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Epilog: Binele-r�u. Despre „cel mai bine”, Eclesiastul 

12:14 

 

 
Doamnei profesoare  

Lucia Wald 
 
 

Eclesiastul 6:12 C�ci cine �tie ce este bine pentru om în 
via��, în toate zilele vie�ii lui de vie�uire de�art� pe care 
le petrece ca o umbr�? �i cine poate s� spun� omului ce 
va fi dup� el sub soare? 
 
Eclesiastul 12:14  C�ci Dumnezeu va aduce orice fapt� 
la judecat�, �i judecata aceasta se va face cu privire la tot 
ce este ascuns, fie bine, fie r�u. 

 
 
De acest Hanukkah, în 16 decembrie, Doamna119 mi-a 

spus: „Domnul Cruceru, Hanukkah este singura noastr� 
s�rb�toare cu bucurie de la un cap�t la altul pentru c� se 
termin� cu victorie, toate celelalte sunt s�rb�tori triste. Cu un 
ochi plîngem �i cu cel�lalt rîdem. S�rb�toarea începe trist 
întotdeauna �i abia spre final apare bucuria.” 

 

Mai bine este s� începem cu sfîr�itul 

 
�i Eclesiastul este o carte a r�sturn�rilor, a întoarcerilor. 

S-au propus diferite chei de lectur� pentru acest ciudat text. 
Cred c� una dintre citirile posibile ar trebui s� �in� cont de 

                                                 
119 Acest text este dedicat Doamnei, a�a cum majoritatea doctoranzilor dînsei 

am numit-o. N�scut� în „poporul ales” a dovedit a fi un suflet cu totul ales, 
de o generozitate rar întîlnit� �i o grij� matern� care a dep��it rela�ia 
conduc�tor de doctorat-doctorand înspre ucenicia profesional� autentic�.  
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ultimele fraze din text, a�a cum adesea s-ar cere s� proced�m 
cînd citim literatur� ebraic�. Scopul pentru care Ioan scrie 
evanghelia sa este declarat spre sfîr�it. Cîntarea cînt�rilor are o 
cheie de lectur� descoperit� în final, dup� cum Proverbele ne 
ofer� posibilitatea integr�rii tuturor adev�rurilor în�iruite în 
cuprinsul atîtor capitole prin cîteva versete care par ascunse �i 
care se afl� abia spre sfîr�itul c�r�ii. Cartea lui Iov se înclin� 
spre sfîr�it datorit� greut��ii pe care o cap�t� prin monologul �i 
dialogul lui Dumnezeu cu Iov. Tind s� cred c� acest tip de texte 
ne ademenesc spre sfîr�it pe drumuri ocolite tocmai pentru a ne 
oferi surpriza hermeneutic�, descoperirea asupra a tot ce am 
lecturat pîn� acum, atunci cînd credem c� ne apropiem de 
concluzii.  

Este o gre�eal� s� citim astfel de texte prin prisma 
structurilor împrumutate din bazinul cultural greco-latin, cu 
a�tept�ri fixate în urma lecturii Poeticii lui Aristotel. Literatura 
biblic� nu poate fi citit� întotdeauna c�utînd s� g�sim 
introducerea, cuprinsul �i încheierea sau punctul culminant. 
Undeva la mijlocul textului exist� o r�sturnare, un anticlimax 
prin care în�elegem finalul �i, prin felul în care se încheie 
cartea, pricepem tot ce are de spus Eclesiastul. Dac� mai bun 
este sfîr�itul unui lucru decît începutul lui, atunci, probabil, mai 
bine este ca lectura Eclesiastului s� fie f�cut� dinspre sfîr�it 
înspre început. Dac� totu�i parcurgem textul de la început spre 
sfîr�it, atunci am face bine ca în tot timpul lecturii s� p�str�m 
în minte gîndul de la sfîr�it.  

 

Judec��i de jos �i judec��i dumnezeie�ti asupra 
lucrurilor v�zute, bune �i rele 

 
Eclesiastul are în dreptul ultimului verset cheia prin care 

am putea interpreta întreaga carte; gîndul de la sfîr�it. Întregul 
text reprezint� o serie de judec��i asupra lumii: „asta este bine, 
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asta este r�u”, „am v�zut o de�ert�ciune �i un mare r�u”. Toate 
aceste afirma�ii sunt f�cute cu privire la lucrurile care se v�d – 
 „am v�zut c�....” –, sunt observa�ii f�cute asupra lumii din 
perspectiva omului, a�a cum s-a mai spus, „a�a cum se vede 
via�a de sub soare.”  

