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Notă explicativă

Cultul morților, mai precis cinstirea cu 
evlavie și respect a celor adormiți în Domnul 
nostru Iisus Hristos, adică în nădejdea învierii 
și a vieții veșnice, face parte din manifestarea 
credinței creștin-ortodoxe și exprimă dragostea 
și respectul pentru cei care au murit cu trupul, 
dar sunt vii cu sufletul, potrivit cuvintelor 
Mântuitorului: „Eu sunt învierea și viața; cel 
ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și 
oricine trăiește și crede în Mine nu va muri în 
veac” (Ioan 11, 25-26).

Pentru a face mai accesibile înțelesul și folo-
sul rugăciunilor și slujbelor de pomenire a ce-
lor decedați, reunim sub titlul Iubirea mai tare 
decât moartea. Înțelesul și folosul pomenirii ce-
lor adormiți în Domnul unele reflecții teologice 
(o cuvântare pastorală și un studiu biblico-patris-
tic) ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, 
precum și un extras din Învățătura de credință 
creștină ortodoxă, text care a fost diortosit de 
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Preafericirea Sa. Considerăm că paginile publi-
cate aici vor contribui la cinstirea memoriei ce-
lor adormiți în Domnul și la întărirea credinței 
noastre în iubirea lui Hristos – Biruitorul morții 
și Dătătorul vieții veșnice.

Ediția a doua revizuită a acestei lucrări se 
publică în anul 2021, declarat de Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române ca fiind Anul 
comemorativ al celor adormiți în Domnul, 
valoarea liturgică și culturală a cimitirelor.
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