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Versete călăuzitoare: Eclesiastul 7.16,17
Eclesiastul 7.16,17: Nu fi prea drept, nici nu te face prea înțelept! Pentru ce să te distrugi pe
tine însuți? Nu fi prea rău, nici nu fi nebun! Pentru ce să mori înainte de timpul tău?

Acesta este unul dintre acele texte care sunt scoase din context și folosite cu un anumit scop.
Care este scopul? Când un frate îmi spune că nu vrea să facă un anumit lucru sau că își dorește
foarte mult să facă un anumit lucru, este posibil să văd vârful sabiei îndreptat spre gândurile
mele și spre dorințele inimii mele și să cad atunci pentru o clipă în ispita de a folosi într-un mod
rușinos acest pasaj din Scriptură și să-i spun: „Nu fi prea drept”. Ah, da, într-adevăr, astfel de
creaturi suntem noi. Ar trebui să fie de la sine înțeles pentru copilul lui Dumnezeu, căci el
posedă Duhul Sfânt, că îndemnul „Fi drept, dar nu fi prea drept” nu poate fi o poruncă a lui
Dumnezeu. Nu ți se pare un gând foarte ciudat? Ei bine, care este răspunsul?
Dacă s-ar fi citit contextul, atunci nu ar fi apărut niciodată o utilizare rușinoasă a acestui verset.
Următorul verset spune: „Nu fi prea rău”. Înseamnă asta că „Fiți răi, dar nu fiți prea răi” este
porunca lui Dumnezeu? Dacă cealaltă parte a versetului înseamnă: „Nu fi prea drept”, atunci
acest verset înseamnă: „Nu fi prea rău”. Instinctiv, ar trebui să știm că este un abuz al primei
expresii, atunci când o folosim în acest fel. Sabia Cuvântului este menită să străpungă cu putere
(Evrei 4.12), nu să taie și să toace mărunt. O astfel de utilizare a Scripturii este necontrolată,
Scriptura nu este folosită corect și este răstălmăcită într-un mod nedrept, în principal pentru a
justifica un anumit mod de comportare. Interesant este că aceste două expresii înseamnă exact
acest lucru, dar aplicarea la creștinii credincioși este teribilă.
Eclesiastul 1.13 ne dă cheia:
•

Eclesiastul 1.13: Și mi-am pus inima să caut și să cercetez cu înțelepciune despre tot
ce se face sub cer: aceasta este o preocupare neplăcută {cuvântul ebraic înseamnă o
ocupație care costă muncă și necazuri} pe care a dat o Dumnezeu fiilor oamenilor, ca
să fie chinuiți cu ea.

Solomon a căutat prin înțelepciune omenească să înțeleagă ceea ce se întâmplă sub cer. În
Eclesiastul găsim înțelepciunea omului și ochiul omului pentru folosul omului. Așadar, sfatul
său pentru omul firesc este: „Nu fi prea drept și nu fi prea rău”. Fi moderat! Dacă ești prea
drept, te vei distruge pe tine însuți, vezi versetul 15:
•

Eclesiastul 7.15: Este unul drept care piere prin dreptatea lui.

Vei întâlni oameni falși pe drum și atunci nu-ți va merge bine. Oamenii care sunt prea drepți nu
sunt bine văzuți. Nu fi nici prea rău, evită marile excese și prelungește-ți viața.
•

Eclesiastul 7.18: Cel care se teme de Dumnezeu iese din toate {adică, cele două extreme
și consecințele lor}.

Teama de Dumnezeu te va feri de toate excesele și astfel îți va fi de folos și vei trăi mai mult.
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Ceea ce avem deci în aceste versete este înțelepciunea omului în folosul omului. Este inspirat,
ca și restul Scripturii, și este în folosul nostru, dar nu este standardul creștinului credincios în
ceea ce privește neprihănirea.

Titlu original: „Be not righteous overmuch”.
Editura Present Truth Publishers, în jurul anului 1980
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