
Despre diferențele confesionale în UCDR 

Uniunea Creştin Democrată din România este un partid creştin 
democrat, interconfesional, iar obiectivele acestuia sunt exclu-
siv de natură politică.  

Nu trebuie să uităm că suntem o formaţiune politică, o uniune 
creştin democrată, alcătuită din persoane cu înţelegeri diferite, 
trecuturi si personalităţi diferite. Dacă vrem să avem o uniune 
durabilă, eficientă, trebuie să ne păzim de anumite pericole, 
care se vor ridica în mijlocul nostru.  

De ce am ales termenul de UNIUNE ?  

“Pentru că exprimă legătura între mai multe persoane şi co-
munităţi pentru promovarea unor valori şi revendicarea unor 
drepturi comune, sau pentru realizarea unor scopuri comune. 
Nu vrem să semănăm discordie în societate, ci vrem să pro-
movăm un nou mod de a face politică, bazat pe valori creştine 
şi dialog democratic, pentru binele tuturor cetăţenilor.” [citat 
din manifestul politic al UCDR].  

Biblia ne spune clar că este unul care seamănă discordie, şi 
anume Cel Rău. El ştie că poate face mai mult rău printr-un om 
din interior decât printr-o mie din afară. Deoarece încă de la în-
ceputurile istoriei vedem că “dezbină şi cucereşte” este metoda 
de lucru preferată a celor ce sunt duşmani ai binelui, trebuie să 
fim foarte clari şi expliciţi cu privire la obiectivele noastre, la 
ceea ce suntem şi ceea ce vrem să facem, mai ales în contextul 
în care ne dorim să avem o diversitate sănătoasă de idei, de-
nominaţii şi personalităţi în mijlocul nostru. Fiind toţi oameni 
de credinţă, creştini de diferite orientări, trebuie să ne ferim de 
a face propagandă religioasă în loc de politică. UCDR nu este şi 
nu trebuie să fie un mijloc de propagandă religioasă.  

Cităm din nou din manifestul politic al UCDR:  



“Noi nu confundăm religia cu politica, dar vrem să promovăm 
în spaţiul public valorile bazate pe etică şi pe morala creştină, 
pentru ca societatea să beneficieze de legi drepte, care să se 
aplice în mod egal pentru toţi, care să îi protejeze pe toţi 
cetăţenii şi să le ofere acestora oportunităţi egale. Nici o per-
soană, partid sau grup nu deţine întreg adevărul despre mod-
ul în care societatea ar trebui să fie gestionată, de aceea este 
nevoie de dialog şi cooperare.”  

Diferenţele dintre diverse confesiuni creştine durează de mult, 
nu le-am iniţiat noi şi nu le vom rezolva noi în cadrul UCDR. 
Printre scopurile UCDR nu se află rezolvarea diferenţelor de 
credinţe între confesiunile creştine. Nu suntem o mişcare ecu-
menică şi nu promovăm aducerea tuturor credinţelor creştine la 
nivelul celui mai mic numitor comun. Fiecare poate să fie la fel 
de convins de ceea ce el sau denominaţia din care face parte 
crede, mărturiseşte şi practică. Trebuie să stabilim niste reguli 
clare, care să ne ajute să convieţuim urmărind împreună obiec-
tivele noastre politice, nelansându-ne atraşi în controverse teo-
logice sau eclesiale. Fiecare credincios este liber să rămână la 
propriile convingeri religioase. Sunt interzise abordarea în 
cadrul întâlnirilor UCDR a unor subiecte care pot leza credinţa/
convingerile religioase personale ale membrilor uniunii.  

Prin aceasta nu spunem că nu este loc niciodată pentru dez-
batere teologică, ci doar că nu acesta este scopul UCDR.  

Obiectivele UCDR sunt exclusiv de natură politică, aşa cum re-
glementează şi legea partidelor politice din România.  

