Educarea dragostei
pentru adevar
Printre virtuţile ce trebuie
sădite în inimile copiilor, o
însemnătate deosebită o are
simţământul iubirii de adevăr şi al
urii de minciună.
Minciuna este rădăcina
tuturor răutăţilor, iar
dreptatea este
începutul şi
temelia tuturor
virtuţilor.
Simţământul
năzuinţei spre
adevăr e pus în
inima copilului
d e Î n s u ş i
Dumnezeu.
Omului nu-i
rămâne decât să
păzească această
lege a firii, să o
dezvolte şi să o
întărească, iar
aceasta este în
primul rând
datoria părinţilor. Copilul nevinovat, nestricat, nu ştie nimic
despre minciună şi făţărnicie.
Părinţi, învăţaţi-vă copiii să
iubească adevărul din dragoste de
Dumnezeu şi din supunere faţă de
El. Copilul trebuie să iubească
adevărul, dreptatea, fiindcă
Dumnezeu, care este „Calea,
Adevărul şi Viaţa”, iubeşte
adevărul şi urăşte toată minciuna.
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Trebuie să fiţi cu desăvârşire
sinceri şi deschişi faţă de copiii
voştri şi să le arătaţi că aveţi
încredere în ei. Credeţi-i pe cuvânt
atâta vreme cât n-aţi băgat de
seamă la ei nici măcar o
minciună, iar dacă aveţi
motive să vă
îndoiţi de spusele
lor, cercetaţi mai
întâi dacă îndoiala se dovedeşte
întemeiată, apoi
încercaţi să le
spuneţi că greşesc minţind. Să
nu răbdaţi nici cel
mai mic neadevăr
în gura copiilor
voştri, dar nu-i
înşelaţi nici voi şi
nu îngăduiţi să-i
înşele pe alţii.
Arătaţi voi
înşivă faţă de
copii dragoste de
adevăr. Încercaţi să fiţi
drepţi, nefăţarnici, prieteni ai
adevărului, fugind de toată
nedreptatea şi prefăcătoria în
relaţiile cu ei şi cu ceilalţi.
Deprindeţi-vă copiii să
urască minciuna, nu din teamă că
vor fi pedepsiţi, ci pentru că orice
minciună este păcat înaintea lui
Dumnezeu. Nu vă siliţi copiii,
intenţionat sau nu, să mintă. Fără

intenţie îi puteţi face să mintă
atunci când vă apropiaţi de copil
şi-l întrebaţi supărat „Cine a făcut
asta?”. E de mirare că micuţul va
minţi de frică? Ce să spunem de
părinţii care îşi învaţă copiii să
mintă pentru a ieşi dintr-o
situaţie delicată?
Purtaţi-vă întotdeauna
sincer şi încrezători cu copiii
voştri. Prin toate faptele şi

cuvintele arătaţi-le propria
voastră dragoste de adevăr.
Faceţi-i să priceapă cât de
urâcioasă şi dezgustătoare este
orice minciună în ochii lui
Dumnezeu.
Iată doar câteva sfaturi care
vă pot fi de folos în educarea la
copii a simţământului dragostei şi
evlaviei faţă de adevăr şi a urii faţă
de minciună!

Sfântul Vladimir - Mitropolitul Kievului, “Despre educaţie”

Opusul adevarului - minciuna
Unii oameni nu pot trăi fără minciună. Minciuna este o hrană
zilnică mai ales pe masa oamenilor „de sus”. Poleită cu nume de
inteligenţă, diplomaţie sau alte meşteşuguri, minciuna cheamă, leagă şi
dezleagă, preface şi mai ales, farmecă. Minciuna ascunde întotdeauna
ceva; este perdeaua trasă frumoaselor adevăruri.
Minciuna este prezentă în viaţa noastră nu numai pentru că
există oameni mincinoşi. Ea este cultivată şi de-o altă categorie, de cea a
trufaşilor. Acestora le place minciuna, le place să fie minţiţi. Spune-le
un lucru adevărat, spune-le direct tot ce crezi că este nedemn şi urât din
gândul şi fapta lor. Vei culege imediat ura şi dispreţul. Spune-le
minciuni plăcute care să le satisfacă închipuirea de sine şi vei culege
dragostea şi preţuirea lor.
Omul sincer şi cinstit supără pentru că sfarmă urâtul din
preajma lui şi cutremură deprinderile rele. Uneori omul cinstit
incomodează pentru că prezenţa lui nu cultivă florile urât mirositoare
ale minciunii. Lumea cinstei este aspră, nu orice om îi poate rezista.
Lumea cinstei cere forţă, eroism, cere despicarea lucrurilor până-n
esenţa şi sensul lor adevărat.
Omul sincer şi cinstit merge tot timpul pe calea adevărului şi se
află pe drumul mântuirii.
Adaptare după Ernest Bernea, ”Îndemn la simplitate”
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