La sfîr�itul c�r�ii autorul ajunge la iluminare: cel ce poate 
judeca este Dumnezeu. Cel ce vede �i ceea ce este ascuns �i 
pricepe ceea ce este dincolo de v�zute este Dumnezeu. Cel ce 
stabile�te ce este bine �i r�u este tot Dumnezeu. Ultimul verset 
nu sun� a amenin�are, nu este o constatare amar�, ci este cel 
mai înalt gînd din tot textul, gîndul prin care în�elegem tot ceea 
ce vom fi citit pîn� acolo: Dumnezeu fa�� de om; judecata Lui 
fa�� de judecata noastr�; lucrurile v�zute, pe care le �tim noi, 
fa�� de lucrurile nev�zute, pe care numai El le �tie; binele �i 
r�ul pentru care numai El are criteriile finale.  

 
S� survol�m cartea. O lectur� rapid� a textului ne ofer� 

surprize. Unul dintre temele care str�bat cartea de la un cap�t la 
cel�lalt sunt: ritmicitatea vie�ii �i ie�irea din ritm, truda care 
alterneaz� cu odihna, triste�ea cu bucuria, s�rb�toarea cu 
osteneala. Via�a este un lung �ir de asemenea altern�ri între una 
�i cealalt�.  

 

Trecere �i petrecere; alergarea cu vîntul �i oprirea fa�� 
de vînt 

 
Din capitolul 1 afl�m c� totul este de�ert�ciune, trud�, 

munc�, fr�mîntare �i alergare, c� totul este f�r� folos (1:14, 
1:2), în rotire, în fr�mîntare (1:8) �i vechi „de cînd lumea”. 
Dac� alergi dup� toate, alergi în de�ert, pentru c� nu reu�e�ti s� 
prinzi nimic. Dac� trude�ti sub soare, e f�r� de folos, pentru c� 
soarele mistuie totul. Dac� te duci dup� vînt, ajungi de unde ai 
plecat, pentru c� vîntul se rote�te (1:6). Toat� rotirea aceast�  
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este un joc de copil, o alergare dup� vînt, în ritmul vîntului 
(1:17). Dac� cercetezi noul, descoperi vechiul (1:9). Dac� î�i 
dore�ti în�elepciune, ajungi la nebunie.  

Dup� primul capitol intuim o posibil� solu�ie. Dac� totul 
este de�ert�ciune, chiar �i munca, atunci ie�i din trud�. Dac� 
totul este tragic ciclic, ie�i din ritmul soarelui sub soare! Ie�i 
din suflarea vîntului, �i din ritm �i din rotire! F� din 
miaz�noapte miaz�zi, nu î�i umple ochiul �i nu s�tura urechea! 
Las� noul �i pre�uie�te vechiul! Ca s� auzi vîjîitul vîntului nu 
trebuie s� c�l�re�ti odat� cu el. Opre�te-te, �i atunci vei sim�i c� 
el vine �i se duce, chiar dac� nu vei �tii de unde vine �i încotro 
se duce! Opre�te cercetarea lucrurilor noi �i stai în cump�nire 
ca s� cape�i dreapta cump�n� în care stau binele �i r�ul!  

Dac� totul este ritmic, o posibil� solu�ie ar putea sta în 
întrerupere, ie�ire, oprire din alergare. Totul trece, iar ca s� 
cî�tigi fa�� de trecere, trebuie s� te opre�ti din cînd în cînd din 
trecere în petrecere, dar nu po�i r�mîne acolo. În�epenirea în 
petrecere este la fel de toxic� precum neoprirea, precum refuzul 
ie�irii din ritmul alerg�rii împreun� cu vîntul. Ie�i din curgere 
�i las� istoria s� curg� pe lîng� tine! Asta au f�cut evreii de-a 
lungul veacurilor, �i de aceea au str�b�tut veacurile. Au 
încremenit în Sabat cînd toat� istoria curgea pe lîng� ei. Ar fi 
mai bine s� stai, s� s�rb�tore�ti, s� ie�i din ritm, s� stai fa�� de 
vînt, s� î�i opre�ti c�utarea, dar nu este posibil. Ritmicitatea 
vie�ii nu poate fi întrerupt� decît de întreruperi ritmice.  

