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Manly P. Hall (1901-1990)  a fost  un francmason de gradul 33, celebru autor occidental 

de literatură ocultă/mistică/masonică, vorbind despre idealul interreligios masonic, al 

Paternitații lui Dumnezeu și  Frăției Omului, scria următoarele: 

„ Adevaratul mason nu este legat de un (anumit) crez religios. El realizează prin iluminarea 

divină, dată de loja sa masonică, că religia sa ca mason trebuie să fie UNIVERSALĂ: 

Cristos, Buda sau Mahomed, numele conteaza mai putin, pentru ca el (masonul) recunoaște 

doar lumina și nu pe purtătorul ei. El venerează ORICE sanctuar, se închină înaintea 

ORICĂRUI altar, fie în templu, moschee sau catedrală, realizând cu adevărata sa înțelegere 

(mai superioară), UNITATEA întregului adevar spiritual.” 

33. Manly P. Hall, The Lost Keys of Freemasonry (Macoy Publishing, 1923/1951), p.65. 

Despre Masonerie, Manly P. Hall scria: "Masoneria reprezintă o frăție în frăție, o 

organizație exterioară care ascunde în rândurile ei o frăție interioară a celor aleși... prima 

parte este vizibilă, cealaltă nu este vizibilă. Societatea vizibilă este o camaraderie splendidă, 

alcătuită din persoane «libere și acceptate», care s-au reunit pentru a se dedica promovării 

unor cauze etice, educaționale, fraterne, patriotice și umanitare. Societatea invizibilă este o 

frăție secretă și nobilă, ai cărei membri se dedică trup si suflet slujirii unui arcanum 

arcandrum, adică unui secret sacru".                                                                                

Manly Palmer Hall spunea în lucrarea sa mistică/ocultă, intitulată "Învățatura secretă a 

tuturor timpurilor", următoarele lucruri: "Șarpele este simbolul și prototipul Salvatorului 

Universal, care răscumpară lumile dezvăluindu-se în fața creaturii și dăruindu-i atât binele 

cât și răul”                                                                          

https://ro.wikipedia.org/wiki/Manly_P._Hall  

 

 

 

Brian McLaren este liderul necontestat al curentului teologic contemporan, 

neoevanghelic/neoliberal, autointitulat BISERICA EMERGENTĂ. Biserica Emergentă este un 

trend/curent teologic postmodern care a penetrat în ultimul deceniu aproape toată 

eclesiologia, soteriologia și misiologia celor mai importante și reprezentative denominațiuni 

evanghelice occidentale. Brian McLaren  afirma în scrierile sale: 

„Trebuie să adaug totuşi, că eu nu cred că a face ucenici (ai lui Isus Cristos) trebuie să 

însemne a face adepţi pentru religia creştină. Poate fi de recomandat în multe circumstanţe 

(nu în toate!) să îi ajutăm pe oameni să devină urmaşi ai lui Isus şi să rămână mai departe 

în cadrul contextelor lor religioase budiste, hinduse sau evreieşti.” 

Brian McLaren, A Generous Orthodoxy (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2004), p. 293. 

 

 

 

Leonard Sweet este un lider fondator al curentului Biserica Emergentă, el este și un teolog 

neoevanghelic contemporan erudit, cu foarte mare priza la elitele teologice neoevanghlice, 

este și autor de bogată litaratură de sorginte mistică, care fuzionează doctrine creștine cu 

misticismul (ocult) New Age. El afirmă urmatoarele in scrierile sale: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Manly_P._Hall


„Întruchiparea Noii Lumini înseamnă să fii „în conecție” şi „informație” cu celelalte 

credinţe (religii) … .Cineva poate fi un discipol loial al lui Isus Cristos, fără să nege 

licăririle sacrului în urmașii lui Yahweh, sau Kali, sau Krishna. ”                                          

Leonard Sweet, Quantum Spirituality: A Postmodern Apologetic (Dayton, OH: Whaleprints, 

First Edition, 1991 p. 130. 

 

 

 

Thomas Merton (1915 – 1968) a fost un călugar trapist catolic, el a fost un mare și foarte 

popular mistic din perioada contemporană care a influențat profund neoevanghelismul 

occidental prin introducerea doctrinelor și practicilor mistice/oculte ale spiritualității 

contemplative între liderii evanghelici fără discernământ spiritual. Thomas Merton a spus: 

„Nu văd contradicţii între budism şi creştinism … . Am de gând să devin un budist cât pot eu 

de bun.” 

David Steindl-Rast, “Recollection of Thomas Merton’s Last Days in the West” (Monastic 

Studies, 7:10, 1969). 

 

 

 

Robert Schuller (1926 –  2015) a fost unul din cei mai populari predicatori americani, 

tele-evanghelist, vorbitor motivational, megapastor cu un rol major în răspândirea conceptelor 

și metodelor nebiblice de creștere a bisericii. El a fost un mare eretic, care a patronat o 

imensă și luxoasă mega-biserică. Robert Schuller afirma următoarele: 

„Cristos locuieste in FIECARE ființă umană, indiferent dacă persoana respectivă 

cunoaste/înțelege acest aspect sau nu” 

 Robert Schuller, Possibilities Magazine, Summer 1986, pg.12) 

 

 

 

RICK WARREN este supranumit azi „pastorul Americii”, el este un megapastor 

neoevanghelic american, socotit de mulți lideri creștini ca un fel de mega-guru “evanghelic”. 

El este și membru în organizația globalistă de elită C.F.R (Council of Foreign Relations). El a 

afirmat în aceeași notă spirituală cu cei de mai sus, următoarele lucruri: 

Cunosc în mod personal oameni din alte religii care sunt urmaşi ai lui Cristos” 

Rick Warren, “Discussion: Religion and Leadership,” with David Gergen and Rick Warren 

(Aspen Ideas Festival, The Aspen Institute, July 6, 2005) 

 

„Nu vorbesc despre religie în această dimineaţă. Ai putea fi catolic, sau protestant, sau 

budist, sau baptist, sau musulman, sau mormon sau evreu, sau s-ar putea să nu ai nici o 

religie. Nu sunt interesat de trecutul tău religios. Deoarece Dumnezeu nu a creat universul 

pentru ca noi să avem religie.” 

Rick Warren at the 2005 United Nations Prayer Breakfast, September 2005.  

 

  

 


