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                                Renunțarea mea la catolicism 

                     de David Dombrowski, redactor șef  la Lighthouse Trails  

                     sursa: http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=10964   

De-a lungul anilor am întâlnit mulți creștini care se întreabă: “De ce este greșit 
să fii catolic? Că doar și ei cred în puterea crucii și în faptul că Isus este Fiul lui 
Dumnezeu. Deci nu poate fi atât de greșit.” Dacă ești un creștin care s-a 
frământat cu aceste întrebări, atunci această mărturie specială ți se adresează. 

M-am născut și am fost crescut în credința romano-catolică, astfel că scriu 
despre lucruri pe care le cunosc foarte bine și pe care le-am experimentat timp 
de mai bine de treizeci de ani. De mic copil am avut o foame și o sete după 
Dumnezeu și cred că acest fapt se datorează, în mare parte, mamei mele, care 
mi-a insuflat dragostea și respectul pe care ea le avea față de Dumnezeu. Mama 
s-a născut și a crescut în Polonia, în religia catolică, dar la vârsta de aproximativ 
treisprezece ani, în timp ce era singură într-o capelă, a îngenuncheat și l-a 
invitat pe Isus Cristos în inima ei pentru a fi Domnul vieții ei. Înainte de acest 
eveniment ea și-a pierdut ambii părinți din cauza unei intoxicații cu ciuperci 
otrăvitoare. În urma rugăciunii mamei mele, menționate de mine anterior, a fost 
umplut golul din viața ei și aceasta i-a dat putere să meargă mai departe în 
numeroșii ani grei ce au urmat. După mai mulți ani, mi-a mărturisit că acesta 
trebuie să fi fost momentul nașterii sale din nou, cu toate că în Biserica Catolică 
ea nu a auzit acest termen; în experiența ei de până atunci nu auzise deloc de 
chemările la pocăință sau de luarea unei decizii de a-L primi pe Isus Cristos. 
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În Biserica Catolică nu există practica evanghelizării și a deciziilor personale 
(de a-l urma sau primi pe Isus Cristos), pentru că fiecare copil crescut în religia 
catolică crește cu convingerea că este în mod automat “creștin” pentru că a fost 
botezat când era mic. În trecut, mulți anabaptiști au fost arși pe rug pentru că au 
mărturisit împotriva erorii și falsei siguranțe spirituale legată de botezul copiilor 
la vârste fragede. 

Cred că aș putea să spun cu toată convingerea că mama mea a avut o relație 
personală cu Domnul, nu din cauza catolicismului ci în ciuda acestuia. La fel ca 
și în cazul său, puțini catolici înțeleg ceea ce învață de fapt catolicismul și că 
doctrina și învățăturile sale, existente până azi, se află la polul opus al 
creștinismului biblic. Într-adevăr, Biserica Catolică învață despre conduita 
morală, așa cum este cazul majorității religiilor, dar când vine vorba despre 
mântuire, învățăturile existente în catolicism îi îngreunează și îi împiedică pe 
cei pierduți să afle Calea. 

De mic copil am avut o credință puternică în Dumnezeu, știam că Isus Cristos 
este Fiul lui Dumnezeu și că a murit pe cruce pentru păcatele mele. Am crescut 
ca un băiat religios, dar nu am putut scăpa defel de povara păcatului și de 
sentimentul de vinovăție. Pe măsură ce am crescut și am devenit adolescent și 
apoi adult, sentimentul că sunt un păcătos m-a urmărit și mai mult. Încă îmi 
amintesc foarte clar, când aveam nouăsprezece ani și eram în Portland, Oregon, 
într-o noapte de iarnă în care ningea frumos. Deși era aproape miezul nopții am 
decis să ies la o plimbare. Lumina lunii mă făcea să văd bine calea și uitându-
mă la stele am simțit că sunt cumva în legătură cu divinitatea. Îmi amintesc că 
în acel moment i-am spus lui Dumnezeu cu voce tare:  “Doamne, cred că dacă 
aș muri în seara aceasta m-aș duce în iad; pentru ca acest lucru să nu se 
întâmple, va trebui să faci ceva.” A fost unul dintre acele momente rare când am 
fost absolut sincer cu Dumnezeu și m-am adresat Lui altfel decât prin 
intermediul rugăciunilor învățate pe de rost, în mod mecanic, așa cum am fost 
învățat în Biserica Catolică.  