 

Încremenirea în s�rb�toare 

 
În capitolul doi afl�m c� de�ert�ciune este �i în dorin�ele 

împlinite �i realiz�rile profesionale; chiar osp��ul �i veselia sunt 
f�r� sens, dac�  nu te bucuri în El. Veselia �i fericirea la ospe�e 
(2:1), dorin�ele împlinite (2:10) �i satisfac�ia lucrului bine f�cut 
(2:11), chiar dac� par bune �i aduc satisfac�ie pentru moment, 
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sunt toate de�ert�ciune. Solomon spune: „Am încercat de toate 
�i m-am încercat �i cu pl�ceri” �i la aceast� încercare s-a frînt. 
Toate amintirile pe care le are sunt triste. Este nostalgia120. o 
durere a reîntoarcerii. Singurii stîlpi de aducere aminte pe care 
îi are eclesiastul sunt scobitorile de la ospe�e. Îns��i via�a este 
de urît (2:17) dac� Îl excluzi pe Domnul din pu�ina bucurie 
care �i se ofer� pe p�mînt.  

De la 2:2 spre 2:8, Eclesiastul istorise�te cum a încercat 
s� î�i permanentizeze bucuria. A p�c�tuit ca orice lacom, lene� 
�i be�iv. A încercat s� permanentizeze s�rb�toarea în popas �i 
s� anticipeze bucuria escatologic� în osp�� �i pl�cerea 
trupeasc�. Petrecerea neîntreupt� în trecerea de sub soare este 
imposibil�. Atîta vreme cît tr�im sub soare �i soarele se mi�c� 
spre apus, �i de la apus spre r�s�rit, via�a nu ne poate fi plin� de 
odihn�. Eternitatea începe atunci cînd soarele nu se mai 
„mi�c�”. Ve�nicia este ceea ce este pentru c� Ve�nicul �ine loc 
de soare121 �i El este nemi�catul mi�c�tor a toate. Succesiunea 
de nop�i �i zile m�surate cu soare �i lun� este de neoprit pentru 
a putea s� ne bucur�m de via�� permanent însorit� de bucurie �i 
„zaharisit�”122 de pl�ceri. Nu putem tr�i în pururea s�rb�toare. 
Nu putem s� „ne tr�im via�a din plin”, pentru c� singurul lucru 
pe care-l realiz�m aici este inadecvarea noastr�, în timpul de 
acum, la timpul s�rb�torii înve�nicite de acolo.  

Timpul s�rb�torii este un timp împietrit, în�epenit, înrudit 
cu timpul ve�nic. Oricum nu putem face altceva decît s� ne 
oprim din cînd în cînd în timpul de s�rb�toare. În vremelnicie 
�i în curgere nu putem s� vizit�m timpul ceresc decît din Sabat 

                                                 
120 Etimologic – “durere a reîntoarcerii”, un cuvînt compus din cuvintele 

grece�ti pentru “întoarcere” �i “durere” 
121 Apocalipsa 22:5  Acolo nu va mai fi noapte. �i nu vor mai avea trebuin�� 

nici de lamp�, nici de lumina soarelui, pentru c� Domnul Dumnezeu îi va 
lumina. �i vor împ�r��i în vecii vecilor. 

122 Expresie a Chiri�ei lui Alecsandri, în pronun�area actri�ei Draga Olteanu-
Matei: „Zaharisitî via�î asta di ispr�vni�eas�” într-una dintre cele mai 
reu�ite ecraniz�ri, Coana Chiri�a, 1986, regia Mircea Dr�gan.   
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în Sabat, din Oprire în Oprire, pentru a relua mai apoi ritmul 
vie�ii sub soare. S�rb�toarea este ie�irea din de�ert�ciune, din 
curgerea vremii, din felul în care oamenii a�az� lumea, pentru a 
trage cu ochiul pe furi� spre felul în care Dumnezeu în�elege 
lumea. S�rb�toarea este gustul pe care îl sim�i aruncîndu-�i 
mîna de aici spre acolo, este un pic de mireasm� de ve�nicie, o 
gustare luat� „la botul calului” cu n�dejdea osp��ului ceresc.  