Ca membri ai Uniunii Creştin Democrate din România, ne luăm 
angajamentul că nu vom aborda în întâlnirile de partid subiecte 
sensibile, ce ţin de diferenţele confesionale şi doctrinare dintre 
noi şi că nu vom avea atitudini care să rănească, să genereze 



sentimente de inferioritate sau frustrare pentru vreun membru 
al UCDR, indiferent de confesiunea creştină din care face parte.  

De aceea, vom numi specific câteva subiecte care generează dis-
ensiuni între creştini din diferite confesiuni. Scopul acestei 
enumerări este să arătăm care sunt subiectele care nu pot fi 
abordate în cadrul întâlnirilor formaţiunii noastre politice. Ca 
membri ai UCDR, ne angajăm împreună să nu le abordăm ca 
subiecte de discuţii în cadrul şedinţelor UCDR. Încă o dată, 
menţionăm că asta nu înseamnă că membrii UCDR nu au voie 
să se exprime în legătură cu aceste subiecte în privat sau în pub-
lic, ca oameni de credinţă, ca reprezentaţi ai unei bisericii sau 
ONG, dar acest lucru nu trebuie făcut în numele UCDR, nici în 
contexte legate de partid sau întâlniri ale partidului.  

Iată o listă de întrebări/subiecte de evitat în cadrul întâlnirilor 
UCDR:  

1. Care este biserica adevărată? Ce trebuie sa creadă sau să 
practice un om pentru a fi un creştin autentic? 

2. Cum se scrie numele Domnului – Isus, Iisus / Christos, 
Cristos, Hristos?  

3. Nu vom discuta despre diferite tradiţii particulare, despre 
închinarea şi rugăciuni adresate sfinţilor, îngerilor, Fecioarei 
Maria, etc. 

4. Nu vom discuta despre ce înseamnă să ai Duhul Sfânt şi de-
spre actualitatea darurilor Sale, despre profeţie sau vindecări 
în vremuri contemporane.  

5. Nu vom discuta despre cine este persoana care poate să 
boteze un credincios şi ce vârstă (adultă sau copil) trebuie să 
aibă cel botezat. 



6. Nu vom aborda distincţii teologice sau hermeneutice cum ar 
fi Calvinism/Arminianism, Alegoric/Exegetic, Pretribulaţion-
ist/Posttribulaţionist şi altele ca acestea.  

7. Nu vom iniţia discuţii despre ziua de închinare pentru creşti-
ni, mâncarea pe care aceştia trebuie să o consume, locul legii 
Vechiului Testament în viaţa credinciosului noutestamentar, 
imortalitatea sufletului şi veşnicia iadului, despre semnul fi-
arei, etc.  

8. Nu ne vom angaja în dispute despre a doua venire a Domnu-
lui Isus, despre rai şi iad, demoni şi îngeri şi influenţa lor în 
lume, despre aducerea Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ 
sau orice alt subiect care nu face în mod direct obiectul UCDR 
şi care ne-ar îndepărta de adevăratele noastre scopuri 
politice.  

Concluzia este că ne adunăm împreună în UCDR, nu ca să ne 
schimbăm unii altora perspectivele religioase şi confesionale, ci 
ca să urmărim binele general, pornind de la valorile care ne un-
esc, lăsând la o parte diferenţele. Scopul UCDR nu este să 
evanghelizeze lumea, acesta este scopul bisericilor din care 
facem parte. Scopul UCDR este să promoveze binele în domeni-
ul politic, cu respectarea libertăţii de conştiinţă şi a demnităţii 
fiecărui cetăţean român.  

Fie ca Dumnezeu să ne păzească de diviziuni, de certuri şi de 
urmărirea agendelor confesionale proprii. Cu ajutorul lui Dum-
nezeu, suntem datori să urmărim împreună obiectivele noastre 
comune şi binele acestei ţări. Gândul acesta, dar, să ne însu-
fleţească pe toţi şi, dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere, 
Dumnezeu vă va lumina şi în această privinţă. Dar, în lucrurile 
în care am ajuns de aceeaşi părere, să umblăm la fel.  

(c) UCDR - Uniunea Creştin Democrată din România | Toate drepturile rezervate. 


