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„NOII CĂLUGĂRI” AI LUI 

BRENNAN MANNING ȘI    

MONAHISMUL LOR  

CONTEMPLATIV PERICULOS  

              - O recenzie a cărții lui Brennan Manning, 

intitulată Semnătura lui Isus -  

                                                 de John Caddock 

 

 

Recenzia fără sfârșit 

Când am început să citesc cartea Semnătura lui Isus  nu 

prea am știut cât timp și efort va trebui să depun pentru a 

o înțelege. Nu sunt teolog prin educație. Pregătirea mea 

este în managementul tehnic al fabricării componentelor 

electronice. Totuși citind această carte, am dat peste 

ceva de care am fost convins că e foarte periculos și 

foarte puțin înțeles.  

Ca să pot să înțeleg cartea Semnătura lui Isus nu a fost 

suficient să o citesc doar o singură dată. Mi se părea că 

citeam o carte într-o limbă străină. Am dat peste multe 

expresii noi, cum ar fi: rugăciune contemplativă, 
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rugăciunea centrată, centrarea joasă, spiritualitate 

pascală, disciplina secretului, spiritualitate 

contemplativă, celebrarea întunericului, practicarea 

prezenței, viață interioară, integrarea lăuntrică, a ceda 

în fața Centrului, cunoștință imaginară, maeștri 

spirituali, maeștri ai vieții lăuntrice, eul fals și 

experiența Abba.1 

De asemenea am întâlnit mulți scriitori despre care nu 

am mai auzit niciodată până atunci, cum ar fi Kasemann, 

Burghardt, Thomas Merton, Van Breemen, 

Brueggemann, Jürgen Moltmann, Henri Nouwen, Hans 

Küng, Steindl-Rast, Rahner, Søren Kierkegaard și 

Camus. 

A trebuit să citesc cartea de trei ori înainte ca să fiu sigur 

că am înțeles ce vrea să spună autorul ei, Brennan 

Manning. Am citit-o chiar și a patra oară pentru o mai 

bună siguranță. 

Faptul că am citit această carte m-a determinat apoi să 

citesc și un număr de alte cărți și articole scrise de și 

                                                           

centrare  joasă = este o traducere literală, brută, a expresiei 

englezești “centering down”, utilizată în special în cercurile 

pseudo-creștine și neo-evanghelice  care promovează misticismul 

contemplativ; o traducere liberă, dinamică, probabil mai potrivită, 

mai clară, care ar explica și termenul ar fi: “concentrarea (mistică)  

asupra  sinelui interior prin liniștirea lăuntrică”  - n.tr. 
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despre liderii mistici/contemplativi. Am aflat astfel 

despre esența mesajului lui Brennan Manning – 

rugăciunea centrată.  

În cele din urmă am simțit nevoia să cunosc omul. Am 

participat la o conferință susținută de el. În plus am făcut 

rost de înregistrarea unei alte conferințe tot ținută de el, 

pe care am studiat-o foarte atent. Manning a susținut 

multe evenimente tip conferință de-a lungul anilor. A 

murit în aprilie 2013 la vârsta de 79 de ani. 

În total am petrecut sute de ore încercând să înțeleg ce a 

vrut Manning să spună. De ce am făcut toate acestea? Ei 

bine, am început acest studiu pentru că trei lideri creștini 

pe care îi cunosc l-au apreciat și popularizat pe Brennan 

Manning și cartea sa, Evanghelia vagabondului. Acești 

bărbați sunt niște oameni inteligenți, bine educați, cu 

experiență în lucrare și lideri ai unor lucrări (organizații 

creștine) majore. Apoi am citit o recenzie care trăgea 

semnale de alarmă privind această carte 2 și am dorit să-l 

citesc eu însumi pe Brennan Manning. 

Am continuat studiul pentru că ceea ce am găsit m-a 

înspăimântat și am considerat că și ceilalți trebuie 

avertizați. Am ajuns la concluzia că învățăturile lui 

Brennan Manning sunt foarte periculoase.  

Scrierile lui au o anumită seducție. El vorbește despre 

lupta sa cu o teamă copleșitoare, cu sentimentul de vină, 

cu tulburări psihologice și alte probleme serioase, 

inclusiv cu alcoolismul. Lasă impresia că a avut o relație 
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foarte apropiată cu Dumnezeu și că a avut acces la o 

superspiritualitate. A stat în mod regulat în meditații și 

povestește despre faptul că a avut multe viziuni și 

întâlniri cu Dumnezeu. A fost un scriitor foarte dotat 

care știa să facă apel la emoțiile cititorului în timp ce 

introducea simultan idei pe care cititorul le-ar fi respins 

imediat dacă nu ar fi fost prins în mreaja emoțională. 

