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Cartea domnului Andrei Crișan, intitulată Fenomeno-
logia religioasă în era globalizării, este, de fapt, finali-
tatea unei cercetări în cadrul doctoratului în teolo-

gia ortodoxă. Ea reprezintă o lucrare de pionierat între multe 
cercetări colaterale, care nu insistă însă pe această problema-
tică și anume globalizarea și fenomenul religios dintr-o anali-
ză teologică. Cartea de față reprezintă o lucrare aprofundată 
și foarte vastă. O consider o lucrare foarte importantă pen-
tru abordarea concretă și contemporană a religiei, a credinței 
creștine, în cazul nostru, și lumea consumistă care s-a profilat 
începând cu mileniul al treilea și care odată cu dezvoltarea 
sistemelor IT, a devenit tot mai agresivă, schimbând nous-
ul sau mintea omului, transformându-l într-o ființă marcată 
de ideea de a acumula bunuri, chiar dacă acestea nu sunt de 
strictă trebuință. S-a ajuns în societatea mileniului al treilea 
la o stare de decădere spirituală și bulversare valorică în ceea 
ce privește lumea ca dar. Oamenii au început să vadă lumea 
foarte puțin ca dar și tot mai mult ca posesie.

Teza domnului Crișan încearcă să repună lucrurile în 
sistemul de gândire normal, arătând ce rol poate să aibă reli-
gia, în cazul nostru credința creștină, în recuperarea dezaxă-
rii umanității de la valorile ei morale, spirituale și revenirea 
la ceea ce simte omul ca ființialitate, și anume la revenirea 
la Dumnezeu. Toată această lucrare pornește într-o teză de 
cercetare structurată pe câțiva ani, în care autorul a studiat și 
în țară și bibliografie din străinătate, beneficiind de o bursă, 
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mare bulversare de idei și de sensuri. Trăim fără sens dacă 
nu avem sensul creștin. Se trăiește fără nicio viziune, decât 
una disjunctivă și tensionată, astfel încât oamenii își pierd 
vocația umanității primite prin creație: cea de ființe dialogal-
agapice. Teologia și teologul au menirea de a da un răspuns 
și o orientare lumii fără sens.

Această carte este cu atât mai importantă cu cât vine să 
demonstreze că lumea globalistă nu oferă un sens, ci doar o 
formă orizontală de viață plină de un hedonism efemer. Lu-
mea pe care o analizează teologul Andrei Crișan este lumea 
iluziei, pe care din păcate foarte mulți o cred și o visează. 
De aceea, s-a ajuns la acest miraj al egalitarismului stângist, 
care promite marea cu sarea, mai concret promite „progre-
sismul”, deși experiența comunismului și-a arătat fața zeci 
de ani la rând. Însă oamenii uită repede și consideră că dacă 
ateismul comunist se reformează, o să fie mult mai digerabil. 
Este o cale falsă spre împlinirea umanității, iar terapiile con-
sumiste nu ajută, ci agravează această stare de angoasă. Este 
nevoie ca din când în când să apară aceste conștientizări pen-
tru omenire din partea Bisericii. Iar lucrarea aceasta este una 
din vocile de conștientizare, de analiză și de reflexie. Nu știu 
câți vor citi această carte, dar consider că toți cei care o vor 
avea în mână vor simți răspunsul teologiei noastră în fața 
acestor provocări ale lumii contemporane expuse și analizate 
în ea. Felicit truda autorului și răbdarea de a strânge argu-
ment cu argument în redarea și redactarea tezei de doctorat. 
Impecabilitatea redactării și a logicii materialului o face să fie 
una dintre vocile de referință în analizarea crizei sociale de 
astăzi, precum și în oferirea unui răspuns profund din partea 
teologului Andrei Crișan.

Pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia



Introducere și scurtă descriere
a fenomenului globalizării,

ca argument pentru alegerea acestei teme

I ubirea creatoare a Sfintei Treimi l-a făcut pe om capabil 
de comunicare și comuniune cu ceilalți oameni, însă și 
cu divinitatea cea Întreit-Personală. Unicitatea și alteri-

tatea, până la momentul căderii în păcat, făceau din creație și 
din om un diamant care reflecta perfecțiunea și relaționarea din 
cadrul Sfintei Treimi. Îndată ce omul a refuzat iubirea creatoare 
a lui Dumnezeu prin neascultarea față de El, comuniunea ca 
unificare a diversității prin iubire, s-a denaturat prin divizare.

Cu alte cuvinte, diversitatea a devenit divizare și implicit 
descompunere, formând un amalgam de entități autonomizate, 
într-o stare conflictuală, unicitatea reducându-se la nivel indivi-
dual. Fiecare om a început să se vadă unic, nu prin prisma unei 
comuniuni fondată pe iubire, ci prin intermediul unui individu-
alism manifestat ca imposibilitate a acceptării alterității. De aici 
încolo apare instinctul defensiv, în care „celălalt” devine pentru 
omul căzut în păcat adversarul propriei lui deveniri. Adversita-
tea se manifestă, în primul rând față de sine însuși. 

În acest sens, Mitropolitul Ioannis Zizioulas vede „tea-
ma de celălalt” ca o cauză a temerii de Dumnezeu: „Această 
teamă este rezultatul, prin excelență a respingerii Celuilalt, 
a Creatorului nostru, de către primul om, Adam, și, înaintea 
lui, de către puterile demonice care s-au revoltat împotriva lui 
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