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PREZENTAREA CĂRŢII 

 

 „Scrisori către Dumnezeu”  reprezintă un produs emoţional colectiv, o rugăciune 

publică sub forma unui mozaic de sentimente şi totodată, o invitaţie la sinceritate, 

introspecţie şi atitudine. 

Dincolo de metaforă şi filozofare, dincolo de textul în sine, vei descoperi in acest 

volum caractere - unele mai puternice, impunătoare, altele firave, lipsite de repere sau 

aproape pierdute.  

Este imposibil să nu te regăseşti, rând pe rând, în cât mai multe dintre stările de 

conştiinţă prezentate în paginile cărţii, să te surprinzi strigând lui Dumnezeu 

neputincios, dezamăgit şi poate fără nicio speranţă, sau pur şi simplu exaltând de 

fericire, împăcat cu realitatea şi mulţumitor. 

Frapante, sau doar naturale, însă cu siguranţă fierbinţi, aceste raze ale sufletului 

vin să aducă - neputinţei noastre de a crede - mărturie despre Cel care a creat totul. 

Reunind cele mai interesante 100 de scrisori ale elevilor din şcolile şi liceele din 

România, selectate în urma unui concurs de creaţie organizat de „Unity in Values” 

Interconfessional Association, cartea este inspirată de culegerea „Cent lettres du 

monde au Créateur” a cunoscutului gânditor francez Rene Guitton. 

  Textele, asupra cărora nu s-a intervenit decât cu mici corecturi de ordin tehnic 

sau gramatical,  au fost introduse în volum în ordinea înscrierii lor în concurs, fiind 

selectate de un juriu avizat. Nu se regăsesc în carte scrieri care prin conţinutul sau 

tematica lor au făcut rabat de la regulamentul concursului. 

 Deşi majoritatea autorilor selectaţi aparţin religiei creştine, cititorul atent va avea 

ocazia să identifice şi lucrări ale unor elevi evrei sau musulmani.   

 Considerăm că cele 100 de scrisori, provenite din majoritatea regiunilor ţării, sunt 

suficiente pentru a convinge încă odată că România profundă se păstrează în sufletele 

copiilor, dar şi a tinerilor, că Dumnezeu ne priveşte prin ochii lor neîntinaţi, umezi 

adesea şi tulburi, veşnic întrebători. 

 Mulţumim fiecăruia dintre aceştia pentru răspunsul dat provăcării noastre de a 

atinge pentru o clipă Absolutul, pentru curajul de a-şi reprezenta generaţia dintr-o 
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perspectivă spirituală, pentru încrederea de a-şi pune fără menajamente sufletul în 

palmele oricărui potenţial cititor.  

Faţă de ei, faţă de frumoasele sau tristele lor poveşti, aşteptări, vise, avem o 

responsabilitate imensă, noi toţi cei care am păşit în imensitatea universului fie şi cu o zi 

mai devreme, noi cei care ne-am convins că pentru a merge mai departe este nevoie de 

Lumină, de Cineva care să ne fie Torţă, noi cei care am primit cândva şi cunoaştem ce 

însemnă o mână întinsă. 

Aşadar, noi suntem mesagerii, noi ducem lui Dumnezeu scrisorile, noi suntem 

cei care aducem înapoi răspunsul. Poate va fi de bun augur! 

Mulţumim, de asemenea, profesorilor coordonatori, oamenilor de bună credinţă 

care s-au implicat în derularea acestui complicat proiect, partenerilor şi sponsorilor 

noştri oficiali. 

Cartea se doreşte a fi o fereastră către Cel fără de vârstă, către Creatorul Unic a 

tot ce există, un ghid modest al zborului spre desăvârşire. 

Cartea se citeşte în deplină intimitate, se citeşte numai cu inima. Această carte 

este un test de evaluare a simţirii. 
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