El promite cititorilor săi că dacă îi vor pune în practică 

învățăturile vor avea și ei parte de aceeași intimitate cu 

Dumnezeu și de asemenea vor fi eliberați de teamă, 

vină, tulburări psihologice și de alte probleme dificile. 

Această promisiune este ceva foarte atrăgător. Rețeta lui 

Manning pentru a obține aceste lucruri nu este însă prin 

metoda tradițională evanghelică – rugăciunea clasică 

evanghelică împreună cu citirea și transpunerea în 

practică a Bibliei. Dimpotrivă, el propune ajungerea la 

scopul propus prin-un amestec de misticism oriental, 

psihologie, învățături ale mișcării oculte New Age, 

teologia eliberării , catolicism și protestantism. Acest 

                                                           

 teologia eliberării -  își are rădăcina în Romano-Catolicismul din 

America Latină începând cu anii ’50. Provine din amestecul 

ideologic a două concepte opuse: marxismul și 

Evanghelia/Scriptura. Se pune pe același picior de egalitate  

acțiunea socială cu mesajul Evangheliei. Adevărații urmași ai lui 

Isus, conform teologiei eliberării, trebuie să lucreze pentru 

realizarea dreptății sociale, trebuie să lupte pentru o societate 

dreaptă (realizabilă doar prin schimbări sociale și politice), 

adevărații ucenici ai lui Isus trebuie să se alinieze cu interesele 
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amestec nu va duce însă la intimitate cu Dumnezeu. 

Fără îndoială că el va aduce sentimente și experiențe 

speciale. Cei ce vor practica metodele lui Manning 

probabil se vor simți mai aproape de Dumnezeu. Dar în 

mod ironic, în acest proces ei se vor îndepărta de El, 

datorită practicării unei spiritualități false.  

Ordinat ca și preot catolic franciscan, Brennan Manning 

a obținut licența în filozofie și teologie. A fost instruit 

într-un ordin monastic, care presupune șapte luni de 

izolare într-o peșteră din deșert. Câțiva ani mai târziu, 

după un colaps în alcoolism, și-a schimbat direcția și s-a 

concentrat pe scrieri și conferințe. A devenit persona 

non grata în ierarhia romano-catolică ca urmare a 

căsătoriei sale din 1982. A început să scrie și să 

vorbească în special publicului protestant. 

Ce este spiritualitatea contemplativă?                                                       

Semnătura lui Isus este de fapt un manual pentru ceea ce 

Manning numește spiritualitate pascală, ceea ce se 

                                                                                                              

clasei muncitoare, etc. Se folosește o hermeneutică aberantă (ce 

împrumută mult din metodele hermeneuticii specifice lui Karl Marx 

și Friedrich Engels). Se face apel la unele texte  biblice  ca de 

exemplu: Maleahi 3:5; Isaia 58:6-7; Ieremia 7:6; Zaharia 7:10; Luca 

4:18; Matei 10:34, etc., care sunt halucinant reinterpretare 

izolându-le abil de contextul lor biblic spiritual, ca să corespundă 

agendei sociale (marxist - “evanghelice”). n.tr. 
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presupune că este, dar de fapt nu este, o spirtualitate 

