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Nu mai „vaccinați“ anti-covid copiii! 

 
În Grecia începe să se vorbească din ce în ce mai mult despre efectele devastatoare 

ale vaccinării copiilor. Asta în timp ce Guvernul pregătește o nouă serie de vaccinare 

obligatorie în masă. Iată cîteva cuvinte din alocuțiunea chirurgului pediatru Vasiliki 

Suleimanova (foto dreapta jos) cu ocazia unui eveniment de specialitate din Chalkida: 

„Numărul copiilor care vin la Urgențe cu apendicită a crescut cu 300-400%, dar ceea ce 

m-a șocat este ceea ce am constatat din întîmplare. Într-o operație, cînd am deschis pentru a ajunge 

la apendice, am găsit țesuturile atît de alterate, fapt care m-a derutat teribil. Am avut foarte mari 

dificultăți în derularea intervenției chirurgicale deoarece aveam nevoie de instrumente pe care de 

obicei nu le folosim în cazurile chirurgicale pediatrice. A trebuit să mai deschidem un set de 

instrumente pentru adulți, pentru a putea să punem cîrlige, deoarece țesuturile efectiv nu mai 

rezistau. 

Am găsit țesuturile copilului într-o stare asemănătoare jeleului. Așa ceva nu vedem 

decît la adulții cu unele afecțiuni cronice severe, dar și aici e vorba de cazuri extrem de rare! 

Ca să înțelegeți, așa ceva vedem uneori la bolnavii de cancer cu tratamente multiple de 

chimioterapie și radioterapie. 

Am fost șocată cînd am văzut o asemenea imagine la copii“. 

Și continuă: „Ca să vă spun adevărul blanc, statutul vaccinării, în 

aceste cazuri, nu mă privește ca medic chirurg pediatru. Cînd am 

deschis și m-am uitat la ceea ce vedeam, nu știam dacă acest copil 

a fost vaccinat sau nu și, la început, nici măcar nu credeam că așa 

ceva poate exista, mă așteptam la efecte secundare complet diferite, 

mă așteptam la formarea cheagurilor de sînge, să zicem...“ 

Dan Diaconu – Telegram 

 

Sursa: https://www.activenews.ro/covid/Dan-Diaconu-

Telegram-Medic-chirurg-pediatru-din-Grecia-care-a-operat-de-

apendicita-un-copil-vaccinat-Am-gasit-tesuturile-copilului-intr-o-

stare-asemanatoare-jeleului.-Asa-ceva-vedem-uneori-doar-la-bolnavii-de-cancer-175656 

 
Grupul de lucru pentru analiza „vaccinurilor C19“ 

 

 Sumarul de față e o prezentare preliminară a cercetărilor și a constatărilor noastre privind 

așa-numitele „vaccinuri C19“ precum și a efectelor pe care le-am constatat în corpul uman – în 

sînge mai ales. Rezumatul este destinat interesului public pentru încurajarea unor dezbateri 

științifice ulterioare. 

Informații juridice 

Sînt responsabili în ce privește legea presei din Germania: Arbeitsgruppe Impstoffe 

Aufkläneng, Expertcouncil cv.(i.G) 

Editor responsabil dr. Rer. Nat. Klaus Retzlaff, Conuvive, reprezentant al Deutschland 

Holger Reiβner (inginer industrial european). 
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Programele de vaccinare C19 trebuie sistate imediat 

 Grupul de lucru german pentru analiza „vaccinurilor C19“ a pus la dispoziția publicului 

constatările sale preliminare printr-un amplu raport din care reies: 

1. S-au găsit substanțe toxice în toate eșantioanele de „vaccinuri C19“ fără excepție 

Componentele sînt toxice conforma datelor medicale. Ele nu au fost declarate prezente în 

„vaccinurile C19“ de către producători. Majoritatea sînt metale, vizibile cu microscopul cu 

domeniu întunecat drept structuri complexe de diverse dimensiuni. Pot fi explicate drept rezultat 

al unei cristalizări sau al unor procese de descompunere. Nu pot fi explicate drept contaminare din 

procesul de producție al „vaccinurilor C19“  

2. Mostrele de sînge ale tuturor persoanelor „vaccinate“ prezintă modificări evidente 

Compararea mostrelor de sînge de la persoanele „vaccinate“ prin microscopie cu cîmp 

întunecat a dezvăluit modificări observabile la toți, chiar dacă n-au prezentat reacții la injecții. 

Structuri complexe similare „vaccinurilor C19“ au fost găsite în mostrele de sînge ale celor 

„vaccinați“. Prin intermediul analizei imaginilor inteligența artificială (IA) s-a confirmat diferența 

dintre sîngele persoanelor „vaccinate“ și al celor nevaccinate.  

3. Cu cît este mai mare stabilitatea învelișului de nanoparticule lipidice cu atît sînt mai 

frecvente efectele secundare. 

Stabilitatea învelișului de nanoparticule lipidice este corelată cu incidența efectelor 

secundare și leziunilor cauzate de „vaccinurile C19“. Cu cît acest înveliș este mai stabil, cu atît 

este mai mare cantitatea de mARN care pătrunde în celule, unde se lansează imediat producerea 

de proteine spike. Aceste rezultate corespund constatărilor unor patologi care au efectuat autopsii 

ale persoanelor decedate din cauza leziunilor provocate de „vaccinurile C19“. Proteinele spike au 

fost găsite în țesuturile deteriorate. Cercetătorii sînt de părere că proteina spike este ea însăși toxică. 

Grupul de lucru german (GLG) pentru analiza „vaccinurilor C19“ este unul interdisciplinar 

care s-a ocupat cu analiza conținutului și a efectelor noilor „vaccinuri C19“. Grupul include oameni 

de știință independenți, inclusiv fizicieni, chimiști, microbiologi, farmacologi ș.a. practicanți în 

domeniul sănătății susținuți de avocați, psihologi, analiști și jurnaliști. GLG pentru analiza 

„vaccinurilor C19“ folosește tehnici medicale moderne și de măsurare fizică ale căror rezultate     

s-au confirmat și s-au completat unele pe altele: microscopie cu scanare electronică; spectroscopie 

cu raze X a dispersiei energiei; spectroscopie de masă; analiză plasmatică prin inducție; 

microscopie cu cîmp luminos; microscopie cu cîmp întunecat și diagnoza prin imagini ale sîngelui, 

precum și analiza imaginilor prin inteligența artificială. GLG continuă să lucreze în colaborare cu 

mai multe grupuri informative care efectuează investigații asemănătoare și care au obținut rezultate 

conform cu ale noastre. Rezultatele analizei noastre asupra „vaccinurilor C19“ pot fi deci 

considerate valide prin încrucișare. Există întrebări care necesită răspunsuri satisfăcătoare de la 

producătorii „vaccinurilor C19“ și în Germania de la Institutul Paul Erlich (agent al Ministerului 

Federal German al Sănătății). Trebuie examinate și posibilele legături cauzale între „vaccinuri 

C19“ și fatalități. 

Pentru a evita un pericol direct și iminent la adresa vieții umane și a siguranței publice, 

splicităm să se întrerupă imediat programele de „vaccinare C19“. 

GCL are o echipă-nucleu cu peste șaizeci de medici, fizicieni, farmaciști, matematicieni și 

alți practicanți din domeniul sănătății, avocați și ziariști. Avem legături internaționale și am reunit 

oameni cu aptitudini și expertiză tehnică pentru a face lumină asuprea unei chestiuni pe care o 

considerăm a fi cel mai mare experiment farmacologic efectuat vreodată asupra rasei umane. 

Niciodată în istoria științei n-a îndrăznit nimeni să supună întreaga populație, aproape toată specia 

noastră, unui experiment medical, ca să nu spunem și genetic. Dacă acest experiment ar fi fost 



propus unei alte specii ar fi fost cu siguranță respins pe motiv că încalcă principiul conservării 

speciei. 

Faptul că acest experiment continuă să fie efectuat fără a da semne de oprire; faptul că a 

existat un număr fără precedent de reații adverse și leziuni de la așa-numitele „vaccinuri C19“; 

faptul că statisticile naționale din toată lumea demonstrează o mortalitate excesivă indubitabilă în 

urma respectivelor programe de „vaccinare“; faptul că niciun birou de procuror nu a intervenit încă 

în această problemă, cu toate că efectele mortale ale acestor programe sînt deja evidente; faptul că 

aceia care critică aceste programe au fost defăimați public, ostracizați și ruinați economic – toate 

acestea ne cutremură. Acesta este motivul pentru care, spre deosebire de practica uzuală a științei, 

am hotărît să ne protejăm rămînînd autori aninim ai raportului. 

Multe dintre constatările noastre sînt preliminare. Investigațiile trebuie să fie dezbătute 

critic, rumegate și duse mai departe. Încă mai este mult de analizat, însă ceea ce am constatat – 

sîntem convinși – este atît de important încît publicul în general și comunitatea științifică în special 

trebuie informați despre acestea. Trebuie să existe o mai bună înțelegere a pericolelor aduse de 

„vaccinurile C19“ pentru sănătate, precum și o cercetare a modului în care ar putea fi prevenite 

efectele acestor „vaccinuri C19“, sau cel puțin reduse. Am stabilit că „vaccinurile C19“ conțin în 

mod consecvent, pe lîngă contaminanți, substanțe al căror scop nu am putut să-l aflăm. Unele 

dintre ingredientele descoperite de noi nici măcar n-au fost trecute pe lista ingredientelor de către 

producătorii „vaccinurilor C19“. Folosind o mostră mică de analize de sînge atît de la persoane 

„vaccinate“ cît și nevaccinate, am determinat că inteligența artificială poate distinge, cu fiabilitate 

100%, între sîngele „vaccinaților“ și cel al nevaccinaților. Aceasta arată că „vaccinurile C19“ pot 

induce efecte pe termen lung în compoziția sîngelui persoanei „vaccinate“ fără ca aceasta să știe 

de aceste modificări. 