Pot să spun fără să greșesc că religia catolică sădește, cultivă, un sentiment de 
vinovăție într-un catolic practicant. Participarea mea la viața bisericească se 
rezuma la faptul că săptămânal mă spovedeam unui preot, apoi primeam 
“iertarea” doar ca să mă întorc săptămâna următoare apăsat de păcate și 
vinovăție. Sunt de părere că puțini catolici și chiar mai puțini protestanți cunosc 
sau înțeleg calea sau metoda catolică de “mântuire”, deși este menționat clar în 
Catehismul (Catolic) din Baltimore că suntem mântuiți prin participarea 
noastră la sacramente. Un lucru esențial în catolicism, de fapt punctul central, 
este sacramentul sau taina Euharistiei, moment în care se crede că pâinea și 
vinul se transformă literal în trupul și sângele lui Isus. Implicațile acestei 
credințe, deși nebiblice, pot părea destul de inofensive, până în momentul în 
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care realizăm că acestă practică este, fără îndoială, esența “evangheliei” 
catolice. Altfel spus, participarea credinciosului la acest sacrament este ceea 
ce îl mântuiește. Ideea este ca mântuirea ta depinde de ceva ce tu faci. Îti oferă 
o asigurare temporară și falsă până în momentul în care păcătuiești iar. De fapt, 
conform cu învățătura catolică, creștinul nu poate fi sigur de propia sa mântuire, 
iar a avea o astfel de certitudine înseamnă să te faci vinovat de păcatul 
mândriei. Privind în urmă acum, referitor la această concluzie, ea este 
pertinentă, deoarece dacă mântuirea noastră s-ar baza pe faptele noastre, așa 
cum suține catolicismul, (de exemplu: participarea la sacramente), atunci am 
avea motive de laudă. Așa că, logic vorbind, din acest punct de vedere al 
catolicismului, dacă noi nu mărturisim, nu credem sau nu susținem că suntem 
siguri de mântuirea noastră, cel puțin teoretic, în acest mod, dăm dovadă că 
suntem smeriți. Însă apostolul Pavel a văzut eroarea în acest mod de gândire 
când a afirmat: 

Căci prin har ați fost mântuiți, prin credintă. Și aceasta nu vine 
de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se 
laude nimeni. (Efeseni 2:8-9) Traducerea Cornilescu 

Pentru catolici, conceptul mântuirii prin har, doar prin intermediul credinței, 
este aproape imposibil de acceptat pentru că în inima omului (și, practic, în 
toate religiile) este înrădăcinată ideea eronată că noi trebuie să ne câștigăm 
drumul spre cer. Acum când și catolicii încep să citească Biblia, uneori vor 
cita versete biblice, în special din epistola lui Iacov, ca să argumenteze că, 
totuși, suntem mântuiți prin fapte. Se trece cu vederea că Iacov încerca să 
explice ce este, de fapt,  credința biblică. Astfel, credința biblică nu este doar o 
trăire intelectuală, ci o încredere și dedicare deplină față de Mântuitorul Isus, 
care se reflectă obligatoriu în modul cum noi trăim, acționăm sau ne comportăm 
zilnic. Dacă Iacov ar fi încercat să spună că faptele noastre bune ne mântuie, n-
ar fi folosit istorisirea cu Avraam, Isaac și altarul, ca să-și argumenteze spusele. 
Cu siguranță că Avraam a fost un om cu o credință extraordinară, dar nu a 
pretins că poate fi mântuit prin faptele sale bune și nici nu a pretins că 
încercarea sa de a-l aduce jertfă pe Isaac ar fi fost o expresie a bunătății morale 
a faptelor sale, ci dimpotrivă, o exprimare a credinței sale doar în Dumnezeu. 

