
CRĂCIUNUL, AFACERILE ŞI POLITICA 

 

Moto 1: Violenţa este refugiul incompetenţei.  

Isaac Asimov 

 

Moto 2: Un om cinstit este cea mai nobilă lucrare a lui Dumnezeu. 

 

 O serie de evenimente care mi s-au întâmplat acum înainte de Crăciun au fost 

impregnate de răutatea unor semeni ai mei care aparţin categoriei numită „OM”. M ă 

gândeam că Dumnezeu îmi pregăteşte un Crăciun nefericit, că voi gândi şi voi filozofa 

numai despre agresivi şi agresivitate, şi încercam metafizic să văd în ce măsură un  

„om” se apropie de valoarea unui „pom”, în ce măsură „un om agresiv” pus tot timpul 

pe harţă, pe ură, pe ceartă este el util spaţiului planetar pe care îl ocupă, spaţiu cu 

deschidere spre cer şi spre Dumnezeu. Şi, constatând că  mulţi dintre semenii noştri au 

un comportament mult inferior unui pom, m-am întrebat de ce Dumnezeu acceptă 

printre fiii lui lumeşti asemenea anomalii.  

Revenind în domeniul dialecticii, nu mi-e greu să constat că, pragmatic, specia 

umană, mai ales la începutul secolului XXI se află într-o luptă specifică cu ea însăşi, 

adică avem de-a face cu „lupta interspecifică” (termen preluat din ecologie), luptă care 

se duce pe două planuri: 

 1) Lupta pentru supravieţuire, luptă dură care se duce între circa 20-30% dintre 

oamenii care deja au început să sufere de foame, şi politicienii îmbuibaţi, aşezaţi comod 

în scaunele puterii şi pentru care filozofia vieţii constă în a acumula cât mai multe 

bogăţii fără să ştie ce vor face cu ele, pentru că fiecare dintre ei este muritor, au un 

singur metabolism, au aceleaşi cerinţe ca şi cei care suferă de foame. Şi, cu toate 

acestea, Dumnezeu permite ca oamenilor buni să li se întâmple lucruri rele, şi invers. 

Oare de ce? 

 2) Lupta pentru permanentă acumulare de averi din banul public, ce se duc 

fără jenă şi la lumina zilei acolo sus în eterna mizerie politică şi prezidenţialo-

guvernamentală. Spuneam fără jenă şi cu spatele tot timpul la cei  incadraţi la punctul 

1). Există acum şi o disperată luptă între firmele politice intangibile de către organele de 

control şi cele care încearcă să mai promoveze o digestie respectabilă a eticii 
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manageriale într-o Românie în care lipsa de igienă în moralitate accentuează dezastrul 

naţional. Oare de ce? 

 Domnul „O”, om agresiv prin fiinţă şi alergător de cursă lungă pentru arginţi este 

obsedat de faptul că nu poate să îndeplinească  sarcinile de serviciu ale şefului său, 

domnul „C”. Şi cum cei doi lucrează acolo unde începe plămădirea pâinii, şi cum 

„competenţa” nu este deloc punctul lor forte, au început să recurgă la violenţă, violenţă 

împotriva altor semeni de-ai lor (vezi Moto), violenţă urmată de şantaj, împotriva unor 

oameni cumsecade şi plini de frică şi respect pentru Dumnezeu  şi pentru valorile 

umane, reprezentate de competenţă şi responsabilitate. Aici au început şi suferinţele 

mele, spirtuale, neliniştile firii mele de cercetător şi educator, când am observat cu câtă 

uşurinţă domnul „C” încearcă să-şi obţină un plus consistent de venituri din munca altor 

oameni utilizând şantajul şi un comportament spiritual de pockerist, pe banii şi 

instrumentele statului şi sprijinit de acestea. Căci un violent incompetent este în bune 

relaţii cu „instituţia publică” întotdeauna coruptă şi gata să-l ajute pentru un pumn mic 

de arginţi. Şi de ce nu, dacă în fruntea ţării se fură tot, fără  jenă, fără frica lui 

Dumnezeu. Ei, acolo sus, domnii „B”, „B”, „V”, doamna „U” şi alţii ca ei ştiu doar că 

bunul public este făcut pentru genţile lor. Ceilalţi sprijiniţi de ei atacă mai jos, atacă la 

nivelul investitorilor străini sau locali cinstiţi, căci nimic nu trebuie să meargă bine. 

