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Cuvânt introductiv

În arealul religios de astăzi folosim termeni ce ne ajută 
să înţelegem fundamentele și tainele credinţei, pe de o parte, 
și, deopotrivă, ne ajută să înţelegem și alternativele la aceste 
fundamente religioase. Dreapta învăţătură reprezintă prima 
condiţie a unei religiozităţi autentice și adevărate, fiind sin-
gura care poate să-l așeze pe om în comuniune nemijlocită cu 
Creatorul său și poate, de asemenea, să-i confere acestuia po-
sibilitatea împlinirii chemării sale de a fi cu adevărat „cununa 
creaţiei lui Dumnezeu”, demnitate care îi permite să recapitu-
leze în sine întreaga creaţie și s-o ofere ca jertfă de mulţumire, 
bineplăcută, lui Dumnezeu. De asemenea, dreapta învăţătură 
este fundamentală pentru autentica trăire în Dumnezeu și face 
posibilă împlinirea slujirii și mărturisirii lui Dumnezeu, fie în 
calitate de cleric, fie în calitate de laic. Alternativa la dreapta 
învăţătură este reprezentată de ceea ce numim – cu termino-
logia specifică limbajului teologic consacrat – erezie sau sectă, 
cele două reprezentând, de fapt, una și aceeași nocivă realita-
te. Viaţa și mântuirea omului în postmodernitate este afectată 
de fenomenul numit secularizare, cu repercusiuni grave pentru 
întreg sistemul axiologic creștin. Sub impactul secularizării și 
al consecinţelor sale grave, nu mai putem vorbi de religiozi-
tate adevărată, pe de o parte, și de erezie sau sectă, pe de altă 
parte, ci trebuie să adaptăm limbajul teologic în concordanţă 
cu noua corectitudine politică și, astfel, suntem obligaţi să 
punem falsa religiozitate sub denumirea de neoreligiozitate. 
Astfel, desacralizarea, sincretismul pseudo-religios și mai ales 
fenomenul descreștinării, fac ca întreaga mărturie creștină să 
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