În cazul meu, crescând în religia catolică, efectiv nu am cunoscut Scripturile 
pentru că nu am fost niciodată încurajați să citim Biblia pe cont propriu și cu 
atât mai puțin să venim cu propria noastră interpretare. Și aici este esența 
problemei: de cele mai multe ori creștinii fac greșeala crezând că întrucât 
catolicii cred în Isus și în cruce, totul este în regulă. Dar realitatea este că eu, ca 
și catolic, știam că Isus a făcut ispășire pentru păcatele mele pe cruce, însă nu 
știam că mântuirea îmi era oferită în dar. Într-un fel, eu trebuia să-mi câștig 
dreptul la cruce. Această credință a mea era adânc înrădăcinată chiar în 
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interiorul ființei mele în urma participării la miile de slujbe catolice (mese1) în 
care Isus era crucificat, iar și iar, pentru păcatele mele. Această convingere 
adânc înrădăcinată în inima mea, care îmi cultiva sentimentul continuu de vină, 
nu se datora unei interpretări greșite, ci din nefericire, era în totalitate în 
conformitate cu Catolicismul și învățătura catolică. Prin urmare, mântuirea era 
un fapt realizabil, însă întotdeauna nesigur și extrem de greu de realizat. Nu este 
astfel nici o surpriză că însuși Maica Tereza2 din Calcutta, călugărița catolică 
foarte cunoscută și stimată de toată lumea, care și-a petrecut întreaga viață 
slujindu-i din greu pe săracii și bolnavii din India, și-a petrecut ultimele ore din 
viață îndoindu-se serios de propria sa mântuire. 

Și, pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe 
ori aceleași jertfe, care niciodată nu pot șterge păcatele. El, 
dimpotrivă, dupa ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a 
așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu… Căci printr-o 
singură jertfă El a facut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce 
sunt sfințiți. (Evrei 10:11,12,14) 

Aveam deja douăzeci de ani și absolvisem al doilea an de facultate. Îmi era 
teamă de legea înrolării în armată pentru războiul din Viet Nam, deoarece 
auzisem că înrolează studenți în armată, însă pentru că aveam douăzeci de ani, 
eram convins că nu trebuie să-mi fie teamă de această loterie. Însă, am primit 
ordinul de înrolare în vara anului ‘72. Am considerat acest lucru ca fiind 
judecata lui Dumnezeu asupra mea, însă nu șiam atunci că Dumnezeu îmi 
răspundea rugăciunii mele adresate Lui cu doar cîteva luni înainte, în acea 
noapte înstelată. 

                                                             

1
 Mesa (sg.)/mese (pl.) = este cea mai importantă dintre slujbele/liturghiile catolice, ea constând în săvârșirea 

tainei Euharistiei de către preotul catolic, prin care conform credinței Romano-Catolice se crede ca se 

realizează transformarea miraculoasă a pâinii și vinului în chiar trupul și sângele lui Isus. Catolicismul afirmă ca 

Mesa este același sacrificiu pe care Isus l-a făcut pe cruce. Mesa este apogeul și sursa vieții spirituale catolice, 

consumarea Euharistiei, adică a pâinii și vinului consacrate de către preotul catolic în timpul Mesei, sunt 

esențiale pentru mântuire în soteriologia catolică  (nota editorului/traducătorului).  

2
  Se poate observa ușor care a fost în realitate misiunea, credința și “evanghelia” propovăduită de călugărița 

catolică Maica Tereza, examinând următoarele ei citate și sursele lor:                                                                          

“Eu iubesc toate religiile. ... Dacă oamenii devin  mai buni hinduși, mai buni musulmani, mai buni budiști, 

datorită lucrării noastre făcute cu dragoste, atunci un lucru minunat se dezvoltă acolo.”                                    