Mulţi dintre agricultorii români au trecut şi ei de partea celor agresivi, incompetenţi şi 

iresponsabili. Au şi ei nevoie de bani şi dacă domnul „C” şi domnul „O” le aruncă 

câţiva arginţi, trădarea adevărului şi generarea conflictului devine o simplă formalitate. 

Aşadar, un răspuns la întrebarea „De ce li se întâmplă lucruri bune oamenilor răi” îl 

găsim în Isaia 6,3 şi Apocalipsa 4,8.  

 Dumnezeu este sfânt (Isaia 6,3; Apocalipsa 4:8) în timp ce fiinţele umane sunt 

pline de păcate (Romani 3:23; 6:23). Vrei să afli cum vede Dumnezeu omenirea? După 

cum este scris: „Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care 

să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toţi 

s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul 

măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis; se slujesc de limbile lor ca să înşele; 

sub buze au venin de aspidă; gura le este plină de blestem şi de amărăciune; au 

picioarele grabnice să verse sânge; prăpădul şi pustiirea sunt pe drumul lor; nu 

cunosc calea păcii; frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor”. Romani 3:10-
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18. Orice fiinţă umană de pe această planetă ar merita să fie aruncată în iad chiar în 

această clipă. Fiecare secundă pe care o trăim este datorată harului lui Dumnezeu. 

Chiar şi cele mai teribile experienţe pe care le-am putea trăi pe această planetă sunt 

pline de îndurare prin comparaţie cu ceea ce am merita în fapt, adică iadul veşnic în 

lacul de foc.” 

 Citatul de mai sus vine dintr-o lucrare germană intitulată „Răspunsuri la întrebări 

din Biblie” (www.gotquestions.org).  

 Recitind de mai multe ori acest pasaj am reţinut că, în ciuda a foarte numeroase 

lucruri bune făcute de mine, nu sunt deloc un „neprihănit”, şi al doilea lucru interesant 

este că „nu este niciunul măcar care să aibă pricepere”. Aici comentatorul biblic 

introduce deja fenomenul educaţional, necesitatea cunoaşterii, necesitatea de a învăţa 

continuu şi de a face lucruri bune, necesare semenilor tăi. Citind şi scriind în fiecare zi 

lăsată de Dumnezeu, instruindu-mă deci în permanenţă asupra oricărui lucru pe care 

trebuie să-l fac, mi-am zis că aş putea să-i învăţ şi pe alţii. Numai că oamenii agresivi au 

atins deja culmea cunoaşterii, a deşteptăciunii, a inteligenţei. Aşa că, dacă încerci o 

discuţie ştiinţifică cu ei, sau cel puţin una moderat „tehnică” vei primi cu aroganţă o 

agresiune verbală de felul: „Eu am venit să discut despre bani, nu despre ştiinţă. Eu nu 

mă pricep la ştiinţă, cunoaştere, dar vreau bani, vreau bani, vreau bani”, răcneşte el. 

 A face bani fără ştiin ţa de a face bani este noua artă a managementului fără 

conţinut (eu am pentru acest fără conţinut noţiunea de „corupţie”). Din acest moment 

putem discuta de etica managerială sau etică comportamentală. Filozoful francez Jean-

Loup d'Autrecourt atrăgea atenţia asupra faptului că „lipsa de igienă morală a 

indivizilor are drept consecinţă instabilitatea familială, socială, economică şi politică” . 

Aşadar pockerul d-lui „C” îl va duce acolo unde îi este locul, dar el devine periculos 

prin disturbare, distorsionarea sistemului de afaceri în general, prin pierderea de bani şi 

alte resurse, inclusiv umane.  