Dac� nu �tim s� ne oprim din trecere pentru a intra în pe-
trecere, toat� distrac�ia �i osp��ul, toate dorin�ele �i succesul 
sunt de�erte (2:17-24). Descoperim c� nimic nu este trainic �i 
distrac�ia este urmat� de depresie, osp��ul de mahmureal�, 
succesul de un succes �i mai mare al altuia, dorin�ele împlinite 
sunt urmate de dorin�e �i mai mari, iar cele foarte mari r�mîn 
oricum neîmplinite. Alergarea dup� ceea ce este sus este 
urmat� de alergarea dup� ceea ce este �i mai sus, �i mai pl�cut, 
�i mai de dorit. Încercînd cumva în nebunie s� ne 
permanentiz�m s�rb�toarea,  r�mînem cu pumnii plini de vînt.. 
În trecere, opre�te-te! Opre�te-te, iar cînd bei (2:24), cînd 
m�nînci �i cînd te vesele�ti în mijlocul agoniselii, nu uita s� 
prive�ti spre Dumnezeu. Spiritul s�rb�torii este cuprins atunci 
cînd, privind spre bucatele de pe mas�, vezi dincolo de ele 
Mîna întins� care le �ine pe toate, oferindu-�i-le.  

 

Via�a este o  vreme;  exist� un timp �i timpuri – 
Chronos �i kairos 

 
În capitolul trei afl�m c� via�a este o curgere, dar exist� 

momente ale ie�irii din curgere. Via�a este o trecere, dar exist� 
momente de pe-trecere. De�ert�ciunea în curgere exist� pentru 
a putea pricepe frumosul kairos-ului pe care El îl potrive�te. În 
curgere tr�im pentru a gîndi, prin compara�ie, înve�nicirea. În 
începuturi �i sfîr�ituri suntem închi�i pentru a intui 
necuprinderea.  
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Chiar în mijlocul muncii, în trud� �i osteneal� este 
bucurie �i veselie, este o ie�ire din ceas �i din fr�mîntare, 
pentru a face cu mîna de departe, prin momentul s�rb�torii, 
eternit��ii. În vreme (chronos123) �i sub ceruri, totul î�i are 
timpul (kairos) lui (3:1-10), dar în de�ert�ciune exist� �i 
frumos, iar în curgere exist� un gînd al ve�niciei (3:11).  

Alternan�a r�u - bine exist� pentru a în�elege mai binele. 
Moartea, smulgerea, uciderea, d�rîmarea, plînsul, bocitul, 
aruncarea, desp�r�irea, pierderea, lep�darea, ruptul, t�cerea, 
ura �i r�zboiul exist� cu toatele ca s� pricepem �i s� pre�uim 
na�terea, s�ditul, t�m�duirea, zidirea, rîsul, jucatul, strîngerea 
pietrelor, îmbr��i�area, c�utarea, p�strarea cusutul, vorbirea, 
iubitul �i pacea. Unele pot exista f�r� altele în vremea cuiva, 
dar trebuie s� �inem seama la toate vremurile tuturor ca s� 
în�elegem cum este mai binele. C�utarea mor�ii �i întrist�rii 
aduce bucuria na�terii. 

 

Mai mult, mai mare �i mai în�elept, dar nu mai bine...  

 
Eclesiastul a avut mai mult (2:7), a ajuns mai mare (2:9) 

�i, cu toate acestea, a reu�it s� fie chiar mai în�elept decît to�i 
aceia care au fost întrona�i în Ierusalim înaintea sa (2:15). A 
v�zut c� cele mai bune lucruri sunt cele rele. Este bun lucru s� 
se veseleasc� omul de lucr�rile lui (3:22), dar mor�ii care au 
murit înainte sunt mai ferici�i decît cei vii care sunt înc� în 
via�� (4:2), �i mai ferici�i decît to�i sunt cei care nu s-au n�scut 
înc� (4:3), stîrpiturile, avortonii. Paradoxal, bun este ceea ce, 
din perspectiva majorit��ii, este blestemat; fericit pare a fi cel 
care nu poate tr�i fericirea, lep�d�tura124 (6:3), pentru c� n-a 

                                                 
123 Cei doi termeni chronos �i kairos sunt folosi�i de traducerea în greac� a 

textului iudaic, Septuaginta.  
124 Regionalism pentru avorton. 
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v�zut, n-a cunoscut soare �i nici ceea ce se întîmpl� sub soare 
(6:5). N-a v�zut nici mi�carea soarelui; n-a intrat în trecere.  

Este bine în doi (4:9), dar este bine pentru trud�, pentru 
c� se bucur� �i unul �i altul de plata mai mare, dar mai bine 
decît truda este odihna (4:6). Este bine s� fii bogat �i s� fii 
b�trîn, dar mai bine este un copil s�rac �i în�elept decît un 
împ�rat b�trîn �i f�r� minte (4:13). Este bine s� vorbe�ti, dar 
mai bine s� ascul�i decît s� vorbe�ti (5:1) �i mai bine s� nu faci 
nici o juruin��, decît s� faci o juruin�� �i s� n-o împline�ti (5:5). 
Mai bun cel bun la suflet decît cel îngîmfat (7:8). Da, acestea 
a�a par a fi.  