“Totul este Dumnezeu – budiștii, hindușii și creștinii, etc., toți au acces la același Dumnezeu.”                                                                                                                   
a)https://www.thebereancall.org/content/November-2012-q-and-a-2 , 

b)https://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/teresa/general.htm 

c)http://www.huffingtonpost.com/2013/03/04/mother-teresa-myth_n_2805697.html?-huffpost-cards-

headline   (nota editorului/traducătorului) 
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Timpul petrecut în armată a adus o schimbare drastică în viața mea. Era pentru 
prima dată când plecam de acasă. De asemenea, era prima experiență în care 
cunoșteam mai profund alți oameni, în timp ce lucram și interacționam cu ei 
zilnic. Pentru prima dată în viața mea am întâlnit creștini care mi-au 
împărtășit Evanghelia. Unul dintre ei chiar mi-a înmânat un Nou Testament, pe 
care l-am citit, deoarece luasem decizia că voi folosi timpul petrecut în armată 
pentru a-L căuta și, în cele din urmă, a-L găsi pe Dumnezeu. 

În contrast cu toate acestea, fiind detașat ulterior în Germania, am fost martor la 
stilul de viață egoist și destructiv al majorității soldaților. În unitatea mea, 
majoritatea dintre ei se drogau cu fiecare ocazie, iar bețiile și apelarea la 
prostituate erau des întâlnite. Eu, însă, eram cunoscut ca un băiat serios. De fapt, 
eram atât de dezgustat de tot ceea ce se întâmpla în jurul meu încât eram hotărât 
să nu beau nici un strop de alcool cât mă aflam acolo. Unii soldați mă luau în 
derâdere, deși eram amabil și încercam să nu am conflicte cu ei. Încă îmi 
amintesc cum un soldat mi-a suflat fum de marijuana în față pentru că nu am 
vrut să mă droghez împreună cu ei. 

În tot acest timp, știam că inima mea era necurată, și vedeam în acei soldați o 
reflexie a murdăriei din propria mea viață și știam că mă îndreptam spre 
distrugere morală. Toate acestea mă făceau și mai nerăbdător să găsesc biruința 
și pacea caracteristice vieții creștinilor, pe care eu le observasem în viețile lor. 
În acest moment de declin extrem din viața mea am conștientizat din nou, 
precum în acea noapte sub cerul înstelat, că fără intervenția lui Dumnezeu, viața 
mea s-ar ruina. Până acum, crezusem că am puterea să mă schimb, însă în acest 
moment am conștientizat că continuam să alunec, de fapt, pe panta declinului 
spiritual. Am luat un tractat biblic pe care îl primisem de la un sergent de-al 
meu și am aflat că mântuirea este la îndemâna oricui care își recunoaște păcatul 
și incapacitatea de a se mântui. Partea dificilă a fost să admit că am nevoie de 
un Mântuitor, iar interpretarea catolică a Evangheliei -justificarea prin har prin 
intermediul faptelor bune- m-a împiedicat timp de ani întregi să-L găsesc pe 
Cristos. 

Trebuie să vă avertizez că dacă veți încerca să-i arătați unui catolic practicant 
acest articol, fie vă va spune că mie mi s-a prezentat doctrina catolică într-un 
mod greșit sau că lucrurile s-au schimbat de la Conciliul Vatican II. Totuși, 
adevărul ne izbește direct în față când conștientizăm faptul că preotul catolic 
oficiază un ritual nebiblic în sacramentul Euharistiei, iar doctrina catolică 
afirmă în continuare că participarea la acest ritual ne aduce mântuirea. De fapt, 
dacă am înlătura Euharistia din slujba catolică (mesa), n-ar mai exista nici o 
slujbă catolică (mesă). Și dacă am înlătura mesa (slujba catolică) din catolicism, 
n-ar mai exista Biserica Catolică. Această realitate nici un preot nu o poate 
nega. 
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Unii probabil vor spune că poate totuși Biserica Catolică are dreptate referitor la 
doctrina despre transsubstanțiere 3. Poate că ostia și vinul se transformă efectiv 
în trupul și sângele lui Isus -bineînțeles sub o aparență falsă. Dar dacă aceasta ar 
fi adevărat, atunci Isus i-ar fi mințit pe ucenicii Săi când le-a spus că a folosit o 
metaforă în loc să folosească termenul de “carne” într-un sens literal, el a folosit 
termenul respectiv să exprime un adevăr spiritual. 

