
GÂNDURI DE CRĂCIUN 

 

Moto: De Crăciun transcendentul se pierde  

în spatele unui orizont de mezeluri 

(Valeriu Butulescu) 

 

Este foarte probabil ca numărul „gândurilor” legate de Sărbătoarea Crăciunului să fie 

cu mult mai mare decât al credincioşilor şi necredincioşilor la un loc. Corect spus, fiecare 

dintre noi aşteptăm Sărbătoarea Crăciunului, dar uneori din motive total diferite, unele 

dintre ele fiind tradiţional legate şi de românism.  

Crăciunul înseamnă multe: cadouri, zile libere de la serviciu, uneori bucuria de a fi 

cu familia sau, dimpotrivă, lipsa rezonabilă a liniştii pe care actul spiritual legat de 

„Naşterea Domnului” o reclamă, o solicită comunităţii, familiei, individului, ca un respect 

pentru sărbătoarea specială, ca un sens ce rezultă din naşterea Pruncului Dumnezeiesc. 

Cred, şi aşa văd eu lucrurile, că acest sens readuce valoarea spirituală a 

evenimentului în sufletul nostru.  Numai că de la naşterea lui Iisus şi până în zilele noastre 

lucrurile s-au schimbat mult, foarte mult, iar odată cu aceste schimbări a dispărut uşor, dar 

sigur, „sensul sărbătoririi Crăciunului”. 

Conceptul, complexul „corpului uman” este alcătuit din elemente materiale (celule, 

molecule, atomi, gânduri, energie etc.), care dispar odată cu sfârşitul trecerii noastre 

pasagere prin viaţă. Partea interioară a vieţii noastre alcătuieşte acel grup de sentimente, de 

responsabilităţi şi conştiinţă, care se detaşează de mediul exterior şi zboară aiurea în 

universul interior şi metafizica universală. 

Crăciunul şi-a pierdut sensul atunci când plăcerile realizate de elemente 

exterioare au cucerit individul şi societatea, în defavoarea părţii interioare, spirituale, 

care crează fericirea durabilă.  

Plăcerile, de regulă, sunt efemere şi tocmai de aceea au fost stimulate de ceea ce 

astăzi numim „Crăciunul comercial”, care nu mai are nimic comun cu cel spiritual. În 

ultimii ani, în toată lumea, un marketing agresiv încearcă să inducă ideea că nu se mai poate 

concepe Crăciun fără cadouri cât mai scumpe.  

În funcţie de capacităţile financiare ale fiecărei familii, în preajma Crăciunului începe 

o competiţie prin magazine pentru cumpărarea cadourilor, de la bebe cel mic, până la soacra 

cea cumsecade.  

Se întâmplă şi cazuri ca cel relatat în presa franceză, acum 2 ani, când un tânăr i-a 

făcut cadou iubitei sale un automobil minunat exact de Crăciun. Primul test a însemnat, 

însă, şi un grav accident, totul transformându-se în ţipete, isterie, reproşuri, aşa încât nimic 

nu a rămas din spiritul şi sensul Crăciunului.  
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Presa românească relata, de asemenea, acum 4 ani despre câţiva tineri făcând un 

concurs de mâncat sarmale. Au ingurgitat până la 170 bucăţi, lăsându-se cu spitalizare.  

Exemplele pot continua, ele demonstrând acelaşi lucru: pierderea sărbătorii 

spirituale, a bucuriei, a fericirii, a iubirii şi transformarea ei într-o plăcere păguboasă, 

păcătoasă, o plăcere foarte efemeră, care se întoarce cu brutalitate împotriva bucuriei, a 

fericirii, a coeziunii şi liniştii spirituale a familiei şi, uneori, a comunităţii. Toată lumea are 

plăceri, dar pentru a nu te îndepărta prea tare de bucuria de a trăi e bine ca acestea să se 

săvârşească cu decenţa necesară speciei umane şi în spiritul Domnului Hristos. 

De cele mai multe ori sărbătorirea, în sine, este însoţită de foarte mult zgomot, de 

ţipete de beţie, de înjurături, bătăi. Nimeni nu ascultă, toată lumea vorbeşte, vacarmul 

devenind obositor şi foarte agresiv faţă de puţinele fiinţe umane care urmăresc liniştea, 

consensul spiritual, bucuria iubirii şi fericirea. Dreptul la civilizaţia metafizică ne este 

refuzat de o societate isterizată, care caută doar plăcerile exterioare imediate şi care, aşa 

cum spuneam, este extrem de dăunătoare, teribil de frustrantă.  

Dorinţa de petrecere este atât de mare încât îţi dă impresia că mâine e sfârşitul lumii. 