Am găsit formațiuni cristaline în sîngele tuturor „vaccinaților“ pe care l-am examinat. 

Continuăam să examinăm aceste formațiuni. În fiecare caz investigat am observat o formațiune-

rulou de eritrocite și deseori observăm o neobișnuit de rapidă dezintegrare a diverselor tipuri de 

celule în sîngele „vaccinaților“ pe care-l analizăm. Avansăm ipoteza că arterioscleroza ar putea fi 

doar unul dintre efectele multiple pe termen lung cu care cei „vaccinați“ vor avea să se confrunte. 

Dacă se confirmă această ipoteză, consecințele vor fi ample în ceea ce privește atît sănătatea cît și 

activitățile socio-economice. Bolile autoimune au slăbit sistemul imunitar iar stările inflamatoare, 

arterioscleroza etc. sînt boli insidioase care pot duce la deteriorarea organelor, tensiune mare, atac 

de cord, boli neuro-degenerative și scurtarea speranței de viață. Tiparul neclar al bolii ascunde 

posibilitatea ca „vaccinurile C19“ să fi avut rol cauzal. Cel puțin fiecare dintre constatările noastre 

trebuie să ducă la suspendarea imediată a programelor de „vaccinare C19“ pentru a exclude 

„vaccinurile“ dintre suspiciunile rezonabile. De fapt, date fiind riscurile pe care le știm deja, 

programele de „vaccinare C19“ trebuiau oprite demult. Dacă vrem să atingem acest obiectiv, mass-

media trebuie să difuzeze concluziile noastre.   

Traducere,  

Liana Floarea 



 
Figure 8: NaCl crystal platelets in dried mRNA-1273 in the scanning electron microscope and 

their EDS spectrum 
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Figure 9: Tubular Cholesterol crystals in the SEM 

Pe parcursul procesului de uscare sărurile soluției tampon cristalizează și ele.  
Sursele: https://www.theepochtimes.com/toxic-components-found-in-blood-of-patients-who-took-covid-vaccines-

german-scientists_4689152.html?utm_source=morningbriefnoe&utm_campaign=mb-2022-08-

28&utm_medium=email&est=Vo93Ihv1cjTtddAnMvB5Hpz%2FehAkoyUM7sXYc%2Fez8xEdH3SorOlHQXGQA

TzMxa2KCwxxNw%3D%3D și SUMMARY OF PRELIMINARY FINDINGS  Working Group for 

COVID Vaccine  Analysis, 06.07.2022, pdf, 70 pagini. 

    

O scrisoare deschisă 

Dragul meu vecin, 

 
Aflu cu îngrijorare unele grozave constatări științifice 1 și nu pot să nu ți le comunic, fiindcă 

fără să prinzi de veste ai căzut între tîlhari. Ești aproapele meu, cum ne învață Biblia și de aceea 

nu pot fi indiferent la necazul tău.  

Poate știai ori poate nu (informațiile în temă abundă), comerțul cu seruri experimentale la 

care s-au pretat guvernanții nu s-a făcut spre binele tău; mai precis, ceea ce au invocat negustorii 

– evitarea infectării ori o formă mai ușoară de îmbolnăvire, siguranța ta și a celor dragi ție, probarea 

 
1Pe lîngă sursele rezumatului precedent, v. și https://www-naturalnews-com.translate.goog/2022-08-18-

10000-people-a-day-being-killed-by-covid-vaccines-worldwide-

holocaust.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=op  
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simțului civic, în speță a responsabilității – nu sînt adevărate. Te așteaptă zile, săptămîni, luni, 

poate ani de viață cu o sabie precum a lui Damocles deasupra creștetului. Poate că nu știi suficientă 

mitologie pentru a înțelege afirmația mea; de aceea folosesc o metaforă modernă: cheagurile 

sanguine pe care le-a produs și continuă să le producă organismul tău ca reacție la serurile 

experimentale pe care le-ai acceptat convins ori constrîns sînt un fel de bombă cu ceas. Lăsînd 

limbajul metaforic la o parte, vreau să-ți scriu că structura cauciucoasă, indestructibilă, în continuă 

creștere a acestor formațiuni ce se plimbă prin arterele și venele tale ți le pot oricînd astupa, mai 

ales dacă este vorba despre capilare. Tîlharii între care ai căzut știu aceasta și au inventat o nouă 

boală misterioasă: moartea subită, fără cauze și fără leac. Seamănă cu ruleta rusească – dacă știi 

expresia în cazul că ai văzut filme de acțiune cu acest gen de pshihopați. 

Creștinește, mă rog pentru tine; dar te sfătuiesc să mergi la duhovnicul tău sau, dacă nu-l 

ai, la preotul din cea mai apropiată Biserică să te spovedești și, după ce te-ai împăcat cu toți – rude, 

prieteni, cunoscuți – roagă-i să te însoțească în rugăciuni. De capeți dezlegare să te împărtășești, 

nu ezita: cel mai bun medicament din lume este Sfînta Euharistie. Doar Trupul și Sîngele 

Mîntuitorului nostru Iisus Hristos mai pot veni de hac morții planificate de tîlhari – unelte ale 

potrivnicului. 

Mă rog lui Dumnezeu să mă ierte pentru îndrăzenala de a-ți fi trimis aceste rînduri, iar 

pentru tine, drag vecin, oricum te vei numi, mă rog să-ți trimită grabnic Înger călăuzitor și Sfînt 

protector.  

București, miercuri 24 gustar 2022 

Mihai Floarea 

 

 
Marin Preda la centenar 

sau 

„Viaţa ca o pradă“ a „Cel(ui) mai iubit dintre 

pământeni“ 
 

      Moto: Dacă 

dragoste nu e, nimic nu e... 

 

Desigur, aţi recunoscut în motto-ul acestui eseu finalul 

celebrului roman Cel mai iubit dintre pământeni aparţinător 

scriitorului Marin Preda, ce a fost rostit, ca o deplină „sentinţă 

existenţială“ a fiinţei umane, de către Victor Petrini, naratorul / 

erou al acestei scrieri remarcabile despre căutarea „fericirii prin 

iubire“, despre „reuşite şi eşecuri“, despre „încredere şi 

disperare“, în esenţă, despre „viaţă şi moarte“. 



Romanul în speţă, însumând în cele trei volume ale sale 1132 de pagini, este ultima  creaţie 

publicată antum de către Marin Preda, în martie 1980; asta deoarece peste două luni, în amiaza 

zilei de 16 mai 1980, scriitorul a fost găsit fără suflare în camera sa, numărul 6, din  vila de creaţie 

a scriitorilor de la Palatul Mogoşoaia, „acolo unde obişnuia să doarmă 

de câtva timp“, iar cauza acestei morţi neaşteptate şi premature, la 

aproape 58 de ani şi în plină forţă creatoare, n-a fost pe deplin elucidată 

nici până în ziua de azi. Însă, această neverosimilă şi tragică dispariţie a 

lui Marin Preda, aşa cum a fost ea percepută atunci şi aşa cum  se 

continuă cercetată mai abitir şi în prezent, la cele peste patru decenii 

scurse pe răbojul imperturbabil al timpului de atunci încoace, este 

indisolubil legată de retragerea romanului din librării, la doar câteva zile 

după apariţie, din dispoziţia fermă a autorităţilor regimului comunist, 

care au intrat imediat într-o „alertă vigilentă“, întrevăzând în naraţiunea 

eroului principal, Victor Petrini, o „demascare“ făţişă a ororilor 

cumplite prin care a trecut societatea românească din primul deceniu de 

după cel de al doilea război: teroare, crime, închisori, canal... Ar fi fost 

şi foarte greu de crezut că „asfixia mecanică prin astuparea orificiilor 

respiratorii cu un corp moale, posibilă lenjerie de pat“ (după cum menţionează raportul medico-

legal) a fost şi una… reală! Chiar fratele său, Alexandru (Sae), avea să facă în 2006 o mărturisire 

dramatică într-un interviu acordat lui Gabriel Argeşanu: „Cred în sinea mea, nu puţin, ci mult, că 

în mod cert a fost omorât. Dumnezeu ştie de cine şi cum“.  

Elena Preda, ultima soţie a scriitorului, care i-a fost alături din 1968 şi cu care a avut pe cei 

doi copii, Nicolae şi Alexandru, s-a destăinuit ulterior asupra „spaimelor“ care-l bântuia uneori 

pe Marin Preda: „Să fi avut Marin presimţirea morţii? Cu cât mă gândesc mai mult cu atât îmi vin 

în minte scene şi mici întâmplări, altcumva greu de explicat. (…) În 1978, aflaţi în vizită la familia 

lui Mihai Ungheanu, o doamnă Marinescu i-a făcut lui Marin – horoscopul – şi i-a prezis că în 

1980 o să aibe o mare cumpănă. Aparent, a trecut uşor peste această previziune, iar în 1979, când 

a avut un accident urât de maşină, fiind aproape de moarte, s-a liniştit instantaneu. Gata, am 

scăpat!, dar eu mă gândesc şi acum tot mai serios dacă nu cumva accidentul a fost pus la cale de 

cineva. Mai departe, în anul morţii lui, în martie, am mers împreună la Casa Modei şi a insistat 

să-mi aleagă el hainele. Ca niciodată mi-a ales numai îmbrăcăminte de culoare neagră – taior 

negru, pălărie neagră, pantofi negri! Ciudat lucru! Lui, care nu-i plăceau culorile închise, acum i 

se deschisese gustul pentru negru. Tot ce am purtat la înmormântare erau chiar hainele cumpărate 

de Marin la Casa Modei. În fine, chiar în ziua aceea, ziua fatidică, am primit un telefon disperat 

de la el, să merg la Mogoşoaia. Degeaba i-am spus: Marine, nu pot să-i las singuri pe copii acasă. 