Duhul este acela care da viata, carnea nu foloseste la nimic; 
cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh si viata. (Ioan 6:63- 
sublinierile îmi aparțin) 

Însă haideți să presupunem pentru un moment că Isus le-a răspuns ucenicilor în 
alt fel când au început ei să murmure: "Vorbirea aceasta este prea de tot: cine 
poate s-o sufere?” Haideți să ne închipuim că Isus a răspuns confuziei lor, 
spunându-le: “Da, am spus toate acestea la modul literal. Este benefic pentru 
voi să mâncați carnea mea și ea vă va da viață spirituală.” Având în vedere 
acest scenariu, oare Biserica Catolică ar avea dreptate celebrând slujba catolică 
(mesa), unde Cristos este re-crucificat zilnic pe altar? Raspunsul este categoric 
nu, pentru că am vorbi despre o altă evanghelie decât cea pe care au 
propovăduit-o fiecare din apostolii Domnului Isus. Și acesta este un aspect 
important la care doresc să fac referire în acest articol: Justificarea noastră este 

prin har și doar prin intermediul credinței, nu prin participarea noastră la un 
ritual. Avem viață —viață veșnică— pentru că suntem născuți din Duhul. 
Apropo, Nicodim a fost de asemenea tulburat când Isus i-a spus, “Trebuie să te 
naști din nou” (Ioan 3:7). El nu putea înțelege cum se poate naște cineva, din 
pântecul mamei sale, a doua oară. Întotdeauna Isus a vorbit despre lucrurile 
spirituale folosind termeni cotidieni (ce țin de lumea materială, pământească) și 
parabole pentru a exprima mesajul Său, însă omul, fiind carnal, a înțeles 
întotdeauna greșit mesajul lui Isus, la fel ca în zilele de azi. 

Timpul meu în serviciul militar activ s-a încheiat la puțină vreme după ce am 
citit broșura evanghelică respectivă și L-am primit pe Domnul Isus cu deplina 
convingere că este Mântuitorul meu. De fapt, ca să fiu mai exact, Îl găsisem 
(cunoscusem) pe Domnul cu două luni înainte de a încheia serviciul militar. 
Dumnezeu făcuse o minune în viața mea în doar doi ani de zile și am ieșit din 
armată un om nou, bineînțeles datorită lui Dumnezeu. De asemenea, Dumnezeu 
mi-a deschis mintea pentru a înțelege Scripturile, însă nu știam unde să găsesc 

                                                             

3
 Transsubstanțiere (în Romano-Catolicism) = prefacerea miraculoasă a pâinii și a vinului  în trupul și sângele 

lui Isus Hristos 
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părtășie. Apoi, am aflat despre întâlnirile catolicilor carismatici din zona unde 
locuiam eu în S.U.A. Se pare că un număr însemnat de catolici L-au găsit pe 
Domnul spre sfârșitul Mișcării pentru Isus (Jesus Movement) 4  din S.U.A și 
aceste întâlniri au oferit ocazia pentru părtășie. Îmi amintesc și acum o discuție 
pe care am avut-o despre faptul dacă trebuie să ieșim/să părăsim sau nu Biserica 
Catolică. Am căzut cu toții de acord că ar trebui să rămânem pentru a fi o 
lumină pentru cei care sunt încă pierduți. Din acest motiv am continuat să rămân 
în Biserica Catolică timp de câțiva ani. În cele din urmă, pe măsură ce viața mea 
era tot mai mult transformată de Cuvântul lui Dumnezeu, mi-am dat seama că 
rămânând în Biserica Catolică nu servea, de fapt, scopului meu de a fi o lumină 
pentru catolici, și că cea mai bună mărturie pe care o puteam oferi lor era aceea 
de a pleca, de a părăsi Biserica Catolică. Deși nu intenționez să-i judec pe cei 
care au rămas în Biserica Catolică pentru a fi mărturie pentru cei pierduți, 
doresc totuși să subliniez un raționament greșit în acest mod de gândire, 
deoarece Biserica Catolică este non-reformabilă. Așa cum am afirmat anterior, 
sacramentul Euharistiei este o altă evanghelie, însă renunțarea la el ar însemna 
renunțarea la întreaga structură a slujbei catolice (mesa), iar astfel Biserica 
Catolică ar înceta să mai existe. Îmi pare rău pentru acei cedincioși catolici care 
au decis să rămână în continuare în Biserica Catolică; trebuie să fie foarte dificil 
și greu pentru ei să nu se simtă ca niște fățarnici, ipocriți. 