Fenomenul se multiplică pentru că există numeroşi domni „C”. Lipsa eticii este 

egală cu lipsa priceperii din Apocalipsa 4,8, iar dacă dl. „C” încearcă să demareze în 

postul Crăciunului 15 procese juridice împotriva domnilor „P”, o face pentru că dispune 

de bani murdari, nemunciţi şi doreşte să-şi perpetueze un confort obţinut după modelul 

politic de azi: „Bani cât mai mulţi fără muncă, obţinuţi prin căile diavoleşti ale 

şantajului şi creării „mediului rău” pe suprafeţe întinse ale agriculturii noastre. Căci 
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mulţi agricultori sunt atraşi tot prin şantaj în jocul răzbunării f ără fond. Pâinea şi 

macaroanele care se fac prin conversia răului în lumea plantelor sunt toxice pentru 

consumator, mai ales dacă ţăranul, agricultorul şi-a făcut grâul prin aceeaşi convertire a 

răului în recoltă. În numerele viitoare vom reveni cu exemple concrete pe această temă, 

despre agricultori căzuţi deja în capcana răului. 

 Am profitat însă de postul Crăciunului şi îndemnul la rugăciune împotriva răului 

şi a răilor cei mai răi, pentru că în condiţii în care sărăcia induce răul mare în societate, 

cioclii politici şi economici trag pământul peste sicriele a tot ce este bun sau a fost 

valoare sau mai constituie valoare. De la preşedintele ţării la domnii „C” şi „O”. 

Profesorii sunt nişte tâmpiţi. Îmi aduc aminte cu mare tristeţe de un reprezentant al unei 

mari firme producătoare de cartofi care, acum zece ani venit la o manifestaţie frumoasă 

denumită „Ziua cartofului”, i-a adresat marelui om de ştiinţă Matei Berindei, denumit pe 

bună dreptate „tatăl cartofului în România” următoarele cuvinte: „Bine, boşorog bătrân, 

nu mai mori o dată să ne laşi în pace...” Marele savant nu spusese nimic rău, ci-l pusese 

pe tânărul său coleg să mai citească puţin despre zonarea cartofului. Nimeni din imensa 

echipă ce vizita câmpul, nici măcar colegii mai tineri ai profesorului nu avuseseră 

prezenţa de spirit să-l înfrunte. Intervenţia mea energică şi încercarea de a-l fotografia l-

au făcut să părăsească în pas alergător câmpul. Răul fusese însă deja făcut, aşa cum de 

curând, în prezenţa a numeroşi oficiali, domnul „O” mi-a spus: „Domnule, eşti un 

nesimţit”. De ce eram nesimţit? Pentru că îl trimisesem pe „marele specialist” să mai 

citească despre obiectul propriei sale munci, „grâul Durum”. 

 Acum, în apropiere de Crăciun m-am regândit  la povestioara biblică în care fiii 

Tatălui se certau între ei. Tatăl nu era altul decât Însuşi Bunul Dumnezeu. Dumnezeu nu 

se poate bucura decât de bunătatea oamenilor şi e cazul să ne rugăm pentru relaţii 

corecte şi bune între oameni. Poate că Dumnezeu l-a pedepsit pe tânărul cartofar care a 

murit la scurtă vreme după fapta sa, poate c-a fost o întâmplare. Oricum, când a avut loc 

moartea sa fulgerătoare, la vârsta sa de 87 de ani, marele Matei Berindei era sănătos, cu 

o minte ascuţită şi, în modestia sa, în permanentă rugăciune pentru bunătatea 

omenească.  

Cu mulţi ani în urmă am reuşit să salvez viaţa unui om. Acum este un mare om de 

ştiinţă, profesor şi educator. Este vorba de profesorul Bold, un om de o mare calitate 
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intelectuală şi spirituală, căruia îi mulţumesc pentru aprecierile dintotdeauna pe care le-a 

avut pentru mine.  

 Dimpotrivă, un alt individ al speciei umane, Dr. Mogoş, căruia nu i-am făcut 

decât bine într-o perioadă tulbure, mi-a făcut, în ura lui pentru binele făcut, un rău 

imens. La două zile de la înfăptuirea răului era mort, în afara ţării. Pe mine Dumnezeu 

m-a ajutat să trăiesc la limita dintre sănătate şi boală, dar cu mintea întreagă, capabilă să 

creeze lucruri bune pentru oameni buni.  