Totu�i, mai bun� este întristarea fe�ei decît rîsul, pentru 
c�, între cele ce se v�d �i cele care nu se v�d, mai bun� se face 
inima care nu se vede (7:3). Pare a fi bine s� ai ce vezi cu ochii, 
decît fr�mîntare de pofte neîmplinite (6:9), dar mai bine este s� 
nu pofte�ti nimic, devreme ce totul este de�ert�ciune �i goan� 
dup� vînt. Este bine s� petreci în osp�� �i în cîntec, dar mai bine 
este s� ascul�i mustrarea în�eleptului decît s� ascul�i la cîntecul 
celor f�r� minte (7:5). Putem intui deja conturul albiei între 
care curge gîndirea eclesiasului. Sunt lucruri bune, dar sunt 
unele �i mai bune, dac� nu ar fi cele rele �i foarte rele.  

 

R�u �i mai r�u  

 
Lîng� bine afli r�ul. Eclesiastul descoper� r�ul cînd 

judec� cele care se v�d de sub soare. Este rea moartea,  dar mai 
rea decît moartea este femeia în�el�toare (7:26). Este r�u c� to�i 
au aceea�i soart�, dar mai r�u este c� inima oamenilor este 
plin� de r�utate �i de nebunie cît� vreme tr�iesc (9:3) . Este un 
r�u �i de�ert�ciune s� munce�ti f�r� oprire, dar mai r�u este s� 
munce�ti �i s� nu te bucuri de rodul muncii �i s� nu o la�i 
mo�tenire nim�nui (4:8), mai ales dac� ai muncit cu pricepere 
�i izbînd� (2:21). Mai r�u decît acestea toate este s� s� ai rod 
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din munc�, dar rodul s� î�i fie p�strat pentru osîndire �i 
nefericire (5:13); s� nu te lase Dumnezeu s� te bucuri de avere, 
bog��ii �i slav�, ci s� le dea pe mîna str�inilor (6:1, 2). Este r�u 
c� omul se duce a�a acum a venit, f�r� folos din truda lui 
(5:16).  

 

Întrebarea eclesiastului: Ce este mai bine s� fac� fiii 
oamenilor sub ceruri?  

 
Ceea ce este bine �i r�u este judecat tot timpul potrivit cu 

cele ce se pot m�sura dup� m�surile oamenilor, în registrul 
vizibil – invizibil, trud� �i munc� – odihn�, s�rb�toare, ordine – 
r�sturnarea ordinii sociale sau a autorit��ii125. Întrebarea care 
stîrne�te la cugetare este: „Oare ce este mai bine pe p�mînt? Ce 
este cel mai bine s� fac� fiii oamenilor sub ceruri, în tot timpul 
vie�ii lor?”126. Pentru a r�spunde la întrebare, experimenteaz�, 
observ�, noteaz�, trage concluziile, judecînd lumea care se 
vede, realitatea palpabil�127.  

Cine ar putea s� ne spun� ce este bine? Cine �tie s� ne 
spun� ce este r�u? - aceasta este întrebarea fundamental� din 
Eclesiast. Cine poate judeca asupra binelui �i r�ului, �i dup� ce 
criterii? Cine vede ceea ce este nev�zut?  

 
6:12 C�ci cine �tie ce este bine pentru om în via��, în 
toate zilele vie�ii lui de vie�uire de�art� pe care le petrece 

                                                 
125 10:5  Este un r�u pe care l-am v�zut sub soare, ca o gre�al�, care vine de la 

cel ce cârmuie�te:  nebunia este pus� în dreg�torii înalte, iar boga�ii stau în 
locuri de jos.  Am v�zut robi c�l�ri, �i voievozi mergând pe jos ca ni�te 
robi. 

126 2:3 Am hot�rât în inima mea s�-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima 
m� va cârmui cu în�elepciune, �i s� st�rui astfel în nebunie, pân� voi vedea 
ce este bine s� fac� fiii oamenilor sub ceruri, în tot timpul vie�ii lor. 

127 3:12 Am ajuns s� cunosc c� nu este alt� fericire pentru ei decât s� se 
bucure �i s� tr�iasc� bine în via�a lor 
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ca o umbr�? �i cine poate s� spun� omului ce va fi dup� 
el sub soare? 

 

Ce este mai bine în via��? Am v�zut c� este „mai 
bine”....  