După ce am ieșit din Biserica Catolică, m-am alăturat unei comunități creștine 
evanghelice. Din momentul în care L-am găsit pe Domnul, am fost de-a dreptul 
intrigat de capitolul 4 din Faptele Apostolilor, unde primii creștini “erau o 
inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de 
obște.” (Faptele Apostolilor 4:32). Întreaga idee a existenței unei comunități 
creștine reale, părea raiul pe pământ. M-am alăturat acestei comunități cu 
hotărârea că voi depune tot efortul necesar pentru această comunitate, chiar dacă 
va fi greu uneori. Și chiar așa s-a și dovedit a fi. Când am devenit creștin, în 
mod curios pentru mine, alți credincioși mi-au spus că am darul de a discerne 
lucrurile, însă acum, în această comunitate, părea că acest fapt se întoarce chiar 
împotriva mea: dacă ceva mă deranja, liderii acestei comunități spuneau că este 
din cauză că eu luptam împotriva lui Dumnezeu. Îmi amintesc că m-am 
confruntat cu acest lucru într-o zi când comunitatea noastră a plecat în vacanță 
pentru câteva zile. Cumva pe drum, mașinile noastre s-au separat și fiind lângă 
șofer i-am spus acestuia, mai mult în glumă: “Cred că ar trebui să virăm la 
stânga.” Răspunsul său imediat a fost: “Bine, atunci voi vira la dreapta.” Deși a 
fost o replică spusă în glumă, acest incident reflecta cu adevărat atitudinea pe 
care membrii comunității o aveau despre mine. 

                                                             

4
  Despre Jesus Movement / Mișcare pentru Isus   ( https://ioan8.wordpress.com/2010/12/16/36/ ) 
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Apoi, a venit și ziua când unii din liderii acestei comunități au anunțat că luau în 
considerare să devină catolici —decizie pe care ei au luat-o nu doar în dreptul 
lor, ci pentru noi toți. Când m-am alăturat acestei comunității, ea era non-
dominațională, măcar că rădăcinile ei erau în Biserica Baptistă. Ei începuseră ca 
o slujire de recuperare a tinerilor care abandonaseră consumul de droguri și 
alcool sau care doar aveau nevoie de un loc unde să stea. Faptul că acești lideri 
cochetau acum cu ideea de a trece la catolicism m-a tulburat foarte mult, dar nu 
am fost întru totul surpins. Observasem, de-a lungul anilor, deschiderea pe care 
unii membri o aveau față de Biserica Catolică și față de misticii catolici precum 
Henri Nouwen și Thomas Merton. Îmi amintesc un Ajun al Crăciunului când 
trei femei au hotărât că vor să participle la slujba catolică (mesa) de la miezul 
nopții. Următoarea zi le-am auzit vorbind despre cât de plăcută a fost această 
experiență. 