Dacă vin, îi iau şi pe ei! Nu a fost de acord. Bona, fiind în ziua ei liberă, n-am găsit-o nicăieri, iar 

Marin îmi telefona obsesiv: Trebuie să vii şi să stai cu mine! Îmi dădeam seama că intrase în 

panică, dar n-am avut cum să merg la Mogoşoaia…“  

Pe măsură ce se apropia de sfârşitul romanului său „Cel mai iubit dintre pământeni”, Marin 

Preda era tot mai mult stăpânit de gândul că, potrivit horoscopului atribuit anterior, „va avea o 

mare nenorocire cu această carte“, după cum „a rupt tăcerea“, păstrată timp de treizeci de ani, 

Elena Docsănescu, aflată pe atunci în Consiliul Culturii: „Era prin februarie 1980 când am primit 

un telefon de la Marin Preda, prin care m-a rugat să-i fac o vizită la Cartea Românească. Ajunsă 

la editură, îl găsesc pe Marin Preda puţin agitat, încordat, grăbit. Intră imediat în subiect, 

solicitându-mă să-i citesc romanul, aflat în plin proces de tipărire. I-am explicat că eram deja în 

perioada în care nu mai era necesar avizul Consiliului Culturii, toată răspunderea revenind 



editurilor şi prin urmare solicitarea lui nu-şi mai avea rostul. Mi-a răspuns tăios:  « Nu Consiliul 

Culturii, eu vreau ca dumneata personal să mi-o citeşti». I-am amintit că manuscrisul se află deja 

în coli şi că e dificil să mai intervină în text. Nu-i nimic, mi-a spus. Dacă îmi vei face unele 

observaţii şi sugestii întemeiate, voi interveni şi în această fază. Am folosit atunci un ultim 

argument: «Nu vrea să-şi asume răspunderea Cornel Popescu (redactorul-şef al editurii), după ce 

a citit cartea?» Zâmbind, Marin Preda mi-a făcut o mărturisire care m-a urmărit de atunci ca o 

povară: «Nu, doamna Docsănescu, nu e vorba de aşa ceva. Mi-am făcut horoscopul şi mi-a ieşit 

că voi avea o mare nenorocire cu această carte (s.n.) şi, dacă mi-o citeşti dumneata, intru cu ea 

mai liniştit pe piaţă.» (...) La apariţie, am primit Cel mai iubit dintre pământeni cu următoarea 

dedicaţie: «Doamnei Elena Docsănescu - Omagiul autorului colaboratoarei noastre de la Consiliul 

Culturii şi cu profundă simpatie, Marin Preda, 11 martie 1980». 

Ca un cititor pasionat şi deja ca un bibliofil învederat, cum mă consideram încă de pe 

atunci, cu toată „retragerea precipitată din librării“ a romanului lui Marin Preda, care stârnise în 

scurt timp o nemaipomenită „vâlvă“ în rândul literaţilor avizaţi, dar şi a cititorilor care l-au 

parcurs, nu mi-a fost chiar imposibil să fac rost de acesta, achiziţionându-l „pe sub mână“ cum 

aidoma mai făcusem şi în cazul altor cărţi... „interzise“. Într-adevăr, Cel mai iubit dintre 

pământeni mi-a oferit acea şansă rarissimă a satisfacţiei unei lecturi solide, bine cumpănite, 

dezvăluitoare în detalii frustrante a unei perioade încrâncenate a României de după al doilea război 

mondial.        

Cu Marin Preda am avut revelaţia primei „întâlniri“ încă din liceu, fiind înlesnită de 

apariţia, în 1955, a primului volum al romanului său Moromeţii, din care ulterior au fost preluate 

fragmente importante spre studiu obligatoriu la orele de literatură română. În Moromeţii Marin 

Preda narează povestea unei familii de ţărani din Câmpia Dunării din perioada de dinaintea celui 

de al doilea război mondial, decupând scene de o mare simplitate; toate desfăşurându-se după un 

anumit ceremonial, după o anumită ordine prestabilită din timpuri străvechi. Cu toate greutăţile 

muncii şi vieţii rurale, familia numeroasă a Moromeţilor nu e stăpânită de ideea de a avea pământ, 

ci de a perpetua intactă fericirea. Apărut în perioada „colectivizării forţate“, romanul Moromeţii 

a venit ca o „mănuşă“ tocmai bine potrivită cerinţelor imperioase ale noului regim politic 

românesc, iar caracterizarea eroului principal al romanului, Ilie Moromete, portretizat în mişcare, 

ca fiind într-o relaţie permanentă cu o colectivitate umană reprezentativă pentru modul său de 

viaţă, a oferit cu dărnicie liceenilor „subiecte“ predilecte pentru comentarii literare, lucrări de 

control, teze şi examene de absolvire. 

Moromeţii volumul II, apărut în 1967, ne înfăţişează un alt 

Marin Preda, dar mai cu seamă un alt tip de ţăran român, cuprins de 

nedreptăţile şi învrăjbirile sociale, de frica faţă de aproapele său, la care 

este mereu împins sistematic de regimul comunist al epocii. Moartea din 

final a lui Ilie Moromete, „ultimul ţăran independent“ după cum se  şi 

credea, a condus implicit la destrămarea familiei Moromete din Siliştea-

Gumeşti. N-a fost de mirare mărturisirea de mai târziu a autorului: 

„eroul preferat, care a existat în realitate (Ilie Moromete) este tatăl 

meu“ (s.n.). Fiind o critică făţişă la adresa regimului, în mintea 

cititorului, oricare ar fi fost aceasta, o întrebare stăruitoare a rămas fără 

răspuns: Cum a reuşit Marin Preda să publice această carte?! Mai mult 

de atât, aceeaşi întrebare a persistat şi după lectura viitoarelor cărţi ale 

lui Marin Preda, între care Delirul (1975) şi Viaţa ca o pradă (1977) şi 

mai cu seamă Cel mai iubit dintre pământeni (1980). 



Fire răspicată şi verticală, Marin Preda s-a dovedit cu timpul a fi fost un vehement opozant 

al regimului comunist în care trăia şi crea; scrisul său fiind arma de luptă împotriva racilelor şi 

nedreptăţilor acestuia. Poate nu lipsită de adevăr îi este atribuită o „interpelare“ la adresa liderului 

comunist: „Dacă vreţi să introduceţi realismul socialist, eu, Marin Preda, mă sinucid“. Ei, bine, 

deşi realismul socialist a avut oarece prozeliţi, el, Marin Preda, nu s-a sinucis ci, dimpotrivă, până 

la urmă realismul ... l-a ucis! 

Dar, ca să înţelegem suficient de bine şi desluşit contextul formării ca scriitor a lui Marin 

Preda, consider ca nimerit momentul centenar al naşterii sale de la 5 august 2022 (s.n.), pentru 

a arunca fie şi o succintă privire introspectivă asupra vieţii şi operei sale. Pe lângă numeroşii săi 

biografi şi exegeţi, o înlesnire a împlinirii acestui deziderat aniversar-omagial ne este acordată 

chiar de către însuşi Marin Preda, în romanul său autobiografic Viaţa ca o pradă, apărut la Editura 

Albatros în 1977, în care narează, în capitole independente, perioada copilăriei şi adolescenţei sale. 

Marin Preda s-a născut la 5 august 1922 în comuna teleormăneană Siliştea-Gumeşti, luând 

numele mamei sale Joiţa Preda, cea care, pentru a nu-şi pierde pensia de văduvă de război a soţului 

său căzut pe front, nu s-a căsătorit legal cu „plugarul“ Tudor Călăraşu, a cărei nevastă îi murise 

de curând. În noua familie astfel închegată, mama Joiţa Preda a venit cu cele două fete, Măria şi 

Miţa, iar tatăl Tudor Călăraşu a venit cu cei trei băieţi, Paraschiv, Gheorghe şi Ion, din prima 

căsătorie. Mai departe, în căsnicia celor doi se mai nasc, pe rând, Ilinca, Marin şi Alexandru (Sae) 

şi, astfel, familia numeroasă, în ciuda împropietăririi cu „două loturi de pământ“, duce o viaţă 

plină de lipsuri şi griji. 

La vremea învăţăturii, în septembrie 1929 învăţătorul satului îl înscrie pe Marin în clasa   

I-a, dar tatăl său îl reţine la treburile gospodăriei şi abia în anul următor îl lasă la şcoală. Însă, 

treptat, în clasele următoare, Marin se dovedeşte a fi unul dintre cei mai buni şcolari, fiind 

„premiant cu coroniţă“, după cum va evoca mai târziu în Moromeţii. Din nefericire, când era în 

clasa IV-a tatăl său „nu-i mai poate cumpăra cărţile şcolare“, iar el se îmbolnăveşte de „friguri“. 

Prin bunăvoinţa învăţătorului I. Teodorescu, care-i „împrumută cărţi“, reuşeşte să încheie ciclul 

primar şi să obţină permisiunea părinţilor de a merge mai departe la „şcoala de învăţători“. În 

clasele V-VII, avându-l învăţător pe Ion Georgescu din satul vecin, este remarcat de acesta prin 

firea lui „visătoare” şi prin talentul său „de a se descurca bine la scris“ la o temă despre Unirea 

Principatelor. În iunie 1937 trece cu succes examenul de absolvire a şapte clase cu media 9,15. 