Ce ar trebui să facem ca, totuşi, să avem sărbători mai liniştite?  

Cum „de profesie suntem români” (Marcel Iureş) este greu să te laşi convins că 

vecinul tău, pentru Sărbătorile Crăciunului, ar vrea să fie un creştin liniştit, să meargă cu 

paşi mici şi măsuraţi la Biserică, să privească bolta înstelată a cerului, să-i lăcrimeze ochii 

de frig atunci când îi deschide mari pentru a urmări o stea căzătoare, semn probabil al morţii 

Mântuitorului. 

Este dreptul lui, apoi, ca după slujbă şi rugăciunile spuse în faţa altarului, să vină 

acasă, la masa modest aşezată, dar acoperită cu mâncăruri tradiţionale de Crăciun: două 

sarmale, o bucăţică de cârnat sau tobă, o friptură şi un pahar cu vin. Este, deci, dreptul lui 

să-şi satisfacă cererile metabolice exterioare în linişte, alături de familia lui, ascultând 

colinde, inducându-şi bucuria, premergătoare fericirii, adusă de încă o sărbătoare de Crăciun 

din puţinele sau mai multele pe care omul liniştit le mai are de trăit până la trecerea la 

fericirea supremă. 

Cei mai mulţi creştini falşi de astăzi încalcă drepturile creştinilor minoritari. Este 

probabil ca şi ei să meargă la Biserică, dar într-o gălăgie continuă, într-un vacarm abject, 

adeseori cu sticlele în mână, înghiţind la fiecare zece paşi din licoarea diavolicească, care i-a 

suprimat neuronii şi i-a dezlegat limba pentru a grohăi continuu, în spaţii unde civilizaţia ar 

trebui să fie la ea acasă. Nimeni nu înţelege de ce merg la Biserică aceşti oameni gălăgioşi, 

vorbitori de rele, urlători, necomunicativi, haotici, aproape războinici. Căci ei nu sunt în 

stare să spună o rugăciune, nicicum să privească bolta cerului fără ca aceasta să cadă în 

capul lor.  

Întorşi acasă, aceşti oameni îşi continuă hărmălaia, zgomotul, necuviinţa, învârtind la 

maximum butoanele radiourilor şi televizoarelor, deranjând liniştea de Crăciun a oricărui 
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creştin cumsecade. Împotriva acestor oameni nu s-a găsit încă niciun mijloc de civilizare, de 

liniştire, de scoatere din sistem, cu excepţia cazurilor când agresiunea păgânului se 

transformă în vătămare corporală sau în ucidere. Asemenea fapte au fost extrem de 

frecvente în zilele Crăciunului la români.  

Dar mai este şi un alt aspect ce ar trebui discutat cu ocazia Crăciunului, şi anume: a 

face daruri, a ajuta efectiv oameni în nevoi şi suferinţă, a fi buni şi generoşi. Asemenea 

comportamente frumoase sunt denumite de psihologi „comportamente prosociale”, sunt 

agreate de societăţi, fie că sunt făcute „din interior” sau exclusiv „din exterior”. 

În primul caz, indiferent că dăruieşti o casă sau cămaşa de pe tine, actul în sine al 

„dăruirii” se adresează unui alt om aflat în mare sufeinţă sau comunităţii, care are efectiv 

nevoie de darurile tale. Actul în sine înfăptuit de tine, fericit dăruitor, este denumit altruism. 

Altruismul îl aşează pe donator în limita anonimilor, actul în sine nefiind destinat spaţiului 

publicitar, el rămânând o faptă de inimă a făptuitorului, care-i aduce bucurie, fericire. 

La cealaltă extremă este egoistul, care face pomeni şi daruri, dar nu dintr-o pornire 

interioară, ci din considerente exterioare. Din această categorie fac parte politicienii sau toţi 

cei care au veleităţi politice, ori din motive diverse doresc să iasă în faţă.  

De exemplu, un tânăr înstărit îi face cadou soţiei sau iubitei sale, de Crăciun, o haină 

de blană. Două lucruri de întâmplă: 

1. Tânărul epatează o bunăstare faţă de musafiri, cadoul urmând să fie ulterior 

răscumpărat de doamna sau domnişoara în cauză printr-o aventură fierbinte. 

2. Ce se întâmpla, însă, dacă tânărul nostru oferea cadou volumul lui Cioran – 

„Despre Franţa”? Este o carte excelentă, tradusă de curând în limba română şi 

care şi-ar fi găsit loc în inima oricărei tinere formate intelectual. Dar, cu toate 

acestea, aventura n-ar fi avut lor pentru că o carte este o carte, se adresează 

sufletului, interiorului, care nu poate fi sedus sexual, în timp ce o blană 

frumoasă se adresează anume „corpului”, care poate fi sedus prin ceea ce mai 

sus am numit „plăcerile exterioare”. 

