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Cei trei
cintezoi
Într-o bună zi, trei pui de cintezoi s-au dus
în poieniţă să se bucure de florile
înmiresmate, să zboare spre înaltul cerului şi
să se joace prin crengile tocmai înfrunzite. S-au
simţit atât de bine acolo, încât nici n-au băgat de
seamă cum a trecut ziua. Se însera când au pornit
spre casă şi i-a cuprins frica.
– Să vezi ce-o să păţim când o să ajungem acasă!
S-au oprit în mijlocul drumului şi s-au sfătuit ce să facă: să spună
părinţilor lor o minciună sau adevărul?
Primul cintezoi zise:
– Eu am să spun c-am fost în pădure şi că mi-a ieşit un vultur în cale. Tata
o să se sperie şi n-o să mă certe!
Al doilea zise:
– Eu am să spun că m-am întâlnit cu bunicul. Mama o să se bucure şi n-o
să mă certe!
– Eu am să spun adevărul! zise cel de-al treilea cintezoi. E mai uşor!
Întotdeauna e mai uşor să spui adevărul, fiindcă nu trebuie să inventezi mai
apoi alte minciuni!
Şi s-au dus fiecare la cuiburile lor. Dar tocmai când primul cintezoi
povestea mai cu foc tatălui său despre vultur, ca un făcut, tocmai atunci se
pomeniră cu ciocănitoarea.
– Nu se află nici un picior de vultur prin părţile noastre, spuse ea.
Când auzi asta, tatăl cintezoi se supără foc. În primul rând, pentru că
băiatul întârziase şi, în al doilea rând, pentru că minţise.
Cel de-al doilea cintezoi a spus şi el acasă minciuna cu bunicul. Dar,
tocmai atunci sosi bunicul la ei! Când află mama cintezoiului adevărul, se
supără foc. Întâi pentru că băiatul întârziase şi, apoi, pentru că minţise.
Cel de-al treilea cintezoi, de îndată ce a ajuns acasă, a povestit totul
exact cum s-a întâmplat, apoi şi-a cerut iertare. E drept că mama s-a supărat
pe moment, dar pe urmă l-a iertat,
Nu-ţi îngădui nici o minciună,
pentru că a fost sincer şi
căci
din ea nu poate ieşi nimic bun.
şi-a recunoscut vina.
Sfânta Scriptură
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Adevărul
despre

minciună
Acum deci vă lepădaţi şi voi de toate acestea: mânia, iuţimea, răutatea,
defăimarea, cuvântul de ruşine din gura voastră. Nu vă minţiţi unul pe altul,
fiindcă v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui şi v-aţi
îmbrăcat cu cel nou, care se înnoieşte, spre deplină cunoştinţă, după chipul
Celui ce l-a zidit.
Coloseni 3, 8-10

Şi întru aceasta ştim că L-am cunoscut, dacă păzim poruncile Lui. Cel ce
zice: L-am cunoscut, dar poruncile Lui nu le păzeşte, mincinos este şi întru el
adevărul nu se află. Iar cine păzeşte cuvântul Lui, întru acela, cu adevărat,
dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită.
I Ioan 2, 3-5

Dacă vrei să cunoşti pe Domnul, smereşte-te până la sfârşit, fii ascultător şi
înfrânat în toate, iubeşte adevărul şi negreşit Domnul îţi va da să-L cunoşti prin
Duhul Sfânt; şi atunci vei şti din experienţă ce este iubirea lui Dumnezeu şi ce
este iubirea de oameni.
Sfântul Siluan Athonitul

Ştim că adevărul va ieşi oricum la lumină, dar nu trebuie să întârzie sub
obroc din pricina nepriceperii şi laşităţii noastre. Adevărul reiese din
confruntare, nu din cedare – a nu se confunda deci smerenia cu capitularea şi
dragostea cu slăbiciunea, căci în primul rând iubim pe Dumnezeu, adică
Adevărul.
Ioan Ianolide

Dacă mă întrebaţi ce e de făcut ca să ne mântuim, vă voi răspunde: să
cunoaşteţi adevărul, şi adevărul vă va slobozi de toate relele. Hristos este
adevărul şi mărturisitorul adevărului ceresc cel veşnic. Cunoaşteţi-l pe Hristos.
Mărturisiţi-l pe Hristos în viaţa voastră de familie şi socială, iar Hristos vă va
izbăvi de toate răutăţile făcătorilor de rele celor văzuţi şi nevăzuţi.
Sfântul Nicolae Velimirovici
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