Aşa cum şi-a propus, se îndreaptă spre Şcoala Normală din 

Câmpulung-Muscel, dar la vizita medicală este respins din cauza 

miopiei. A evitat perspectiva unei „şcoli de meserii“ şi, cu ajutorul 

librarului C. Păun ajunge la Şcoala Normală din Abrud, „unde 

reuşeşte la examenul de bursă cu nota 10“. Aici, ca internist 

normalist, este mulţumit de profesori şi se împacă bine cu colegii. În 

toamna lui ̓ 39 este transferat la Şcoala Normală din Cristur-Odorhei, 

„fiind remarcat la şedinţele Societăţii literare din şcoală“. Toţi 

aceşti ani de viaţă transilvană vor fi cuprinşi de Marin Preda în Viaţa 

ca o pradă. Titlul acestei cărţi are o profundă încărcătură filosofică, 

prin care autorul ei, „flămând de viaţă“, vrea s-o apuce ca pe o 

„pradă“, pentru a o trăi cu mare intensitate. 

În 1940, în urma Dictatului de la Viena şi a rebeliunii 

legionare, reprimate de Ion Antonescu, elevul Marin Preda este transferat la o şcoală similară din 

Bucureşti, la care va renunţa în 1941 din cauza precarităţii mijloacelor sale de trai. Rătăcind mereu 

prin Bucureşti în căutarea unei slujbe, „de care cu greu îşi mai aminteşte“, reuşeşte în cele din 



urmă, cu ajutorul lui Geo Dumitrescu, să fie angajat corector la ziarul „Timpul“ acolo unde, în 

aprilie 1942, la aproape 20 de ani, va debuta cu schiţa Pârlitu᾽, urmată apoi de alte schiţe şi 

povestiri. De la „Timpul“ poetul Ion Vinea îl angajează secretar de redacţie la „Evenimentul 

zilei“. În 1943 va publica Colina şi Rotila şi va participa la şedinţele cenaclului „Sburătorul“, 

condus de E. Lovinescu, fiindu-i remarcată nuvela Calul, inclusă ulterior în primul său volum 

Întâlnirea din pământuri din 1948. În 1945, după ce s-a întors din armată, devine corector la 

ziarul „România liberă“, iar din 1952, ocupând postul de redactor la revista „Viaţa Românească“, 

începe scrierea primului volum al Moromeţilor pe care-l publică în 1955, fiind apreciat unanim de 

critica literară, de cititorii acestuia şi pentru care, în 1956, primeşte Premiul de Stat. Se căsătoreşte, 

în 1957, cu poeta Aurora Cornu, mariajul lor fericit destrămându-se după doi ani, când Aurora a 

„uitat“ să revină în România. De altfel, Aurora Cornu va mărturisi: „El (Marin Preda, n.n.) a fost 

singurul care a înţeles de ce voiam eu să plec şi de la el şi din ţară, asta-i culmea! Oricum, am 

mai spus-o – literatura a fost singura lui femeie, singura care nu l-a înşelat – În plus el dorea să 

împartă soarta cu poporul lui şi a avut dreptate. Pe când eu sunt o călătoare“. S-a recăsătorit 

destul de repede cu Eta Vexler, critic literat, cu origini evreieşti. „Aveam nevoie unul de altul“, 

nota Marin Preda în jurnal. Împreună au tradus romanul Ciuma al lui Camus şi alte lucrări 

fascinante ale lui Faulkner. După opt ani de căsătorie fastă, cuplul s-a destrămat deoarece, intrând 

în „vizorul“ Securităţii, exista oricând pericolul arestării scriitorului. Divorţul a fost unul iminent, 

iar Eta a „dispărut“ şi ea din România. În tot acest timp Marin Preda a publicat: Îndrăzneala, 

Risipitorii, Moromeţii – vol. 2, Intrusul. În 1968 o cunoaşte pe Elena Mitev cu care, căsătorindu-

se, va avea doi copii, precum şi-a dorit dintotdeauna. Tot în 1968 devine vicepreşedinte al Uniunii 

Scriitorilor, iar din 1970 ajunge director al revistei „Viaţa Românească“, poziţie pe care o va 

păstra până la moarte. Neobosit şi prolific în creaţie, editează pe rând romanele: Marele singuratic 

(1971), premiat de Uniunea Scriitorilor, Imposibila întoarcere (1972), Întâlnirea dintre 

pământuri – ediţia a 2-a (1973). 

Urmare firească, în 1974, este ales membru corespondent al Academiei Române. 

Preocupat să abordeze probleme majore ale contemporaneităţii, Marin Preda editează, în 

1975, primul volum al romanului Delirul, o continuare în alt plan a Moromeţilor, în fapt „o 

cronică a unei epoci – delirante – de tragice răsturnări sociale sub presiunile politice şi ale 

represiunilor inchizitoriale din obsedantul deceniu, 1940 - 50“. Evocarea mareşalului Ion 

Antonescu „ca un simplu pion în delirul altcuiva“ are ca rezultat, într-un fel sau altul, reabilitarea 

imaginii acestuia. Să recunoaştem, dar, actul de mare curaj civic al lui Marin Preda. Din nefericire, 

volumul al doilea n-a mai fost editat. 

Despre ultimile sale două romane: Viaţa ca o pradă (1977) şi Cel mai iubit dintre 

pământeni (1980), care-l situează pe Marin Preda între cei mai de seamă prozatori români din 

perioada postbelică, s-a relatat mai sus.  

Dar „timpul n-a mai avut răbdare“ cu Marin Preda şi acesta se sfârşeşte în condiţii oculte, 

în 16 mai 1980, fiind înmormântat pe Aleea Scriitorilor din Cimitirul Bellu. 

Despre strălucita sa operă scriitoricească s-au pronunţat redutabili istorici şi critici literari, 

dintre care Eugen Simion: „Eu nu ştiu în estul Europei o carte mai dură decât Cel mai iubit 

dintre pământeni. Este o carte sângerândă, care spune adevărul, aşa cum era el în vremea 

respectivă. Să nu uităm de Moromeţii, care reprezintă ultimul mare roman despre lumea rurală, 

în linia Slavici – Rebreanu, scris în viziunea  şi cu mijloacele epice ale modernităţii“; Ov. S. 

Crohmălniceanu: „Cărţile lui Marin Preda se prezintă ca o inovaţie totală şi într-un fel au o 

semnificaţie polemică. Romancierul realizează o proză de sondaje psihologice abisale, de reacţii 



morale inedite, urmărind într-o imagine de mare obiectivitate cum se destramă iluziile de 

independenţă şi statornicie ale micului proprietar agrar“ şi încă mulţi, mulţi alţii. 

 

 

La momentul centenar al naşterii sale, posteritatea scriitorului Marin Preda continuă să 

strălucească pe „panoplia de aur“ a literaturii române, numele său fiind încrustat pe frontispiciile 

numeroaselor licee, biblioteci şi străzi din România. 

Şi, totuşi, în contextul centenar-omagial, găsesc de cuviinţă că, fie şi pentru o clipă, 

fredonarea în gând a melodiosului psalm, după Apostolul Pavel, „Dar unde dragoste nu e, nimic 

nu e“, ar fi poate cel mai înălţător omagiu adus lui Marin Preda. 

 

Mihai Caba 

Limba ca o taină (6) 

 
Articol dedicat zilei limbii române – 31 gustar 2022  

 

            Cele mai mari surprize aduse de cercetările asidue ale lui Lucian G. Costi vizează 

terminologia religioasă. România – limba vechilor cazanii2 ne propune meditații filosofice și 

religioase de o anvergură fără precedent întemeiate pe concluziile lingvistice ale autorului, care 

vin în completarea acelora din volumul anterior Limba română. Nașterea și falsurile istorice. 

Taina formării cuvintelor. Recuperarea originilor reale3. 

Prin cărțile sale, Lucian G. Costi vrea să înfățișeze adevărul științific despre nașterea limbii 

române contracarînd falsele etimologii perpetuate din neștiință ori cu rea voință în dicționare și 

lucrări lexicografice deținînd încă statut oficial. 

Am să înfățișez în cele următoare rezumativ cîteva dintre analizele din lucrarea România 

– limba vechilor cazanii  unde autorul a denumit Matricea Religioasă a Omului o rețea de cuvinte 

formînd o mulțime de natură algebrică, ale cărei elementele au numai cinci sunete și posedă 

semnificații legate de conceptul mîntuirii (cf. p. 210).  

Bunăoară, agneț nu are niciuna dintre originile sugerate de August Scriban în definirea 

termenului: bg. rus. ágnec, vsl. agnĭcĭ și ĭagnĭcĭ, id., d. agné, miel; lat. agnus, miel, iar semnificația 

„miel“ îi e străină. Bucata pe care preutu o scoate din mijlocu prescuriĭ și o pune în împărtășanie. 

