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„Îþi mulþumesc,
Doamne,
în primul rând
pentru cã nu am
mai fost furat
pânã acum;
în al doilea rând,
pentru cã deºi
mi-au furat
portmoneul,
nu mi-au luat
viaþa; în al treilea
rând, pentru cã
deºi mi-au luat
totul, nu a fost aºa
de mult; ºi în al
patrulea rând,
pentru cã eu am
fost cel furat ºi nu
am fost cel care a
furat.”
Matthew Henry
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Cuvântul Adevãrului

Cea mai eficientã metodã de
restaurare a integritãþii sociale pe care
o aplicã statul este totuºi justiþia,
Cultivarea virtuþii integritãþii se fiindcã cei mai mulþi oameni se încaface prin educaþia în familie, în ºcoli dreazã în normele acceptabile de
ºi în bisericã. Educaþia se face, însã, integritate datoritã fricii pe care o
nu numai prin metoda pozitivã de poartã de pedeapsã, nu datoritã unei
expunere a principiilor biblice ºi conºtiinþe sociale ridicate. O astfel
morale, ci ºi prin luarea unor mãsuri de metodã, însã, nu se ocupã decât
categorice de pedepsire a celor care de aspectul simptomatic al fenomerecurg la înºelãtorie pentru a-ºi atinge nului corupþiei. Nu existã pedeapsã
scopurile.
sau revoluþie culturalã care sã poatã
Având, însã, în vedere nivelul vindeca aceastã maladie a societãþii.
înalt de corupþie din societate ºi faptul Ca pãcatul corupþiei sã fie smuls din
cã înºelãtoria a fost instituþionalizatã rãdãcini este nevoie de o revoluþie
ºi încurajatã prin practicile corpora- spiritualã a naþiunii.
þiilor ºi ale instituþiilor statului, am
Aºadar, speranþa societãþii rãda dovadã de naivimâne, totuºi, Bisetate sã credem cã resrica. Dacã integriS-ar putea ca tatea nu s-ar gãsi nici
taurarea integritãþii pe
viaþa ta sã fie în cadrul Bisericii,
plan social este un
demers facil. Exemcare ar trebui sã fie
singura
plele negative pe care
unui
Biblie pe care exponentul
ni le oferã tocmai cei
standard moral ridio citesc unii
care sunt aleºi de pocat, nu ar mai rãmâpor sã promoveze
ne nici o speranþã de
oameni.
cinstea, dreptatea ºi
restaurare a acesteia
adevãrul au rãsunet
Autor în lumea viciatã în
mai puternic în viaþa
necunoscut care trãim. Reiese de
tinerei generaþii decât
aici responsabilitatea
educaþia pe care aceºextraordinarã pe care
tia o primesc în familie sau în ºcoli o au atât creºtinii de rând, dar mai
prin cursurile de eticã personalã sau cu seamã slujitorii bisericii, de a fi
eticã în afaceri. Apoi, un alt factor „lumina lumii ºi sarea pãmântului.”
care încurajeazã lipsa de integritate
În biserica zilelor noastre se
este faptul cã ºansele de a fi prins simte tot mai mult o lipsã de modele
asupra unei ilegalitãþi sunt mai reduse în ce priveºte integritatea ºi consadecât ºansele de a câºtiga semnificativ crarea. H. Jackson Brown Jr. spunea:
de pe urma ei. În aceste condiþii, „Trãieºte în aºa fel ca atunci când
puþini vor fi cei care vor renunþa la copiii tãi vor cugeta la corectitudine
metodele ilicite prin care obþin im- ºi integritate sã se gândeascã la tine”.
portante beneficii materiale, satis- Puterea exemplului pe care îl dã un
facþie sau îºi asigurã puterea. Însã, om este direct proporþionalã cu poaºa cum afirmã Thomas Babington ziþia de autoritate pe care o ocupã,
Macaulay, „mãsura integritãþii unui datoritã vizibilitãþii acestei poziþii. În
om este datã de ceea ce ar face dacã cazul unui slujitor al Evangheliei, la
ar ºti cã nu va fi niciodatã prins poziþia de autoritate se adaugã ºi facasupra faptei”.
torul de compatibilitate a integritãþii