 
Dup� experiment �i observa�ie, concluzia lui Solomon 

este: „Cel mai bine ar fi s� fie bine! Ce bine ar fi s� fie bine!”, 
dar acest bine este imposibil. Exist� bine, un bine posibil; 
exist� r�u, se poate �i mai r�u; ne-am putea imagina un mai 
bine; acest mai bine este de imaginat, dar imposibil. Exist� un 
cel mai bine? Acest mai bine este s� te gînde�ti la r�u, �i locul 
cel mai bun este unde s-a întîmplat deja r�ul. Acolo inima se 
face mai bun� �i mintea mai în�eleapt�. Atunci judeci cele ce se 
întîmpl� în vie�uirea de�art� din perspectiva ve�nic�; vezi 
dincolo de umbr� �i de deasupra soarelui, adic� din perspectiva 
lui Dumnezeu, care este singurul calificat s� judece asupra 
binelui �i r�ului �i s� numeasc� ce este mai bine �i mai r�u. El 
este Cel care face judecata cu privire la tot ce se vede, dar mai 
ales cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie r�u.  

 
12:14 C�ci Dumnezeu va aduce orice fapt� la judecat�, �i 
judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este 
ascuns, fie bine, fie r�u. 

 
Din observa�ie �i experien��, Eclesiastul începe s� 

defineasc� ce este mai bine, dar �i mai r�u, ce este cel mai r�u, 
�i ce este cel mai bine. Mai bine este s� ai pu�in� fericire 
domestic�128; mai  bine este s� tr�ie�ti bine �i r�u este s� 

                                                 
128 3:12 Am ajuns s� cunosc c� nu este alt� fericire pentru ei decât s� se 

bucure �i s� tr�iasc� bine în via�a lor. 22 A�a c� am v�zut c� nu este nimic 
mai bun pentru om decât s� se veseleasc� de lucr�rile lui: aceasta este 
partea lui. C�ci cine-l va face s� se bucure de ce va fi dup� el? 
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tr�ie�ti r�u. Evident. Nu este necesar geniul pentru o astfel de 
constatare.  

Nici pentru observa�iile care urmeaz� în capitolul 5 se 
pare c� nu trebuie mult� cugetare asupra felului în care se 
mi�c� lumea. Pentru vis, vorb�, gînd, imagina�ie �i crea�ie, 
înf�ptuie�te oprirea �i bucur�-te de partea �i de darul t�u în 
scurtimea zilei. Dac� ceea ce imaginezi este de nev�zut, dac� 
ce vorbe�ti este f�r� rost (5:6,7), teme-te de Dumnezeu �i 
înceteaz� s� visezi, s� vorbe�ti, chiar s� creezi. F�ptuie�te 
oprirea �i încetarea, f�ure�te �ederea �i poposirea – oprirea este 
parte a lucr�rii –. Încet�m pentru a putea începe din nou. 
Celebrarea este în mijlocul muncii, s�rb�toarea este parte a 
trudei (5:18,19); acesta este darul �i partea ta (5:19-20) din 
partea lui Dumnezeu. S�rb�toarea este cu pîinea �i vinul t�u pe 
mas�. Dar acestea sunt truda ta. Pîinea este f�ina, f�ina este 
grîul, grîul este de pe ogorul de pe care ai v�rsat sudoarea, la 
fel cum vinul este din teascul în care te-ai suit s� zdrobe�ti.  

În timp ce lumea se mi�c� �i via�a alunec�, în�eleptul î�i 
ia partea din via��, oprindu-se pentru o vreme. Acest lucru este 
bun, dup� constatarea Eclesiastului. În capitolul �ase, în 
versetele 7129 �i 11, în�eleptul spune c� toat� truda care nu se 
opre�te este numai pentru dorin�e mici, iar vorbele mari sunt 
despre înf�ptuiri nefolositoare. Toat� truda este pentru gura 
omului �i gura este un h�u care nu se umple niciodat�. 

 

Mai bine �i cel mai bine: Ce este mai bine decît binele?  

