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 La fiecare început de an, numărul de abonamente la sălile de fitness 
crește considerabil ca urmare a hotărârilor luate cu ocazia intrării în anul nou. 
Știm, desigur, din aceleași statistici, că numărul de participanți scade la 
jumătate, la finalul primelor 6 săptămâni, nu la finalul anului :) 
 Asemenea semenilor noștri, considerăm că începutul de an este un 
timp prielnic pentru reînnoirea unor angajamente luate ca indivizi și 
comunitate de urmași ai lui Cristos. Angajamentele noastre au de-a face cu 
viziunea și cu misiunea bisericii: aceea de a uceniciza studenții și 
absolvenții prin ceea ce suntem și facem.  
 Întrucât am abordat în anii trecuți aspecte detaliate din viziunea 
bisericii, anul acesta am decis că vom începe cu o serie de mesaje referitoare 
la cele cinci valori de bază care definesc esența și activitatea comunității 
Vox Domini. Motivul pentru care facem aceasta este că aceste valori sunt 
repere de identitate care oferă și asigură un cadru viu și esențial pentru 
punerea în practică a viziunii și pentru realizarea misiunii bisericii. 
Cele 5 valori de bază ale comunității Vox Domini sunt:  

Fidelitatea biblică 
Integritatea morală 
Viața trăită în plinătatea Duhului Sfânt 
Slujirea centrată în Cristos 
Educarea holistă continuă 

 Adi ne-a prezentat data trecută atât viziunea cât și misiunea bisericii și 
a vorbit pe larg despre prima valoare: fidelitatea scripturală - acea valoare 
care ne ghidează eforturile de a citi, studia și aprofunda Scritpurile cu scopul 
de a cunoaște ceea ce Biblia spune cu adevărat.  

 Subiectul prezentării de azi și al discuțiilor ce vor urma este 
Integritatea morală. 
Scopul nostru: ca membrii și participanții să înțeleagă modul în care 
integritatea morală ne ajută în practicarea viziunii și împlinirea misiunii 
bisericii Vox Domini.  
Obiectivele:  
- Definirea integrității morale, descrierea importanței sale 
- Descrierea cadrului în care această valoare se formează 
- Îmbrățișarea și trăirea implicațiilor practice ale umblării pe calea integrității 
morale 



A. DEFINIREA INTEGRITĂȚII MORALE 

 Ce înțelegem prin integritate? Ce exemple ne vin în minte? 
 Este ea ca și îngerii? Mulți oameni vorbesc despre ei, dar puțini au 
văzut unul.  
 În funcție de locul în care cauți poți găsi diverse definiții: 
 INTEGRITÁTE s. f.1. Însușirea de a fi integru; cinste, probitate; 
incoruptibilitate. 2. Însușirea de a fi sau de a rămâne intact, întreg. 

 Integritatea „nu constă în loialitatea faţă de unul dintre capriciile 
subiective, ci în loialitatea faţă de principiile raţionale.” Ayn Rand (filosof 
american, întemeietoarea obiectivismului)  
 Consecvență prin raportarea la un standard. 

 Definițiile de mai sus sunt corecte, însă au o carență majoră: lipsa unui 
punct sau sistem de referință. Dacă e să manifest cinste, trebuie să existe o 
definiție a cinstei într-un sistem de valori, dacă e să fiu incoruptibil, trebuie să 
existe un adevăr față de care să măsor lucrurile. Dacă e să rămân intact, 
această stare trebuie să fie definită cumva, undeva. Principiile raționale 
despre care vorbesc filosofii trebuie să fi fost coagulate într-un sistem 
coerent.  
 Singurul sistem coerent de care știu până în acest moment, este 
creștinismul, bazat pe un standard clar, unic, Adevărul, așa cum ne este el 
descris în Biblie. Adevărul față de care ne angajăm prin prima valoarea, 
aceea a fidelității pentru Scriptură.  
 Exemple abundă de astfel de sisteme în care reperele fie lipsesc, fie 
sunt inadecvate: cele două totalitarisme care au devastat secolul XX. 
Executanți de ordine care s-au ascuns în spatele integrității față de sistemul 
politic al vremii, oameni ca ofițerii naziști sau soldații sovietici, care au plănuit, 
executat și acoperit urmele unor atrocități greu de imaginat și cuantificat.  
 În accepțiune creștină, integritatea morală presupune cunoașterea 
Adevărului, a Scripturii care Îl cuprinde și trăirea în conformitate cu acesta.  
 Cuvântul lui Dumnezeu reprezintă punctul de referință față de care se 
construiește integritatea morală, este fundamentul cadrului în care se 
dezvoltă aceasta. Cunoașterea Scripturii, a Bibliei, este primul pas în 
asigurarea unui cadru în care să dezvoltăm integritate morală.  
 Înțelegem de aici cât de importantă este trăirea primei valori, a fidelității 
scripturale. Înțelegerea Bibliei, a intenției lui Dumnezeu și a autorilor ei, este 
fundamentală pentru asigurarea unui cadru de referință solid în care să se 
dezvolte celelalte valori.  
 Integritatea Scripturală este o valoare fundamentală prin prisma 
intenției lui Dumnezeu pentru comunitatea ucenicilor lui Cristos: asemănarea 
noastră cu Domnul nostru, fapt care are ca rezultat mărirea numărului de fii și 
fiice de Dumnezeu.  