Pentru mine însă, întâlnirea prin care liderii au anunțat trecerea lor la catolicism 
n-a fost deloc una plăcută. Era ca și cum aș fi fost martor la o revoltă din unul 
dintre acele filme vechi cu pirați, însă o revoltă fără violență. Prezbiterul senior 
al comunității s-a opus vehement, spunând că aceasta nu reprezintă crezul 
nostru, un reprezintă ceea ce noi suntem. Însă, acolo erau pera mulți alții care 
deja au decis că doresc să meargă în această direcție. Liderul respectiv a fost 
imediat înlăturat din comunitate, ca o măsură “disciplinară” și nu s-a mai întors. 
Comunitatea a fost foarte repede atrasă în rețeaua catolicismului. 

Îmi amintesc noaptea când un preot catolic a fost invitat să vorbească 
comunității despre catolicism. Preotul acesta catolic era un lider cunoscut al 
mișcării de reînoire (un fel de “trezire” spirituală în stil catolic) a Pacificului de 
Nord Vest. În acea seară el a vorbit depre multe aspecte, cum ar fi: 

Ce este ecumenismul? Protestanții nu cunosc ceea ce reprezintă 
ecumenismul, în realitate, pentru Biserica Catolică. Ei cred că 
însemnătatea acestuia este că protestanții și catolicii pot avea 
părtășie împreună ca egali. Adevărata semnificație a 

ecumenismului este că, într-un final, protestanții vor fi 
reabsorbiți în Biserica Catolică. 

Pastorii protestanți nu au nici o putere când oficiază Cina 
Domnului 5. Ei doar repetă ritualul, mișcările, însă nu se întâmplă 

                                                             

5
 Cina Domnului/ Euharistie, Sfânta Comuniune, Sfânta Cină, Taina Împărtășaniei  

http://www.evanghelicreformat.org/blog/2015/8/21/cina-domnului-ntr-o-biseric-reformat (nota 

editorului/traducătorului) 
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absolut nimic. Doar preotul catolic are puterea și autoritatea să 
oficieze sacramentul Euharistiei. 

Protestanții sunt frații pierduți pentru că s-au răzvratit împotriva 
(au părăsit) singura și adevărata biserică (cea catolică). 

Un bun musulman, un bun hindus și un bun budist sunt mântuiți. 
Pentru ei există mai multă speranță de a ajunge în rai decât pentru 
protestanți. 

Protestanții au o noțiune falsă despre evanghelizare. Așa cum am 
menționat, oamenii care aparțin altor religii sunt deja mântuiți, însă 
protestanții trebuie să se întoarcă în Biserica Catolică. 

Afirmațiile din acea noapte m-au ajutat să conștientizez că Biserica Catolică, ca 
instituție, este mult mai rea decât crezusem eu. Cu toate ca nu eram străin de 
ceea ce am auzit, m-a surprins faptul că un lider dintr-o mișcare de reînoire 
spirituală, în care catolicii și protestanții iau parte deopotrivă, îi desconsidera 
atât de mult pe protestanți și avea o cu totul altă agendă. 

Și, probabil, ce m-a surprins cel mai mult a fost că acești creștini sinceri, pe care  
i-am iubit, cu care am locuit și am lucrat cot la cot timp de șase ani, nu l-au 
confruntat în acea seară pe acest preot cu privire la credințele sale eretice. 