 
Este ceva care ar fi mai bine decît binele? Mai bine decît 

bine este s� te gînde�ti la r�u, �i cel mai bine î�i este atunci cînd 
stai în locul în care s-au petrecut tragedii. Aceasta este o form� 

                                                 
129 6:7 Toat� truda omului este pentru gura lui �i totu�i poftele nu i se 

împlinesc niciodat� �i 6:11. C�ci chiar dac� face mult� vorb�, care doar 
înmul�e�te de�ert�ciunea, ce folos are omul din ea? 
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superioar� de petrecere în trecere. Numai a�a po�i vedea lumea 
�i via�a a�a cum este ea. Asta î�i cur��� ochii, î�i face inima mai 
bun� �i î�i umple mintea de în�elepciune. Astfel po�i vedea 
dincolo de ceea ce este acum. Privind prin necaz �i întristare, ca 
printr-o lentil� care pare s� m�reasc� suferin�a, de fapt prive�ti 
mai aproape sfîr�itul oric�rui lucru, în�elegi mai bine bucuria 
de acum, a�ezînd-o în perspectiva unei mai mari bucurii a 
sfîr�itului.  

 În capitolul �apte, jalea, întristarea �i ziua nenorocirii 
sunt tot petreceri ale trecerii. Înmormîntarea este �i ea o 
petrecere. Petrecem pe cineva pe ultimul drum  �i, acolo, în 
casa de jale, ne aducem aminte c� suntem trec�tori. Mai bun�-i 
jalea (7:2). Mai bun�-i întristarea (7:3). S�rb�toarea nu este 
întotdeauna de rîs �i de distrac�ie. S�rb�toarea este împotriva 
distrac�iei �i distragerii, este o form� de disciplinare a 
concentr�rii asupra a ceea ce este dincolo, nu aici, atunci, nu 
acum. 

Ie�im din timpul chronos ca s� intr�m în kairos-ul 
s�rb�torii pentru a �ti cum s� tr�im în chronos. Inima 
în�elep�ilor este în casa de jale (7:4), iar inima celor f�r� minte 
este în casa petrecerii. Cea mai bun� form� de petrecere în 
trecere este s� te ui�i la cît de repede trec lucrurile. Trecerea ne 
provoac� întristarea �i jalea. Astfel �i se face inima mai bun�.  

Este bine s� petreci, s� ai osp�� în mijlocul muncii, acesta 
este un dar nemeritat din partea Domnului în mijlocul 
de�ert�ciunii130. Este bine s� m�nînci, s� bei, dar s� te îmbraci 
tot timpul în haina alb� a slujirii �i s� la�i untdelmnul 
consacr�rii s� î�i curg� de pe cap. Osp�teaz�-te cu bucurie, bea 
cu inim� bun� (9:7), îmbrac�-te în alb (9:8), gust� via�a cu so�ia 

                                                 
130 8:15 Am l�udat, deci, petrecerea, pentru c� nu este alt� fericire pentru om 

sub soare decât s� m�nânce �i s� bea �i s� se veseleasc�; iat� ce trebuie s�-l 
înso�easc� în mijlocul muncii lui, în zilele vie�ii pe care i le d� Dumnezeu 
sub soare. 
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(9:9) – asta este partea de via�� în moarte, odihna în mijlocul 
trudei, oprirea în mijlocul ostenelii!  

 

Anticlimaxul 

 
Ce este bine? Este binele posibil? Este bine s� ai bucurie, 

dorin��, petrecere, s�n�tate înainte de triste�e, b�trîne�e lini�tit�!  
De-a lungul c�r�ii exist� un crescendo care pare a merge 

spre un punct de climax, dar care ne în�eal� a�tept�rile. Este un 
bine, este un mai bine, a�a cum este r�u �i mai r�u, dar cel mai 
bine este s� te gînde�ti la r�u, la cum �i cînd se întîmpl� 
moartea, smulgerea, uciderea, d�rîmarea, plînsul, bocitul, 
aruncarea, desp�r�irea, pierderea, lep�darea, ruptul, t�cerea, ura 
�i r�zboiul.  

Eclesiastul urmeaz� acela�i tipar ca Fericirile din 
Predica de pe munte: acela�i crescendo care se spulber� spre 
finalul paragrafului într-un anticlimax – bucura�i-v�, veseli�i-
v�, atunci cînd sunte�i prigoni�i �i urm�ri�i! v� este bine cînd v� 
este r�u! �i cînd crezi tu c� �i-e bine, nu �i-e bine, ci �i-e r�u, 
pentru c� vei fi judecat fiindc� nu ai judecat bine binele �i r�ul, 
pentru c� n-ai jelit cînd �i-a venit s� rîzi.  

Aici se dezl�n�uie gîndirea paradoxal� a Eclesiastului: 
bine este s� petreci, pentru c� oricum treci; bine e s� tr�ie�ti în 
temere, pentru c� mori; bine e s� î�i aduci aminte de un fapt 
care nu este din trecut, ci din viitor, �i anume c� vei judecat. 
Mai binele este dezvoltat pe temeliile antinomiei. �i acesta este 
doar începutul.  