 Atât Scripturile Vechiului Testament, cât și învățătura Domnului Isus și  
a apostolilor stau martore în favoarea integrității morale ca deziderat al lui 
Dumnezeu pentru poporul Său.  

'Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine își va așeza locuința pe muntele 
Tău cel sfânt? Cel ce umblă fără pată, cel ce face dreptate și cel ce spune 
adevărul din inimă. El nu bârfește cu limba lui, nui face rău prietenului său și 
nu aruncă dispreț asupra semenului său. Cel ticălos este disprețuit în ochii 
lui, însă îi onorează pe cei ce se tem de Domnul . El nuși schimbă jurământul, 
chiar dacă la făcut spre paguba lui. Psalmul 15:1-4 

'Integritatea și nevinovăția să mă ocrotească, căci nădăjduiesc în Tine. 
Psalmul 25:21 

'De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale Mele și le face va fi asemănat cu 
un om înțelept, care și-a construit casa pe stâncă.’ Matei 7:24 

Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi și voi sfinţi în toată purtarea 
voastră. Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt.” 1 Petru 1:15-16 
Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și El cum a trăit Cristos, 1 Ioan 
2:6 
 „Integritatea fără cunoaştere este slabă şi inutilă, iar cunoaşterea fără 
integritate este periculoasă şi cumplită” – Samuel Johnson (poet englez) 

Cunoașterea îngâmfă … apostolul Pavel 

 Integritate morală vs. perfecționism moral (riscul legalismului)  
Omul care nu a făcut nici o greșeală nu a făcut nimic altceva. Napoleon.  

'Atunci ucenicii lui Ioan s-au apropiat de El, zicând: – De ce noi și fariseii 
postim mult, iar ucenicii Tăi nu postesc? Isus le-a răspuns: – Oare pot jeli 
nuntașii cât timp mirele este cu ei? Vor veni însă zile când mirele va fi luat de 
la ei și atunci vor posti. Nimeni nu aplică un petic de pânză nouă la o haină 
veche, căci umplutura trage din haină și ruptura se face mai rea. Și oamenii 
nu toarnă vin nou în burdufuri vechi. Altfel, burdufurile se crapă, vinul se 
varsă și burdufurile sunt distruse. Ci vinul nou se toarnă în burdufuri noi și 
astfel se păstrează amândouă. ' Matei 9:14-17 

 Legalismul, încercarea de perfecțiune morală, comportă exact riscul 
față de care avertizează aici Mântuitorul.  
 Asadar, performanța/perfecționismul moral nu au nici o legătură cu 
integritatea, ele reprezentând o caricatură a acesteia. Integritatea merge 
mână în mână cu cunoașterea lui Dumnezeu pe baza Cuvântului și cu 



ucenicia/umblarea cu Cristos, într-un efort plin de recunoștință și bucurie de 
a-i semăna Lui pentru gloria Lui.  

 Integritatea este, ca urmare, nu atât o destinație la care ai ajuns, ci mai 
degrabă o cale pe care umbli. Are a face cu un proces de maturizare, nu cu o 
strădanie de a părea perfect.  
 Astfel de idei se reflectă în gândirea apostolului Pavel:  
'Și El i-a dat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangheliști, pe alții 
păstori și învățători, pentru echiparea sfinților în scopul lucrării de slujire, 
pentru zidirea trupului lui Cristos, până când vom ajunge toți la unitatea 
credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la omul matur, la măsura 
staturii plinătății lui Cristos, ca să nu mai fim copii, duși de valuri încoace și 
încolo și purtați de orice vânt de învățătură prin șiretenia oamenilor, prin 
viclenia lor în ce privește uneltirea înșelăciunii, ‘ Efeseni 4:11-14 
 Trăirea integrității e o cale, un proces de creștere, în care suntem 
implicați și invitați și asistați … nu o luptă în care suntem singuri. 

Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi n-a fost arătat 
încă, dar știm că, atunci când Se va arăta El, vom fi asemenea Lui, pentru 
că-L vom vedea așa cum este. I Ioan 3:2 NTR 

B. CUM MĂ ASIGUR CĂ SUNT PE CALEA INTEGRITĂȚII? 

1. Îmi stabilesc drept standard moral Cuvântul lui Dumnezeu 

Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta! 
Psalmul 119:11 

 Depun eforturi serioase individual și mă alătur celor comunitare de a 
descoperi care este voia lui Dumnezeu azi, aici, pentru mine/noi.  
 Cum?: predicare, pregătire bic, discuții bic, ucenicie, formare continuă 

2. Trăiesc condus și energizat de Duhul Sfant (cea de-a treia valoare 
Vox) 

 Duhul Domnului este singurul care poate să mă conduca pe calea 
integrității.  
 a. El este ghidul, martorul fidel al integrității noastre.   
Duhul Sfânt va dovedi lumea vinovată în privința păcatului, dreptății, judecății; 
Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot 
adevărul, Ioan 16:13 
 b. El produce roada Sa, adevărata integritate, sfințirea. (Galateni 5:22) 



Duhul Domnului este singurul care poate să creeze integritate înlăuntrul meu, 
daca Îl ascult. 

 Scopul final este asemanarea cu Cristos, nu asigurarea unei imagini 
perfecte a sinelui.   
 Valoarea integrității morale, atunci când este manifestată, este un 
indicator spre Cristos, nu o marca personala/comunitară cu care să ne 
laudăm. 

3. Mă integrez într-o comunitate căreia îi dau socoteală și care mă 
ajută: biserica 

Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte 
bune. Evrei 10: 24 

• Aceasta concept aplicat este contrar culturii individualiste rezultate din 
umanism și iluminism în care individul este măsura tuturor lucrurilor.  

• NU călătoresc singur pe calea integritatii. Efeseni 5: Noi suntem toți 
trupul lui Cristos și complementari unii altora. 

• Am nevoie de mentorare, de slujire din partea celorlalati, de dare și 
primire de socoteală. 

• Până și Petru are nevoie de o comunitate de sprijin dar și corectivă - 
mustrarea lui Pavel 

Intrebare aplicativa:  
Care sunt oamenii cărora le-am dat acces în viața mea? Cat de dedicat sunt 
deschiderii mele față de ei? Cum integrez feedback-ul primit de la ei? 

C. IMPLICAȚII ȘI APLICAȚII ALE TRĂIRII ÎN INTEGRITATE 

1. Integritate în „toată purtarea” 
 Trairea in integritate inseamna o asumare practică a iubirii de adevăr 
care se vede mai ales atunci când nu mai sunt integru. 

Marvin Williams: ”Nu există o testare mai bună a integrităţii unui om 
decât comportamentul acestuia atunci când greşeşte.” 

 Imi asumi nu doar standardul, ci atunci cand gresesc îmi asum fapta 
(o numesc), consecințele (caut să le identific cât mai în detaliu), mă 



căiesc (regret și cer iertare sincer), renunț la ea, plătesc pagubele (acolo 
unde este cazul) și evit căderea. 

2. Mărturie personală bună 
 Umblarea pe calea integrității – crează în mine chipul lui Cristos care 
este o lumină în lume.  

3. Mărește reputația lui Dumnezeu 
 Integritatea morală manifestată în comunitate și în afara ei face reclamă 
lui Dumnezeu, ducând astfel la implinirea viziunii noastre. 
 Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii Mei, dacă veți 
avea dragoste între voi.  

4. Lumină și sare 
Transformarea societății, prin manifestarea caracterului plin de 
compasiune a lui Dumnezeu, prin infuzarea cu bine, adevăr, frumos, 
drepate a unei lumi frânte în urma despărțirii de Dumnezeu Tatăl.  

5. Continuitatea mărturiei în generația următoare 

 Dacă “Libertățile părinților pot deveni viciile copiilor”,  în acelasi fel 
trăirea dreaptă va furniza o atmosferă binecuvântată pentru formarea unei noi 
generații care manifestă Chipul lui Cristos. 

Recapitulare 

Întrebări: 

Care sunt domeniile în care am de îmbunătățit pentru a trăi integru moral? 
Ce piedici întâmpin în umblarea pe calea integrității? 
Care sunt oamenii cărora le-am dat acces în viața mea? Cui dau socoteală în 
legătură cu zbaterile, eșecurile și victoriile mele? 

La ce alte implicații ale umblării pe calea integrității vă gândiți? 