Ĭa îl simbolizează pe Hristos, care S’a jertfit ca și nevinovatu mĭel cum scrie acesta în lucrarea din 

1939 nu are nici etimonul precizat cu zece ani mai înainte de Lazăr Șăineanu în dicționarul lui: 

Slav. AGNĬȚĬ = lat. agnus (sanctus). Toate dicționarele ulterioare, inclusiv DEX-ul din 2009, reiau 

această eroare. Pe nimeni n-a intrigat incompatibilitatea gramaticală a genului: neutru în română, 

caz specific termenilor sacri, masculin în vechea slavă (acolo mai există și substantivul feminin 

agnica = mielușeaua). Mielul n-are decît o legătură indirect metaforică, anume prin atitudinea 

blîndă, insuficient înțeleasă, a Mîntuitorului înaintea prigonitorilor Săi. Apropierea e bazată pe 

formula biblică Mielul lui Dumnezeu, Cel Ce ridică păcatul lumii (cf. Ioan, 1, 29; 1, 36), dar 

practicile religiilor mediteraneene prin care se ardeau animale nu erau prezente în religia ancestrală 

solară din civilizația agrară carpato-dunăreană. Agnețul – scrie Lucian G. Costi – este noțiunea 

foarte veche, ce reprezenta o jertfă nesîngeroasă a pîinii oferite de truda plugarului, care a fost 

preluată ca nume și simbol al sacrificiului de religiile politeiste ale Mediteranei, printre care și 

 
2 București, Editura Uranus, 2021, 882 de pagini. 
3 București, Editura Uranus, 2016, 856 de pagini. 



cea a romanilor, unde a primit o modificare majoră de fond, rămînînd sub o formă sonoră 

similară, fiind traversat la denumirea unui animal de jertfă, după practicile pastorale locale, 

păstrînd doar amintirea numelui sacerdotal de agneț, dar pierzînd consoana ț. Pe o cale 

întortocheată, agnus din latină provine din mult mai vechiul agneț, conservînd însă doar primele 

trei foneme (p. 380). În timp ce în textele vechi slave cuvîntul агньць are sensul primar laic „miel“ 

și cel secundar ritualic de agneț, apare obiecția: cum de-ar fi împrumutat româna cuvîntul pentru 

sensul lui secundar spre a denumi un element esențial din liturghia creștină dintr-un grai al unor 

păgîni nomazi nordici creștinați ulterior creștinării românilor sedentari?! Pronunțarea consoanelor 

g, n, ț fără vocale între ele, ci doar cu pauzele cerute de respirație, ca niște oftaturi, e contrarie 

limbii române. Dacă împrumutul s-ar fi făcut din vechea limbă slavă, apare inexplicabilă folosirea 

în română între n și ț a vocalei e și nu a oricărei alteia. O limbă care nu pune vocale între consoane 

alăturate dificil de pronunțat nu are caracter de limbă primară. Prin urmare, împrumutul termenului 

agneț s-a făcut din limba clară, primară, în limba neclară, secundară.  

Analizînd particulele fundamentale de construcție (pfc) ale termenului ag-ne-ț, cercetătorul 

Lucian G. Costi arată că ag era folosit în limba străveche pentru orice stă agățat, este legat cu 

ceva, deși are natură diferită, cum ar fi șir-ag, dr(a)-ag, arț-ag (agățat de harță), vl(a)-ag-a. Iată 

diagrama particulelor interne ale agnețului și a valorilor lor în limba de azi: 

AGNEȚ = AG-NE-Ț = FOCUL AG, PERSOANA RESPECTATĂ NE, CARE ȚINE Ț  

Deoarece accentul cade pe silaba neț din agneț, acolo este subiectul intern al cuvîntului. 

NE este subiectul intern. Avem definiția completă dacă folosim ordinea citirii morfemelor 

modificată [...]: agnețul este ceva care conține Ț persoana respectată NE care stăpînește focul 

AG (p. 374). 

Raționamentul e dus mai departe pentru stabilirea vechimii cuvîntului sacerdotal agneț:  

Concordanța semantică și sintactică între Agni, zeul focului din religia vedică, urmașă a 

religiei aduse de arieni din habitatul lor primitiv, Valea Dunării, și agneț ne conduce la aflarea 

vîrstei agnețului, ca fiind de cel puțin 3.200 de ani, bazîndu-ne pe datarea celor mai vechi texte 

vedice în care este menționat zeul Agni (p. 375). 

Grupul consonantic gn din agneț este evident și în răstignit, ceea ce presupune o corelație 

tainică între cei doi termeni: Persoana simbolizată de agneț suferă o răstignire, concluzie la 

care conduce și suprapunerea  

AGNEȚ 

IGNIT 

Așadar, agnețul are rolul în timpul slujbei de a reaminti o răstignire, anume jertfa pe cruce 

a Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos (cf. p. 379). 

Strămoșii țăranilor români (mân = omul ce locuia țara cu ape ru și care adora soarele ro) 

nu jertfeau animale, așa cum atestă arheologia (cf. p. 386).  

Întrucît agnețul se scoate din prescură – pîinișoară ovoidală obținută din grîu trimițînd la 

forma pămîntului și semănînd izbitor cu artefactele descoperite la Tărtăria –, este limpede că ambii 

termeni au aceeași vîrstă – aproximativ 3.200 de ani. Creștinismul n-a făcut la noi decît să preia și 

să continue un ritual agrar arhaic. Miridele și agnețul scoase de preot din prescură închipuie focul 

și se folosesc alături de vin, care reprezintă elementul lichid. În tradiția vedică Agni s-a născut din 

apele primordiale. Natura duală apă-foc este extrem de veche ritualic. Celelalte două elemente 

primordiale pămîntul și aerul sînt și ele prezente pînă astăzi în slujba proscomidiei: prescura = 

pămîntul; vinul = apa; aerul = Sfîntul Aer de sub vasele sfinte din altar acoperite cu pocrovețele; 

agnețul = focul.  



Desfăcută în pfc, prescura = PRE prefacere cu o emanare S din ceva curat CURA în rit 

solar. Consoana P din PRE are valoare de morfem indicînd Lumea de Sus invocată de preot. S  

provine din codul consonantic S* același din s-fînt, (a) s-finți, s-fințenie, s-obor. RA indică soarele, 

provenind din codul R* reiterînd în finalul cuvîntului pe RE, ceea ce are rostul de a indica cui este 

închinat ritualul și de unde se face transformarea: dinspre lumea pămîntească (pîinea), cu viața 

trudnică omenească, spre soarele divin din Cer.  

Pentru filosofi și matematicieni, Lucian G. Costin propune relația biunivocă agneț-

prescură, cu raportul 8 sunete / 5 sunete, care are rezultatul 1,6 reprezentînd primele două cifre ale 

numărului divin sau de aur (divina proporție). Seria lui Fibonacci relevă limita spre care tind 

fracțiile obținute din termenii consecutivi ai seriei (cf. p. 393). Prin sunetele/literele lor cele două 

cuvinte fundamentale denumind materia cu care se săvîrșește prefacerea Trupului Domnului [Iisus 

Hristos] se află între ele într-o relație matematică unică. O asemenea configurație nu este cu 

putință decît dacă ele au fost alese cu grijă în străvechime de așa manieră ca numărul sunetelor 

cu care ele se rostesc să fie obligatoriu reflectarea pe plan algebric a unui adevăr matematic care 

nu poate fi pus la îndoială. Reciproc, deducem că divina proporție era cunoscută acum 3.200 de 

ani de preoții noștri, cu mult înaintea altor civilizații (p. 395).  

Concluzii uimitoare și aproape înfricoșătoare prin distanța colosală la care se află față de 

opiniile oficiale despre originea limbii române – o biată Cenușăreasă a Europei!...  

 

București, 31 gustar 2022 

Mihai Floarea 

 

 

Războaiele*  
 

571. Cînd nu mai răspund oamenii la chemarea dragostei lui Dumnezeu, dau de asprimea dreptății 

Sale, cînd, spre pedepsirea răutății, îngăduie războaiele. Atunci viața oricui se află în primejdie 

de moarte, şi a celor de acasă şi a celor de pe fronturi. 

 

În nenorocitul context actual, salvarea poate veni punînd cu toții genunchii inimii la rugăciune 

neîncetată: Doamne, Iisuse Hristoase, Cel Ce dinaintea ucenicilor ai rostit mereu „Pace vouă!“, 

mai ales cînd i-ai surprins sfădindu-se pentru te miri ce4, păzește, rogu-Te, neamul românesc 

dinăuntrul și dinafara granițelor vremelnice actuale în grelele încercări îngăduite în așa-numita 

Ucraina. Istoria acelor meleaguri locuite în străvechime de strămoșii noștri strigă astăzi înadins 

celor ce n-o cunosc, iar pacea nu se va instaura temeinic acolo decît atunci cînd ținuturile pe 

nedrept luate în stăpînire cîndva vor fi întoarse urmașilor adevăraților stăpîni. Pînă la timpul 

rînduit, Te rog, așadar, cu stăruință, să-i scoți teferi de pe front pe români, iar celorlalte neamuri 

angrenate în război să le luminezi mințile după voia Ta.  

 

572. Dumnezeu Cel milostiv întru drepți, pe cei nebăgători în seamă sau potrivnici – dar totuşi 

oameni cumsecade – abia cu ajutorul primejdiei îi înduplecă să vrea şi ei ce vrea Dumnezeu, adică 

mîntuirea, singurul lucru cu adevărat de trebuință. Al doilea gînd de ajutor e primirea de mai 

 
4 Un exemplu celebru a fost cel pentru atribuirea unei ierarhii între ei spre a se decide cine este mai mare, cînd le-a dat 

pilda concretă a spălării picioarelor. 



înainte ca bun a ceea ce orînduieşte şi face Dumnezeu, ştiind că nimic nu se întîmplă fără voia lui 

Dumnezeu, să ne bucurăm de hotărîrea Lui, chiar dacă nu pricepem aceasta. Iar gîndul al treilea 

e că în suferințe fără de voie s-au mîntuit mucenicii, în suferințe de bunăvoie s-au mântuit cuvioşii; 

tot aşa şi cu suferințele războaielor, mult mai mulți se mîntuiesc pe front, decît s-ar fi mîntuit 

acasă.  