centrată pe viața, moartea și învierea lui Cristos. O altă 

denumire pentru aceasta, una mai exactă, ar fi 

spiritualitate contemplativă. Într-adevăr, un întreg 

capitol al cărții este o chemare la „Celebrarea 

întunericului”3 și un altul ne învață despre rugăciunea 

centrată, care este o tehnică de meditație preluată din 

religiile [păgâne] orientale  prin care se obține golirea 

minții de gânduri.4 

Manning spune că Semnătura lui Isus este despre 

ucenicizarea radicală și credința autentică. Ucenicizarea 

radicală sună bine! La fel și credința autentică. Din 

păcate, însă, cartea nu este despre cum să-l urmezi pe 

Cristos sau despre a avea credință în El. Ea este despre 

cum să-i urmezi  pe „maeștri vieții interioare 

(lăuntrice)”.5 

Din punctul de vedere al perspectivei spirituale a lui 

Manning, el crede că mulți creștini au fost crescuți într-o 

spiritualitate devoțională, care pune accentul „mai mult 

pe comportament decât pe conștiință, mai mult pe a face 

voia lui Dumnezeu și a duce la îndeplinire acte 

devoționale care Îi fac Lui plăcere decât pe 

experimentarea lui Dumnezeu așa cum este El cu 

adevărat.”6 Spiritualitatea contemplativă, pe de altă 

parte, crede Manning, „accentuează nevoia unei 

schimbări în conștiință, un nou mod de a-L vedea pe 

Dumnezeu, pe ceilalți, pe sine și lumea,”7 ceea ce ar 

duce la o cunoaștere mai adâncă a lui Dumnezeu. 
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Astfel Manning pornește o bătălie între două perspective 

ale vieții creștine. Prima perspectivă el o definește ca 

fiind tradițională, rece, intelectuală, ritualistică, ne-

emoțională, ne-iubitoare, nepăsătoare, insensibilă, 

neatrăgătoare și obsesivă. A doua perspectivă prezentată 

de el, o definește ca fiind nouă, caldă, liberă, 

emoțională, iubitoare, afectuoasă, sensibilă, atrăgătoare 

și eliberatoare. Deși el recunoaște că există un anumit 

loc și pentru studiul Bibliei și închinare comună, el 

propagă ideea că de fapt cheia este „practicarea 

prezenței”  printr-o formă specială de rugăciune, despre 

care vom discuta mai târziu, numită rugăciune centrată. 

Manning scrie:  

Aici e secretul vieții interioare a lui Isus, 

cred eu. Comuniunea lui Cristos cu Abba 

în sanctuarul interior al sufletului Său a 

transformat viziunea Lui asupra realității, 

dându-i capacitatea de a percepe 

dragostea lui Dumnezeu și grija Lui 

dincolo de complexitățile vieții. 

Practicarea prezenței ne ajută să 

discernem providența lui Dumnezeu la 

lucru, mai ales în acele ore întunecate 

când semnătura lui Isus este 

inscripționată în propria noastră carne. 

(Poate îți dorești să încerci lucrul acesta 

chiar acum. Lasă cartea jos, 

concentrează-te meditativ în tăcere, și 
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oferă-te pe tine însuți Duhului lui 

Dumnezeu care locuiește în tine.)8 

 

Timpul de părtășie zilnic care constă în studiul Bibliei,  

memorarea pasajelor ei, și rugăciunea tradițională 

(clasică) evanghelică sunt de mică importanță în 

spiritualitatea contemplativă a lui Manning. Substitutul 

lui – un tip de rugăciune derivat din misticismul oriental, 

este ceea ce e cu adevărat important – practicarea 

prezenței – rugăciunea meditativă (“centrarea joasă”). 

Ceea ce e cu adevărat necesar, crede Manning, este 

eliberarea/golirea minții  și obținerea unei experiențe 

existențiale cu Dumnezeu. 

 

Originile spiritualității contemplative 
Această mișcare a început în Biserica Romano-Catolică, 

biserică unde au fost o mulțime de schimbări importante 

în ultimele decenii. Spiritualitatea devoțională este un 

termen depreciativ, plăsmuit de câțiva din Romano-

Catolicism care au reacționat împotriva Bisericii 

Catolice, în perioada de dinainte de al Doilea Război 

Mondial, înainte de Conciliul Vatican II (1962-1965), 

printr-o devoțiune față sfinți, accentuaurea doctrinei, 

primirea frecventă a sacramentele și utilizarea practicilor 

devoționale aprobate. 

 

Unii romano-catolici au început să susțină „noua 

teologie”9, despre care marele apologet evanghelic 

Francis Schaeffer ne avertiza în cartea lui clasică The 
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God Who is There (Dumnezeul care este acolo, n.tr.). 

Francis Schaeffer a arătat că teologii romano-catolici 

Hans Küng și Karl Rahner (ambii fiind decisivi în 

formarea perspectivei spirituale a lui Manning) și Pierre 

Teilhard de Chardin, au fost gânditorii de frunte 

progresiști catolici care au urmat calea filosofului 

existențialist Martin Heidegger. În ceea ce privește 

noua teologie sau noua spiritualitate, aceasta afirma că 

limbajul este întotdeauna o problema de interpretare 

personală și prin urmare limbajul Bibliei poate fi folosit 

ca un vehicul pentru experiențe existențiale continue. 

