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Abstract

When it comes to the Church s ceremonies, the funeral ceremony of the priests
represents the most complex liturgical record from all the funerals. Starting with the
moment in which the ceremony was stabilized, in the XVI century and afterword,
when it was taken over by the other euchologions of the local churches, this ceremony
registers a series of differences in each Orthodox Church. This study aims to share some
light over the differences between how five of the Orthodox Churches are practicing this
ceremony: Greek, Antioch, Russian, Serbian and Romanian.
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Înmormântarea preo ilor poate fi considerat actul din via a Bi-
sericii care marcheaz  finalul unei misiuni de slujire i de propo-
v duire i, totodat , clipa în care cel care a propov duit ajunge
înaintea Celui pe care L-a propov duit. Cu cât responsabilitatea
este mai mare, cu atât i greutatea momentului judec ii este mai
covâr itoare. În aceast  cheie Biserica este cea care, înc  din cele
mai vechi timpuri, s-a îngrijit s  f ureasc  rug ciuni prin care s
pun  în eviden  importan a acestei responsabilit i i prin care s
cear  mil  înaintea lui Dumnezeu pentru cei care cu devotament
s-au str duit s -I slujeasc .

Evolu ia ritualului de înmormântare a preo ilor poate fi urm -
rit  pe tot parcursul celui de-al doilea mileniu cre tin i poate fi
împ r it  în trei perioade distincte. 

Prima etap , între secolul al X-lea i începutul secolului al XV-lea,
este reprezentat  de existen a unor rug ciuni dedicate preo ilor
trecu i la cele ve nice, care erau utilizate în cadrul unei slujbe comune
de înmormântare pentru toate categoriile de credincio i. Primul ma-