Şi mai grav stau lucrurile cu politicienii administraţiei publice şi nu numai. 

Exact înainte de Crăciun se anunţă în comuna Băbăeni „mare bal mare” – mâine se 

dă fasole cu ciolan!!! Aşadar, o pomană, adică ceva din „inteligenţa poporului român”. 

Pomana ţine de tradiţia culturală a pământului, teritoriului românesc  şi n-are nimic 

„a-cosmic” în ea. Nu are valoare nici metafizică, nici estetică. Pomana are doar o uşoară 

valoare metabolică, asemănătoare unei turme de vite pe păşunea unui deal. Cu o singură 

excepţie: turma de vaci oferă o anumită estetică, în timp ce pomanagiii frumos aşezaţi la 

coadă tot urâţi sunt. 

Există şi în pomana politică un ceremonial. În primul rând apare primarul, care 

anunţă că „el este autorul binefacerii” şi ar fi bine ca mâncăcioşii să nu uite acest lucru până 

la următoarele alegeri. Există, apoi, un polonic şi un distribuitor care toarnă produsul 
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antifoame în castroanele goale şi reci. După nu prea mult timp apare înghesuiala, apare 

teama că nu mai rămâne suficientă fasole pentru toate stomacele înfometate şi dacă acest 

lucru se adevereşte totul se transformă într-o adevărată hărmălaie, într-un asediu continuu 

asupra cazanului cu „FASOLE CU CIOLAN”.  

Primarul şi-a făcut, însă, datoria. Nu contează decadenţa. Este un om împlinit. Un om 

al vremurilor sale, care n-are Dumnezeu, nu are spirit, nu are Crăciun, se are doar pe sine şi 

ai lui, care vor trebui să revină şi mâine la putere pentru a înmulţi cazanele cu fasole, pentru 

că mult mai mulţi vor fi cei înfometaţi din cauza politicienilor pomanagişti.  

O pomană de acest gen nu este un „cadou de Crăciun”, ci o formă istoric actuală de 

desconsiderare a poporului român şi a României în faţa noastră şi a lumii. În ţările civilizate 

ajutoarele sociale sunt distribuite civilizat, cât mai aproape de anonimat. 

De la Crăciun la Sfântul Ion evenimentele aculturale subterane, subumane, se vor 

ţine lanţ, trimiţând  în exod interior pe toţi cei ce-şi doresc sărbători liniştite. În asemenea 

condiţii, cel puţin pentru mine Crăciunul devine o întâlnire şi o conversaţie cu mine însumi, 

cu conştiinţa mea, o pregătire pentru viaţa cosmică.  

Căci la urma urmei venim pe lume singuri şi goi, fără nimeni alături, decât cu 

respiraţia proaspătă a plămânilor noştri firavi. Vom pleca tot singuri, eventual cu un costum 

pe noi şi o pereche de pantofi cu talpă de carton. Alături va fi, cu siguranţă, conştiinţa mea şi 

gândurile, care cu greu se vor decide să plece în cosmos. 

Mi-aş dori foarte multă linişte de acest Crăciun, cu foarte puţină mâncare, dar cu 

spiritul Mântuitorului, al lui Hristos, în inima mea, întru-ajutor de fapte bune şi durabile. Aş 

mai dori să pot da drumul unui televizor şi să ascult cântece de Crăciun şi Anul Nou cântate 

de copii. Aş dori să merg în pădure şi să simt acolo mirosul de brad, să merg în lanul de 

grâu şi să simt acolo mirosul de cozonac. Aş mai dori ca măcar de sărbători să plece în 

vacanţă Băsescu, Ponta şi alţi vorbitori ca ei, pentru a-mi conserva integritatea televizorului.  

Aş dori să aud măcar o dată „VOCEA LUI DUMNEZEU” spunând tuturor „ce 

anume să facă” pentru a reintra în graţiile sale şi a nu mai fi poporul „cel de pe urmă”. 

Crăciunul vine, Crăciunul trece şi la fel se va întâmpla cu Anul Nou şi Sf. Ion. 

Vă strâng la piept şi vă strig tot din piept că vă iubesc şi mă rog ca şi Dumnezeu să 

vă iubească.   

 

CRĂCIUN FERICIT, SĂNĂTOS, LUMINOS ŞI MAI ALES LINIŞTIT 

ŞI 

LA MULŢI ANI! 

  

  Prof.univ.dr.ing.dr.h.c. MIHAI BERCA 