Comunitatea se îndrepta cu toată viteza înainte spre a deveni catolică, însă 
existau niște chestiuni practice de rezolvat. De exemplu, liderii comunității au 
făcut un legământ să rămână împreună pe toată durata vieții, însă prezbiterul 
senior nu mai era cu ei. Au adus această problemă la cunoștința acestui preot 
catolic, care avea deja un răspuns gata pregătit. Le-a spus că el avea puterea de 
la Dumnezeu să dizolve acel legământ și le-a explicat faptul că a deveni catolic 
are prioritate asupra oricărui alt lucru. Apoi, s-a ivit întrebarea ce să facă cu 
mine. Membrii comunității au crezut că dacă mă vor trimite să vorbesc față-n 
față cu preotul, acesta mă va convinge să mă întorc la “biserica mamă”/Catolică. 
Când însă a devenit evident că nu eram dispus să mă reîntorc, mi s-a spus că 
trebuie să plec. S-au întâmplat și alte lucruri în comunitate și lucrurile s-au 
încins într-atât încât membrii au ajuns de s-au certat serios între ei. În cele din 
urmă două căsătorii s-au destrămat, în ambele cazuri soții au părăsit 
comunitatea, însă soțiile și copii lor au rămas și au trecut la catolicism. Unul 
dintre acești soți mi-a mărturisit mai târziu că atunci când eu am fost înlăturat 
din comunitate, el a crezut că Dumnezeu mă înlătură pentru că nu eram parte 
din rămășița credincioasă a Domnului. Însă, după ce și el a fost înlăturat, a 
conștientizat că ceea ce fusese odată o comunitate creștină iubitoare a devenit 
acum un cult/o sectă. 



P a g i n a  | 10 

 

La scurt timp după ce am fost înlăturat, comunitatea a devenit catolică în 
întregime. Și aceasta este orientarea lor până în ziua de azi. 

Pe măsură ce scriu toate acestea, mă minunez gândindu-mă cît de repede au 
trecut anii aceștia. Aceste evenimente, care par să se fi întâmplat ieri, au început 
în urmă cu peste douăzeci și cinci de ani. De-a lungul tuturor acestor ani, nu am 
spus niciodată în mod public istoria acestei comunități. Există un motiv pentru 
care am considerat că este necesar să o împărtășesc acum. În momentul în care 
comunitatea din care făceam atunci parte au decis să devină catolici, au 
experimentat un sentiment de mare bucurie, deoarece simțeau că sunt pionierii 
mișcării de reîntorcere a protestanților/evanghelicilor în sânul bisericii mamă 
(adică Biserica Catolică). Erau convinși și încrezători că și alții vor urma 
exemplul lor. Azi, văd că acest fenomen se petrece într-un număr foarte mare. 
Membrii comunității au mărturisit unor prieteni de-ai lor că ei ajunseseră la 
apogeul creșterii lor spirituale în cadrul Bisericii Protestante și că dacă doreau 
să experimenteze un alt nivel al creșterii spirituale, nivel superior celui asigurat 
de Biserica Protestantă, era necesar să devină catolici. Același lucru se întâmplă 
și în zilele de azi. Mulți lideri protestanți se ridică azi și proclamă că este 
necesar să culegem din învățăturile și practicile Bisericii Catolice. Aceștia sunt 
atrași în mod special de rugăciunea contemplativă6 sau de misticism și 
disciplinele spirituale7. Nu am nici cea mai mică îndoială că spiritualitatea 
contemplativă8 este un pod care îi “re”-aduce pe protestanți în Biserica Catolică. 
Mișcarea Bisericii Emergente9 este, de asemenea, un pod spre Catolicism, iar 
Purpose-Driven Church Movement10 (Mișcarea bisericii condusă de scopuri- 
n.tr.) și-a adus și ea contribuția la acest fapt. 

Nota traducătorului: pentru referințele biblice s-a folosit traducerea Cornilescu 

                                                             

6
 Ce este rugăciunea contemplativă? http://www.gotquestions.org/Romana/rugaciunea-contemplativa.html  

(nota editorului/traducătorului) 

7
 Disciplinele spirituale/spiritualitate contemplativă/rugăciune contemplativă (pag. 77-81) 

http://apologeticindex.info/wpn/2016/07/11/biserica-emergenta/  

8
 Ce este spiritualitatea contemplativă?                                       

http://www.gotquestions.org/Romana/spiritualitatea-contemplativa.html 

9
 Biserica Emergentă (http://apologeticindex.info/wpn/2016/07/11/biserica-emergenta/ ) 

10
 Mișcarea bisericii condusă de scop(uri), pag. 37-100 ( http://www.end-time-

church.net/webdisk/files/pdf/Gemeindewachstum-oder-Gemeindeverfuehrung-rumaenisch.pdf ) 