 

Înțelepciunii acestei interpretări îi pot da o replică în prelungirea aceleia precedente: lecția 

războiului din Ucraina e că nicio asuprire, nicio răpire, nicio nelegiuire nu va să rămînă fără de 

răspuns – fie și peste veacuri – potrivit zicerii „părinții au mîncat aguridă și copiilor li se strepezesc 

dinții“. Unde se ia în stăpînire cu japca și cu anasîna nu poate fi pace și bunăstare. E drept că 

suferințele aduc mîntuire celor drepți – cuvioși, mucenici – dar cei fără credință mă tem că suferă 

în zadar. În plus, cei nevinovați – copiii îndeosebi – prin suferințe nu au șansa de a pricepe rostul 

adînc al acestora, cu atît mai puțin au ocazia de a se mîntui. Doar marea milă a lui Dumnezeu poate 

lumina tenebrele în care cufundă potrivnicul mințile oamenilor prin intermediul războaielor.   

 

Un ecou la aceste rînduri de început am primit de la prof. Ana Mihaela Pădurean la 15 

gustar 2022: 

Ce frumos ați scris! 

În completare, îmi amintesc faptul că nu demult am citit pe pagina părintelui Mihai Aldea: 

„Dacă vrei pace, pregătește-te de război!“  

Pînă atunci, să fim conștienți cît mai mulți dintre noi de faptul că pacea pe pămînt este 

condiționată de mărirea5 care I se acordă sau I se refuză lui Dumnezeu! La fel și pacea sufletească, 

după cum spunea chiar Părintele Arsenie Boca.  

Uniți în rugăciune, cu „genunchii inimii“ plecați reprezintă salvarea, cum bine ați afirmat. 

Datoria noastră și rostul.  

12. „Şi acum, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine din toată inima voastră, cu postiri, cu plîns şi 

cu tînguire“. 

13. Sfîşiaţi inimile şi nu hainele voastre, şi întoarceţi-vă către Domnul Dumnezeul vostru, căci 

El este milostiv şi îndurat, încet la mînie şi mult Milostiv şi-I pare rău de răul pe care l-a 

trimis asupra voastră. 

14. O, de v-aţi întoarce şi v-aţi pocăi, ar rămîne de pe urma voastră o binecuvîntare, un prinos 

şi o jertfă cu turnare pentru Domnul Dumnezeul vostru! 

15. Sunaţi din trîmbiţă în Sion, gătiţi postiri sfinte, prăznuiţi sărbătoarea cea pentru toţi! 

16. Adunaţi poporul, vestiţi o adunare sfîntă, strîngeţi laolaltă pe bătrîni, aduceţi copiii şi 

pruncii care sug la sîn; să iasă mirele din cămara lui şi mireasa din iatacul ei! 

17. Între tindă şi altar să plîngă preoţii, slujitorii Domnului, şi să zică: „Milostiveşte-Te, 

Doamne, către poporul Tău şi nu face de ocară moştenirea Ta ca să-şi bată joc de ea 

neamurile!“ Pentru ce să se spună printre neamuri: „Unde este Dumnezeul lor?“ 

Ioel, 2:12-17 Îndemn la pocăință, bibliaortodoxa.ro ). 

 

 
5 Corect e slăvirea. Pe Arhangheli, pe Îngeri, pe Sfinți, pe Maica Domnului nostru Iisus Hristos, Fecioara Maria, pe 

Însuși Dumnezeu în Treime – Tatăl, Fiul și Sfîntul Duh – oamenii, biete făpturi create, nu pot nicicum să-I „mărească“! 

Ei sînt deja mari, la dimensiuni cosmice pe care mintea omenească nu le poate cuprinde, așa cum o picătură de apă 

din ocean nu poate cuprinde vastitatea oceanului! Oamenilor le revine sarcina să-I slăvească, să-I preaslăvească, să-I 

venereze, să Li se închine rugîndu-I pentru ajutor și luminarea inimilor și a minților!  

http://bibliaortodoxa.ro/


Revin la textul datorat părintelui Arsenie Boca: 

 

573. Obişnuit, lumea crede că mor în războaie cei răi şi scapă cei buni. Este şi nu este aşa, pentru 

că numai singur Dumnezeu ştie şi ține socoteala fiecăruia. Unul din sfinți a zis: „Caprele eu sunt; 

iar oile Dumnezeu le ştie”. Pe urmă, numai singur Dumnezeu ştie – şi precum ştie şi face – dacă 

pentru cineva e mai de folos viața, sau mai mult îi foloseşte mutarea din viața aceasta. Apoi, 

Dumnezeu, în atotputernicia Sa, foloseşte şi pe cei răi, pe necredincioşi, pe cei fără nici 

un Dumnezeu, ba chiar şi pe draci, ca printr-înşii să aducă la mîntuire pe cei de mîntuit. 

 

Profunzimea acestor fraze smerite mă face a cugeta la retragerea din lume, precum a făcut însuși 

Părintele Arsenie. Neimplicarea politică, educativă, scriitoricească etc., altfel scris nelucrarea 

lumească a intelectualului nu mi se pare însă decît o capcană diavolească: stai în banca ta, creștine, 

frate / soră, că avem noi grijă de mersul societății, lasă-ne să ne ducem în continuare noi, cei aleși, 

lucrările sub planurile și poruncile potrivnicului spre supunerea definitivă a lumii! Dacă tăcerea e 

de aur6 iar nelucrarea e starea ideală a omului, atunci sînt de acceptat fără crîcnire minciuna fără 

vreo replică și expectativa păguboasă pe care am demascat-o sub prea blînda sintagmă politica 

drobului de sare (v. Ion Creangă, Prostia omenească). În războaie pier de-a valma buni și răi, mari 

și mici fiindcă potrivnicul, care iubește ura, gîlceava, distrugerile și haosul vrea să se opună iubirii, 

bunei înțelegeri, păcii și ordinii divine. Folosirea celor răi și necredincioși de către Dumnezeu e o 

taină și eu – nevrednic și limitat cum sînt! – nu mă pot ruga să mi se dezvăluie aceste resorturi și 

nici nu-mi pot condamna cu hotărîre semenii: „voi sînteți capre“; asta o va face, cînd va veni 

vremea, despărțind definitiv binele de rău, Dreptul Judecător. Eu pot doar să mă rog: Doamne, 

Iisuse Hristoase, cruță viețile românilor din această groaznică înfruntare armată începută pe 

pămîntul străvechii Geto-Dacii, întoarce inimile și mințile celor ațîțați de diavol să ucidă și să 

distrugă; dar facă-se voia Ta!  

 

574. Lupta începe abia în cei ce s-au hotărît la o viață mai conformă cu poruncile dumnezeieşti. 

 

La această formulare aș renunța doar la adverbul „mai“: nu încap relativizări, edulcorări, grade de 

comparație cînd e vorba de conformare față de poruncile divine! Ori te conformezi, ori nu – ai 

liber arbitru! Dar orice drum ai urma, asumă-ți urmările!    

 

575. Cîtă vreme mergem în voia valurilor, în voia firii povîrnite spre păcat, n-avem nicio luptă, 

nu ne trezim din cursele vrăjmaşului (2 Timotei 2, 26); stăm de bună credință că mergem bine, ne 

isprăvim zilele în fericire şi coborîm cu pace la iad! Dar, deîndată ce aflăm ce înzestrare avem şi 

ne trezim spre ce trebuie să fim, puterile iadului vor sări să ne ceară socoteală pentru nesupunere. 

Dar nu vor sări cu toată urgia răutății, că nu le lasă Dumnezeu, ci cu vicleşuguri şi curse, cu 

minciuni şi cu înfricoşare şi cu alte nemaipomenite zavistii. Pe de altă parte7, se vor folosi de 

unelte ale lor (Ioan 8, 44), oameni amăgiți de ei, care le-ar face toate cîte-i învață dracii – dacă 

ar fi după ei. De aceea zice Înțeleptul: „Fiule, cînd vrei să te apropii să slujeşti Domnului, găteşte 

sufletul tău spre ispite“ (Înțelepciunea lui Isus Sirah 2, 1). 

 

 
6 Rareori e, anume cînd e amenințată pacea în societate, buna rînduială din Biserică, ori viața de familie. 
7 Sintagmă folosită eronat, în lipsa corelativului ei „pe de o parte“. Corect trebuia folosită expresia „în altă ordine de 

idei“. 



Discernămîntul se dobîndește greu, cu poticniri și grele ispite. Mă rog deci: Doamne, Iisuse 

Hristoase, Care ai venit în lume spre a ne arăta Calea întru Adevăr spre Viață, arată-mi prin 

Arhanghelul Mihail și prin Sfinții Tăi Îngeri care e menirea mea în această lume, dă-mi mijloace 

și semeni aleși de Tine să pot face voia Ta clipă de clipă, zi de zi și an de an și să nu fiu abătut 

nicicum de potrivnicul!   

 

576. Războiul duhovnicesc seamănă întrucîtva cu războiul lumii. Şi unul şi altul te desface de viața 

aceasta. Numai ispitele, necazurile şi tot felul de încercări ale războiului nevăzut izbutesc să ne 

tocească pe deplin gustul de lumea aceasta şi să ne ducă la un fel de moarte față de lume, care-i 

smerenia deplină şi condiția de căpetenie a rugăciunii neîncetate. 

