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PREFAȚĂ

P

entru omul religios realitățile spirituale ale
vieții nu sunt doar o alternativă la viața biologică, ci sunt în primul rând un mod de
viețuire cotidiană, o pregustare a celei veșnice. Scriindu-le corintenilor, Pavel îi avertizează: „Carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu”
(1 Cor. 15, 50). Creștinii au căutat neîncetat această
realitate nepieritoare, imprimând sigiliul veșniciei
oricărei activități sociale; nașterea și căsătoria, fântâna și casa, holda și via, boala și moartea... toate conectate prin rugăciune și prin binecuvântare de la izvorul harului (1 Tim. 4, 4-5). Generație după generație,
strat după strat, rugăciunea Bisericii a căpătat forme
și structuri cuprinse în colecții de texte liturgice, pe
care azi le cunoaștem sub denumirea de Molitfelnic.
Extrem de sugestiv și cuprinzător, între cele trei importante calități ale acestei cărți pe care o publica în
limba română la Bălgrad în 1689, Ioan Zoba număra
și larga cuprindere a rugăciunilor sale: „Cuprinde într-însa toată viaţa omului creştin, din ceasul naşterii
până în ceasul morţii şi până la îngropăciune”1.
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Molităvnic, Bălgrad, 1689, „Predoslovie”, f. VIr.

INTRODUCERE

M

olitfelnicul românesc actual conține patru rânduieli privitoare la nașterea pruncului și pregătirea sa pentru Botez: 1)
Rânduiala în ziua întâi (adică în ziua nașterii pruncului); 2) Rugăciunea la ziua a opta, la însemnarea pruncului, când i se pune numele; 3) Rugăciune când femeia
leapădă pruncul fără de voie; 4) Rugăciunile ce se citesc la
a patruzecea zi după naștere1. Întrucât acestea prefațează
Slujba Botezului, ele mai sunt denumite și rituri prebaptismale, chiar dacă, judecând după conținutul lor actual, această denumire se potrivește numai rânduielilor
din ziua a opta și din ziua a patruzecea după naștere.
Deși sunt de mici dimensiuni, aceste rituri au, pe
de o parte, o istorie complexă, insuficient studiată, iar,
pe de altă parte, prezintă o serie de probleme atât de
natură teologică, cât și practică, cele mai multe fiind
cauzate de pierderea sensului unor elemente sau acte
ce intră în componența lor. Printre cele mai importante
chestiuni ce necesită lămurire se numără legitimitatea
caracterului levitic al (im)purității rituale, impregnat
în unele rugăciuni, redescoperirea etosului ecleziologic
1

***Molitfelnic, București, Edit. Institutului Biblic și de Misiune
Ortodoxă, 2019, pp. 9-24.