 Îi mulţumesc bunului Dumnezeu pentru harul pe care mi l-a dat de a putea munci, 

crea şi sluji oamenilor, fie că au fost buni sau răi. Cer iertare celor răi, pe care în 

scrierile mele i-am sfătuit cum se poate face un lucru bun, ei nedorind să-l facă, sau 

crezând că răul poate fi ceva bun. Mă rog pentru agricultorii cinstiţi şi năpăstuiţi, 

făuritori de pâine şi alte alimente, şi le cer iertare celor faţă de care am greşit din 

neştiinţă cu ceva. Mă rog şi pentru iertarea păcatelor celor care fură, înşeală, jefuiesc şi 

sunt în permanenţă în căutarea unor noi surse pentru a-şi umfla conturile sau buzunarele 

fără să facă din asta un secret. Cer iertare tuturor bolnavilor fără şansă să ajungă într-un 

spital pentru a se vindeca pentru că nu am nicio putere să-i ajut pe toţi. Am ajutat foarte 

puţini. Cer de asemenea iertare copiilor care vor să înveţe, pentru că nu pot să le 

construiesc şcoli, să le dau dascăli bine plătiţi, haine şi alimente pentru întreţinere. Cer 

de asemenea iertare celor care au distrus cercetarea agricolă românească, pentru că nu i-

am  putut opri şi nici n-am putut să-i conving de răul ce-l fac. Şi cer iertare tuturor 

politicienilor corupţi şi limbuţi pentru că n-am forţa să-i consider drept victime ale unui 

popor numit poporul român. Cer iertare domnilor „C” şi „O” şi altora ca ei, care 

consideră că „infernul este la mine” ca să-l citez pe Dorin Tudoran, şi le doresc  să le 

dea Dumnezeu sănătate, minte şi colaboratori asemeni lor. Cer iertare celor care au 

aşteptat mai mult de la mine şi le-am dat atât de puţin, eu necerându-le decât să 

gândească şi să fie buni unii cu alţii şi să-şi facă datoria. 

 Vine Crăciunul, sărbătoarea mare a naşterii Domnului nostru Isus Hristos. Va fi 

un Crăciun de criză economică şi criză de gândire politică. Nu va mai fi la fel de frumos 

ca multe din urmă. Va fi însă CRĂCIUN, iar noi ne vom ruga, ne vom ruga pentru a fi  

mai buni şi mai înţelepţi. Rugaţi-vă cu toţii pentru bunătate, înţelepciune şi înţelegere. 

Aveţi grijă că viaţa se scurge şi nu ştim câţi dintre noi vom mai prinde şi Crăciunul 

viitor. Faceţi danii  în hrană şi haine celor înfometaţi şi înfriguraţi, şi medicamente celor 
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bolnavi, şi nu uitaţi să vă rugaţi şi pentru faptul că România încă există, şi că planeta 

există şi ea. Rugaţi-vă pentru PACE şi PRIETENIE, pentru IUBIRE şi DRAGOSTE, 

pentru SĂNĂTATE şi LINI ŞTE, pentru TRUMFUL BINELUI ASUPRA RĂULUI, 

pentru un an 2011 mai bun ca 2010. 

CRĂCIUN FERICIT şi LA MUL ŢI ANI” 

 

PS. Mărturisesc cu emoţie că în apropierea Crăciunului am văzut şi frumoase gesturi de bine. Ele nu 
vin din spaţiul românesc, ci de la colegi din străinătate. Colaboratori din Elveţia mi-au trimis  o cutie 
de bomboane semnată de întreaga echipă de la Agrobase pe fondul Merry Christmas. Prof. Stroebel de 
la Universitatea Weihenstephan mi-a expediat o frumoasă lucrare despre bioenergie şi fireşte Merry 
Christmas şi mulţi alţii. Da, lumea poate fi şi bună. Mă bazez pe acest lucru. Aşadar, există încă 
oameni buni şi mă simt fericit că nu au dispărut. Şi-apoi, a zis Cuvântul Domnului: Când faci un bine, 
nu aştepta ca acesta să ţi se întoarcă. 
 

Prof.univ.dr. MIHAI BERCA 

 

 

 