 

„Moartea față de lume“ – formulă prin excelență monahală – nu poate fi pusă în practică de 

majoritatea covîrșitoare a mirenilor, oricît s-ar ruga ei de frecvent, căci a transforma lumea în 

mînăstire e imposibil. Poți înlătura grosul păcatelor, poți face bine aproapelui, te poți ruga pentru 

sine și pentru semeni în Biserică și acasă, dar mijloacele de subzistență nu-ți pot pica din cer, 

precum mana despre care se scrie în Vechiul Testament. În lume se aplică în general regula 

recunoscută și biblic: „cine nu muncește nu mănîncă“8. Ispitele vin cu nemiluita, căci așa luptă 

„stăpînitorul acestei lumi“, iar cezarul își cere cu regularitate ce-i al său... Cum să ignori toate 

acestea? Cum să mori sutelor acestora de fire care te leagă de lume?... Poți doar înălța rugi fierbinți 

la Cer: Stăpîne Ceresc, îndură-Te de mine, cel copleșit de nevoi. Maica Domnului nostru Iisus 

Hristos, grabnic ajutătoare, îmi știi necazurile, îmi cunoști zbaterile; ajută-mi să nu cad pradă 

vicleanului!        

 

577. Cei ce nu urmăresc în viața aceasta nimic mai mult decît să fie fericiți în lume şi tihniți în 

trup, aceştia n-au război cu diavolul: pe aceştia îi are fără de război. (...) [...] Cea mai 

primejdioasă temniță e aceea în care te simți bine: nu vei ieşi din ea niciodată. 

 

Fericirea în margini hedoniste la care se raportează majoritatea oamenilor fără cultură și lipsiți de 

idealuri înalte poate fi, într-adevăr, atinsă și în temniță – o imensă închisoare era și România înainte 

de 1989; unii o regretă și eu nu-i pot condamna: era felul lor de a se fi adaptat bine la regimul ce 

pretindea traiul duplicitar (zi ca ei și gîndește ca tine). Altfel exprimat, a fost vorba despre un 

contract similar pactului faustic. Măsura tragică a acestui mod de viață al majorității o dă regimul 

carceral aplicat elitei românilor după modelul sovietic (care a avut și el rolul său – vorba părintelui 

Arsenie Papacioc: „A umplut cerul de Sfinți“).  

 

578. Prima întîlnire între minte şi diavol e la linia momelii, pe care o flutură el în văzul minții. 

Dacă mintea nu bagă momeala în seamă vrăjmaşul stăruie cu ea, o arată mai sclipitoare, ca să o 

facă iubită minții. Aceasta e a doua înaintare a războiului, sau asupreala. Dacă la asupreală a 

izbutit să fure mintea cu momeala şi să o facă să vorbească împreună, avem înaintare la unire. 

Mintea însă se trezeşte c-a fost furată de gînd străin şi că se află în altceva, decît în ceea ce-i era 

dat după fire; iar cînd îşi dă seama de ea însăşi şi de cele în care se află, avem lupta cea de gînd 

la o clipă hotărîtoare. Se va învoi mintea să meargă după momeală mai departe, sau se va întoarce 

 
8 Nu iau în seamă descurcăreala, șiretlicurile cotidiene, hoția ocazională, activitatea demagogică a politicienilor, 

minciunile mass media și recomandările oneroase ale unei bune părți a medicilor stipendiați de concernele 

farmaceutice etc. – pe care nu le-aș încadra conceptului muncă (fiindcă activități ca acestea presupun doze diferite de 

imoralitate).  



de la dînsa? Aici e lupta şi clipele sînt scumpe; şi de cele mai multe ori viața întreagă a unuia sau 

a mulțime de inşi atîrnă de lupta nevăzută a cîtorva clipe. Dacă întîrziem să ne 

luptăm, se poate întîmpla ca fără veste să fim învăluiți la minte din partea poftei sau a iuțimii, 

asupra cărora încă aruncă vrăjmaşul aprinderea sa. Prin urmare, ostaş al lui Hristos, lupta 

trebuie dată grabnic şi după lege. 

 

De la războiul văzut – cu armament, strategii și luptători desfășurați pe cîmpurile de bătălie – 

părintele Arsenie Boca trece la războiul nevăzut, cu diavolul. Dacă războiul concret (la care, din 

păcate, avem prilejul să ne gîndim mai intens în aceste luni din pricina luptelor ce se dau chiar în 

vecinătatea țării noastre între Ucraina și Rusia și pe care-l desfășoară fără istov armatele 

beligerante) angrenează mari colectivități umane cu pierderi materiale și de vieți, războiul nevăzut 

se angajează la nivel individual, în ființa fiecăruia dintre noi. E cumplită realitatea din perspectiva 

combatanților, siliți să lupte nu numai în plan lăuntric, cu diavolii ce-i asaltează clipă de clipă 

voind să le distrugă sufletele, ci și în plan exterior, cu potrivnicii înarmați, care le amenință 

trupurile însuflețite! E o dublă luptă, așadar, pe care trebuie s-o ducă oamenii aceia tîrîți în 

confruntare din rațiunile politico-economice ale conducătorilor globaliști actuali! Mi se sfîșie 

sufletul gîndind la românii angrenați în acel conflict aflați fie de-o parte, fie de cealaltă a baricadei! 

Pentru ei am conceput încă de la începutul grozăviei o rugăciune pe care am și publicat-o:  

† 
Rugăciune la vreme de război 

 

Sfîntă Treime, îngăduind începerea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Te rog să ai grijă 

de românii din țara vecină, scăpîndu-i de moartea năpraznică. Luminează, Tată Ceresc, pe 

conducătorul rus care a vizitat Athosul, fă-l să-și amintească de rugăciunile la care a luat parte cu 

acele prilejuri, de convorbirile pe care le-a avut cu călugării și de legile milenare ale ortodoxiei, 

între care SĂ NU IEI NUMELE DOMNULUI DUMNEZEULUI TĂU ÎN DEȘERT, SĂ NU 

POFTEȘTI NIMIC DIN CE ESTE AL APROAPELUI TĂU dar mai ales SĂ NU UCIZI sînt 

esențiale pentru dobîndirea mîntuirii personale. Ajută-l, deci, să înțeleagă primejdia de moarte în 

care se află, fiind răspunzător de fiecare om ucis în această năvală decisă de el asupra unei țări cu 

locuitori în majoritate creștini. 

Doamne Iisuse Hristoase, Care ai învățat pe ucenici și pe apostoli că „toţi cei ce scot sabia 

de sabie vor pieri“ (Matei 26, 52), trimite Arhanghelii, Îngerii și Sfinții Tăi să le amintească tuturor 

militarilor aflaţi în oastea rusă să refuze distrugerile locuințelor oamenilor nevinovați și să evite 

uciderile fratricide pentru care vor da socoteală personală dinaintea Ta.  

Duhule Sfinte, Mîngîietorule, Care ai coborît la Cincizecime în chip de limbi de foc, 

învățînd Adevărul pe cei ce aleg Calea spre Viață, Te rog să le dai conducătorilor celor două țări 

gîndul întîlnirii cît mai repede pentru a hotărî soluții politico-strategice fără noi vărsări de sînge 

omenesc și fără alte distrugeri. 



Maica Domnului nostru Iisus Hristos, Te rog să-i ocrotești pe românii din Bucovina și din 

Maramureș de 

războiul văzut, iar 

pe noi toți să ne 

aperi de efectele 

speculațiilor 

financiare, de 

lipsurile și de 

nevoile care pot 

decurge din 

pricina acestui 

conflict armat 

apropiat de 

granițele 

României – 

Grădina Ta.  

Slavă 

Tatălui, Fiului și 

Sfîntului Duh! 

Amin! 

 

24 făurar 2022 
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579. Dacă la ceasul de război, mai bine-zis în clipa de luptă, lovim momeala cu numele lui 

Dumnezeu, depănînd rugăciunea, vom vedea lucru minunat: pentru ostaş luptîndu-Se Împăratul – 

tocmai întors de cum e războiul văzut, căci Împăratul nostru S-a luptat pînă la moarte – şi încă 

moarte pe cruce (Filipeni 2, 8) – şi printr-însa trecînd, a rupt zăvoarele şi a spart porțile iadului, 

biruind pentru ostaşii Săi şi slobozindu-i. Iar de atunci biruie ca un Dumnezeu, oriunde e chemat 

pe nume şi Îl cheamă dragostea. 

 

Dacă ar fi putut ajunge aceste cuvinte de foc ale părintelui Arsenie Boca la mințile și inimile 

luptătorilor din Ucraina, războiul ar fi încetat din primele zile! Realitatea cruntă e că declanșarea 

și desfășurarea absurdului conflict armat e planificată, ca și plandemonia covidică, de oamenii 

posedați de diavoli care dețin puterea politică și financiară a lumii, iar în mințile și inimile lor 

întunecate de lăcomie și desfrîu nu pătrunde lumina înțelepciunii divine! Nădejdea e la inșii aflați 

pe ultima treaptă ce alcătuiesc „carnea de tun“: se vor trezi ei, oare, în cele din urmă spre a se 

salva? Să ne rugăm deci: Doamne Iisuse Hristoase al Păcii, trezește-i degrabă pe semenii mei care 

îndură zadarnic spaimele și lipsurile războiului din Ucraina! Zdrobește demonii ce-i posedă pe 

comandanții lor și, după cum ai vindecat pe posedații din Gadara, vindecă-i și pe aceștia!  

 

580. Vremea de luptă are o mare cumpănă, şi anume: dacă mintea nu-şi aduce aminte cu credință 

de „Doamne Iisuse...“, i se întîmplă că încuviințează momeala vrăjmaşului. Aici e granița între 

lupta după lege şi căderea în fărădelege.  
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Rugăciunea inimii Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, 

păcătosul! la care se referă Sfîntul Ardealului ar dezamorsa toate focoasele, toate armele ar cădea 

la pămînt sfărîmîndu-se, toate legiunile diavolilor ar pieri ca fumul...  