Bucur�-te în tinere�e cît mai e�ti tîn�r, ca �i cum ai fi 
b�trîn, ca �i cum ai avea experien�a pe care este imposibil s� o 
fi acumulat, �tiin�a judec��ii �i temerea mor�ii (11:9). Adu-�i 
aminte înainte de a începe s� ui�i! Teme-te înainte de a începe 
s� sim�i fricile nop�ii! Judec�-te pîn� mai ai judecat�! Alege ce 
dore�ti cît mai dore�ti, �tiind c� nu vei mai putea dori! Petrece 
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cît mai e�ti în trecere! Gone�te necazul din tine cît nu ai necaz 
în trup, avînd �tiin�a �i cuno�tin�a necazului (11:10)! 
Dep�rteaz� r�ul din trupul t�u cît nu ai r�u în trup, c�ci va veni 
b�trîne�ea cu tot r�ul, cu lipsa dorin�ei, cu necazul! Pre�uie�te 
tinere�ea înainte de îmb�trînire, dorin�a înainte de a dispare, 
s�n�tatea înainte de apari�ia relelor, bucuria înainte de necaz! 
De aceea, nu putem s� nu ne bucur�m, dar s� ne bucur�m 
tremurînd. S� petrecem, dar ca unii care �tim c� suntem parte a 
unei împ�r��ii de preo�i, preo�ii împ�r�te�ti! S� petrecem, 
slujind în alb �i cu undelemn pe cap! S� ne tr�im tinere�ea 
îmb�trînind la minte! S� ne în�elep�im, nu prin înv��are, ci 
amintindu-ne cu stîlpi de aducere aminte! S� ne odihnim, 
nelini�tindu-ne! S� cînt�m în lini�te �i s� vorbim în t�cere! 

 
Este bine s� î�i aduci aminte de Dumnezeu pîn� nu vine 

r�ul �i s� te temi înainte de a veni judecata131. Toat� construc�ia 
din finalul c�r�ii este atît de încordat�, plin� de tensiune! Este o 
anticipare a unei în�elepciuni pentru tinere�e, în�elepciune pe 
care este imposibil s� o fi cî�tigat. Eclesiastul vorbe�te despre 
un mai bine imposibil. Este o adînc� tînjire – „ce bine ar fi s� 
fie bine!”, dar suntem în haos �i „ce bine am tr�i dac� am �tii 
cum s� tr�im!”, dar suntem în neorînduial�.  
S� ne aducem aminte, dar din revela�ie, pentru c� nu avem de 
unde s� înv���m c� aparentul haos produs de Dumnezeu este 
cosmos pentru noi, iar cosmosul Lui este haos pentru noi. 
Ordinea Sa pare dezordine pentru noi, dar atunci cînd pune El 
cotul pe mas� pentru a r�sturna totul, abia atunci este pus totul 
„cum se cade”. Acolo unde pare c� totul a luat-o razna, abia 
acolo este des�vîr�irea. Cele ce par132 ucise, smulse, d�rîmate, 

                                                 
131 12:13, 14 S� ascult�m, deci, încheierea tuturor înv���turilor: Teme-te de 

Dumnezeu �i p�ze�te poruncile Lui. Aceasta este datoria oric�rui om. C�ci 
Dumnezeu va aduce orice fapt� la judecat� �i judecata aceasta se va face cu 
privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie r�u. 

132 Vezi din nou capitolul 3.  
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demne de plîns, aruncate, desp�r�ite, pierdute, lep�date, reduse 
la t�cere, demne de ur� �i biruite, acelea sunt n�scute la o via�� 
nou�, s�dite într-un nou r�sad, vindecate, zidite într-o nou� 
cl�dire; acolo este bucuria �i rîsul; acolo este veselia �i 
jucatul133; acolo se strîng pietrele într-o nou� Cl�dire cu 
încep�tur� chiar din capul unghiului; cele pierdute sunt oile 
adunate, c�utate �i g�site; fiii pierdu�i, îmbr��i�a�i; vinul nou în 
burduf nou, în locul t�cerii este vorbirea lui Dumnezeu – 
Cuvîntul; în locul urii este Dragostea �i Pacea pentru cele 
biruite. 

 
 
 

                                                 
133 Cînd este prigoan�, cînd suntem uci�i, cînd suntem urm�ri�i din pricina 

Lui. Vezi Matei cap. 5 


