
Cei mai mulţi oameni se sperie la auzul cuvîntului doctrină. 
Pentru unii, drumul imaginar de la „doctrină“ la „doctrinar“ este 
mult prea scurt şi uşor, ca să merite un efort de gîndire. Doctrina 
îi trimite cu gîndul fie la un lucru neînsemnat, fie la unul greu 
de înţeles. Nu de puţine ori, doctrina trezeşte, în mintea celor 
mai mulţi, imaginea unor teologi înrăiţi, care se ceartă fără nici 
un rost, încercînd să pătrundă sensul unor cuvinte. Mai mult, 
doctrina ne obligă să ne aducem aminte de vremea Inchiziţiei 
spaniole, cînd mii de oameni au îndurat chinuri groaznice doar 
pentru că nu acceptaseră doctrina corectă. Astfel, doctrina pare 
o fosilă dintr‑o vreme de mult apusă. Poate că a fost importantă 
cîndva, dar acum nu mai este. Mulţi creştini din zilele noastre sînt 
de părere că doctrina este un lucru lipsit de importanţă pentru 
credinţa şi viaţa creştină. Un mare teolog creştin a scris odată 
că unele dintre cărţile despre doctrina creştină pe care le‑a citit 
erau atît de greu de înţeles şi atît de plictisitoare, încît aduceau a 
manuale de matematică.

O astfel de atitudine este pe deplin justificată. Mulţi dintre 
oamenii care au trăit experienţe profunde cu Dumnezeu sînt de 
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părere că doctrinele par, uneori, cumplit de nerealiste. Gîndiţi‑vă, 
de pildă, la o femeie care, la naşterea primului ei copil, a fost 
copleşită de sentimentul de apropiere de Dumnezeu. Sau la o 
studentă care trăieşte profund iertarea lui Dumnezeu, atunci 
cînd se roagă. Sau la omul care, asemenea autorului acestei cărţi, 
după cîteva zile petrecute de unul singur în deşertul Arabiei, a 
înţeles măreţia lui Dumnezeu, contemplînd splendoarea cerului 
înstelat. Toţi aceştia au simţit prezenţa lui Dumnezeu şi, dacă 
încearcă să lege experienţa lor de doctrinele creştine, ar putea fi 
cuprinşi de un sentiment de dezamăgire. În comparaţie cu ceea 
ce au cunoscut ei direct despre Dumnezeu, doctrinele par lipsite 
de prospeţime şi de viaţă. Pur şi simplu, nu pot fi asemănate cu 
realitatea prezenţei lui Dumnezeu. De cele mai multe ori, sînt ca 
nişte ecuaţii matematice, reci şi impersonale. Însă Dumnezeu nu 
este aşa! Şi atunci, ce relevanţă pot avea doctrinele creştine? De ce 
să ne pierdem vremea cu ele? Răspunsul unora este că doctrinele 
creştine nu au nici o relevanţă pentru creştinul obişnuit.

După această prezentare a problemelor cu care se confruntă 
unii oameni în ceea ce priveşte doctrinele creştine, poate că vă 
aşteptaţi să vă spun ceva de genul: „Ei bine, vă înşelaţi! Doctrinele 
au o importanţă vitală şi aţi face bine să acceptaţi acest lucru şi 
să nu vă mai plîngeţi!“ Dar nu voi spune asta, deoarece de multe 
ori simt şi eu acelaşi lucru. Într‑adevăr, doctrinele par, uneori, 
lipsite de relevanţă. Par a fi formulări pedante şi pare ciudat să 
ne preocupăm de formule atente şi precise despre Dumnezeu. 
Aceste probleme sînt reale; ele nu sînt născociri fanteziste. Esenţa 
creştinismului nu este — şi nu a fost niciodată — combinarea 
corectă a unor cuvinte! Esenţa creştinismului este întîlnirea cu 
Dumnezeul cel viu şi plin de dragoste.

Doctrinele sînt însă mult mai importante decît vă puteţi 
închipui şi, curios, privesc tocmai problemele despre care am 
discutat. Dacă vrem să vorbim despre Dumnezeu, dacă vrem 
să împărtăşim altora experienţele cu El sau dacă încercăm să 
explicăm de ce Domnul Isus Hristos este atît de important, vom 
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sf îrşi prin a face afirmaţii doctrinare. Fără să‑şi dea seama pe 
deplin, fiecare credincios creştin este preocupat de doctrină. În 
această carte, voi încerca să explic ce este doctrina creştină şi de 
ce este importantă. De fapt, doctrina este o modalitate excelentă 
de aprofundare a cunoştinţelor noastre despre credinţa creştină 
şi nu este deloc lipsită de relevanţă! Dar nu vrem să ajungem 
de pe‑acum la concluzia cărţii. Prin urmare, să începem cu 
începutul! 