 

581. Dacă mintea se va afla iubind o momeală străină şi sfatul viclean, va înclina cumpăna liberei 

alegeri spre momeala şi sfatul străin. Aşa se deschide spărtură în cetate şi se năpustesc puhoaie 

de vrăjmaşi care aşteptau ascunşi afară şi repede urmează jalnică pustiire în cetatea sufletului: 

împlinirea cu lucrul şi repetarea faptei aceleia, pînă ajunge deprindere sau obicei.  

 

Lupta lăuntrică e acum singura soluție la îndemîna fiecăruia dintre noi: măcar propriile suflete să 

ni le curățim de mulțimea poftelor și să încetăm abaterile de pe Calea întru Adevăr arătată de 

Evanghelii.  

 

582. De unde atîta pustiire? De la o clipă fără de Dumnezeu a minții, clipă în care vrăjmaşul i-a 

furişat undița iadului pe gît, învăluită meşteşugit într-o momeală a unui lucru sensibil al lumii de 

aici. Potrivnicul ispiteşte cu momeala plăcerii pe tot omul spre patima spre care-l prinde că are 

povîrnire mai mare: pe cel aplecat spre trup, cu desfrînarea; pe cel înclinat spre gînduri, cu 

înțelepciunea veacului acestuia (1 Corinteni 1, 20) care pe mulți i-a rătăcit de Dumnezeu şi pe 

puțini i-a întors; pe cei dornici de Cuvîntul lui Dumnezeu îi ispiteşte cu Biblia (2 Petru 1, 20), 

încît în zilele noastre se văd mulți călători la iad cu Scriptura în mînă. Toți cei ce umblă după 

plăceri, de orice fel, nu vor scăpa de primejdii, căci sub orice plăcere e încolăcit un şarpe.  

 

Înspăimîntătoare imagine a călătorilor spre iad cu Biblia în mînă! Am încercat cu sinceritate cîndva 

să mă apropii de asemenea misionari! Pe unii, care mi-au bătut la ușă, i-am încremenit dintru 

început făcîndu-mi Sfînta Cruce și rostind răspicat: Doamne Iisuse Hristoase și Maica Domnului 

apărați-mă! Pe alții, i-am amuțit ironizîndu-i, ori tălmăcindu-le după învățătura ortodoxă tocmai 

pasajele biblice pe care le aveau pregătite. Fiindcă nu primeau nimic din ce le-am argumentat, am 

ajuns să verific vechea afirmație a iubitului meu părinte spiritual, profesorul Enache Nedela: 

zadarnic bați toba la urechea surdului...   

 

583. Începătorii pot să vadă cum numele Mîntuitorului îi izbăveşte de asuprirea momelilor 

vicleanului – ceea ce-i îndatorează cu o mare smerenie înaintea lui Dumnezeu, ştiind că Se luptă 

El în locul lor. 

 

Slavă Ție, Doamne, Iisuse Hristoase!  

 

584. Partea începătorilor este nevoința de a seca izvoarele patimilor din pămîntul inimii, precum 

şi grija de a nu se sui cu mintea în văzduhul părerii, căci acolo bat furtuni mari şi se rup aripile 

minții.  

 

Metaforele-avertisment folosite de părintele Arsenie Boca ne limitează avîntul de a mai adăuga 

alte cuvinte. 

25 gustar 2022 

Mihai Floarea 

 
*V. https://arseniedelaprislop.files.wordpress.com/2016/01/arsenie-boca-o-sinteza-a-gandirii-parintelui-arsenie-

boca-in-800-de-capete.pdf 
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Împărăția lui Dumnezeu* 
 

S-a împlinit vremea. Vremea așteptată, proorocită, mai dinainte vestită. Ioan spunea că un 

Rege avea să Se nască în curînd, să întemeieze noua Împărăție, Împărăția Cerurilor. Regele S-a 

arătat și dă de știre că porțile Împărăției sînt deschise. El e călăuza, calea, mîna, mai înainte să fie 

Rege în toată strălucirea slavei cerești. 

Această vreme nu-i chiar cel de-al cincisprezecelea an al ocîrmuirii lui Tiberiu. Vremea lui 

Iisus e acum și totdeauna, e veșnicia, clipa arătării Sale, clipa morții, clipa întoarcerii, clipa 

desăvîrșitei izbînzi, vreme neîmplinită încă în clipa în care scriem. Vremea Lui se împlinește clipă 

de clipă; oricare ceas Îi e împlinire, numai oamenii să fie gata; orice zi a Sa este; domnia lui Iisus 

nu e însemnată cu numere; veșnicia nu poate ști de începuturi și cronologii. Ori de cîte ori se silește 

un om să intre în Împărăție, să creadă în Împărăție, s-o îmbogățească, s-o facă mai tare, s-o apere, 

să-i dovedească veșnica ei sfințenie și nemuritoarea-i întîietate față ce toate împărățiile subjugate 

ale lumii, atunci, oricînd se împlinește vremea lui Iisus. Vremea lui Iisus, era creștină, noua învoire. 

Nici două mii de ani nu ne despart de acea vreme; nici două zile, căci pentru Dumnezeu și pentru 

cei ce știu, o mie de ani sînt o zi. Vremea s-a împlinit; am rămas pînă astăzi în deplinătatea 

vremilor. Iisus ne cheamă și acum; a doua zi n-a trecut încă; întemeierea Împărăției abia a început. 

Noi, cei ce sîntem încă vii, în acest an, în acest veac (ci nu vom fi mereu vii, nici vom vedea poate 

sfîrșitul acestui an, nu vom vedea fără-ndoială, sfîrșitul acestui veac), noi, spun, vii, de față, putem 

fi locuitorii acestei Împărății, putem pătrunde în ea, putem trăi în ea, ne putem bucura de ea. 

Împărăția aceasta nu e născocirea demodată a unui biet Iudeu de-acum douăzeci de veacuri; o 

vechitură, o amintire moartă, visul înfrigurat al unui om bolnav. Împărăția e de azi. De mîine. De 

totdeauna. O realitate a viitorului, grea de viitor, vie, actuală, a noastră. O faptă începută de curînd. 

Orice om poate da o mînă de ajutor, îndată; atîrnă de el să se-apuce iarăși de lucru, să nu-l mai 

lase. Vorba pare veche, solia pare de demult, rostită mereu de ecoul a două milenii; dar Împărăția 

– ca fapt, ca adeverire, ca împlinire – e nouă, tînără, născută ieri, necrescută încă, neînflorită, 

reînfloritoare, nesporită încă. Iisus aruncă sămînța în pămînt; dar sămînța în două milenii de viață 

omenească trecute ca o iarnă de trîndăvie în decursul a șaizeci de generații omenești, abia dacă a 

încolțit. Fi-va oare anul de față, după atîta potop de sînge, dumnezeiasca primăvară așteptată? 

Ce este această Împărăție, afla-vom pagină cu pagină din înseși spusele lui Iisus. Dar nu 

trebuie să ne-o închipuim drept un nou Rai de desfătări, drept o plicticoasă Arcadie de fericiți, 

drept un cor de milioane de glasuri, cîntînd osanale cu picioarele în nori și fruntea între stele. 

Împărăția lui Dumnezeu, așa cum se vădește ea din vorbele lui Hristos, e răsturnarea 

împrăției satanei; Împărăția Cerurilor e răsturnarea împărăției pămîntului. Împărăția satanei e 

împărăția răului – a vicleniei, a cruzimii, a trufiei: împărăția prăpastiei, pe cîtă vreme Împărăția lui 

Dumnezeu e Împărăția Binelui, a Sincerității, a Iubirii, a Umilinței: Împărăția Culmii.  

Împărăția pămîntului e a tinei și a cărnii, e împărăția aurului și a pizmei, a zgîrceniei și a 

desfrîului, împărăția a tot ceea ce rîvnesc smintiții și putregăiții lumii. 



Împărăția Cerurilor va fi, dimpotrivă, Împărăția duhului și a sufletului, Împărăția lepădării 

și a neîntinării, a tuturor bunurilor după care umblă oamenii ce-și dau seama că toate celelalte 

avuții nu pot să aibă niciun preț. 

Dumnezeu e Tată, Bunătate; Cerul stă deasupra Pămîntului, așadar Duhul. Cerul e lăcașul 

lui Dumnezeu; Duhul e Împărăția Bunătății. 

Cine se hrănește pe pămînt, cine scormonește grohăind pămîntul, cine nu vede decît 

mocirla pămîntului, e bestie; cel ce trăiește cu ochii la Cer, dorind Cerul, nădăjduind să trăiască 

veșnic în Cer e Sfînt. 

Cei mai mulți dintre oameni sînt bestii. Iisus vrea să schimbe bestiile în Sfinți. Acesta este 

înțelesul firesc și mereu viu al Împărăției lui Dumnezeu. 

Împărăția lui Dumnezeu a oamenilor este, pentru oameni. „Împărția Cerurilor în noi 

sălășluiește“. Începe nemaidecît: e fapta noastră, întru a noastră fericire, în viața aceasta, pe acest 

pămînt. Atîrnă de voința noastră, de răspunsul nostru: da ori ba. Păstrați-vă cu suflet curat și 

Împărăția Cerurilor se va întemeia printre oameni.     

Giovanni Papini 

 
* Fragmentul face parte din capitolul Întoarcerea din Viața lui Iisus, de Giovanni Papini, în traducerea lui Alexandru 

Marcu, Chișinău, Editura Ago-Temporis, 1991, pp. 64-66. Am îndreptat tacit ortografia și punctuația. Titlul aparține 

redacției. 
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