Astfel, un anumit verset din Biblie are mii de interpretări 

diferite în funcție de modul cum fiecare persoană are o 

întâlnire cu Dumnezeu. Scriptura devine în modul acesta 

un mijloc de declanșare a experiențelor mistice, în loc ca 

ea să fie o sursă de doctrină sănătoasă. 

 

Francis Schaeffer ne-a avertizat că dacă 

„progresivii/progresiștii” își consolidează poziția în 

Biserica Romano-Catolică, ei vor avea la dispoziția lor 

atât organizarea ei cât și continuitatea ei lingvistică. În 

cazul acesta ei vor fi în poziția de a putea furniza 

societății serii fără sfârșit de „absolute arbitrare”, 

motivate religios, aplicând după bunul plac orice teorie 

sociologică sau psihologică.  

Francis Schaeffer a prezis că noua teologie va duce spre 

misticism. Karl Rahner a dovedit că prezicerea lui 

Schaeffer e adevărată când a scris:  “Viitorul creștin va 

fi un mistic sau el nu va exista de fel.”10 
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Noii Călugări 

În cartea Semnătura lui Isus, Brennan Manning citează 

sfinți catolici, mistici medievali și călugări, inclusiv 

Charles de Foucauld, Francis de Sales, Meister 

Eckhart, Tereza de Avila (Tereza de Isus) și Ecaterina 

de Siena. Sursele citate cel mai frecvent de Manning fac 

parte din comunitatea clerului romano-catolic care a 

contribuit la promovarea spiritualității moderne 

contemplative: Thomas Merton, Anthony de Mello, 

William Shannon, Henri Nouwen, Peter Van Breemen, 

William Reiser, David Steindl-Rast și Basil 

Pennington. Deși cuvântul contemplare ne duce cu 

mintea la o viață monastică dedicată meditației, izolată 

între zidurile mănăstirii, aceasta nu e cazul cu acești Noi 

Călugări.11 

Noii Călugări critică starea actuală a creștinismului 

argumentând că din moment ce Dumnezeu este sfânt și 

este „în întregime altul (cu totul altfel)”, El nu poate fi 

definit prin sisteme de doctrină (de învățătură). Ei 

susțin că raționalismul occidental a strivit cunoașterea 

lui Dumnezeu și că noi trebuie să ne întoarcem la o 

cunoaștere care se primește într-un mod mai intuitiv. 

Astfel ei susțin că trebuie să trecem dincolo de intelect, 

dincolo de doctrină (învățătură) și dincolo de cuvinte 

spre o cunoaștere mai adâncă a lui Dumnezeu. Scierile 

lor conțin mai mult discuții complexe despre natura 

existenței și împărtășesc teme comune despre 

universalitate, uniune mistică cu Dumnezeu prin 
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contemplare („rugăciune” fără cuvinte), justiție socială 

și non-violență.  

Noii Călugări susțin că toate religiile ar trebui să se 

cufunde în miturile (poveștile legendare) ale tradiției lor, 

pentru că acolo, în “subconștientul colectiv”12 al tradiției 

lor religioase, este puterea care modelează experiența 

adepților lor. Astfel, pentru  Noii Călugări, folosirea 

limbajului biblic are o mare putere în cadrul tradiției 

creștine. De exemplu, chemarea la mântuire13 devine 

astfel o chemare la transformarea conștiinței pentru ca 

să realizezi din punct de vedere psihologic unitatea și 

uniunea întregii creații. Pentru Noii Călugări, toate 

religiile la nivelul lor mistic cel mai profund folosesc 

mituri și simboluri pentru ca să spună același lucru. 

Noii Călugări cred că noi oamenii suntem născuți într-o 

dualitate între sine (ego-ul) și unitatea sau uniunea 

(Ființa). Ego-ul este condus de teama de moarte și 

înstrăinare și este sursa tuturor suferințelor și a rănirilor. 

Aceștia cred faptul că, Căderea în păcat, descrisă în 

cartea Geneza din Biblie, este o poveste mitică care are 

un „adevăr universal” mai adânc, ce este menit să arunce 

lumină peste experiența umană prezentă. De fapt ei cred 

că oamenii au căzut din unitatea și armonia paradisului 

în înstrăinare și într-un sentiment de separare. Astfel 

Noii Călugări cred că noi trebuie pur și simplu să ne 

dăm seama de faptul că prăpastia care pare că separă 

umanitatea „păcătoasă” de un Dumnezeu neprihănit nu a 

existat niciodată; noi suntem și am fost întotdeauna 
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una cu Dumnezeu. Pentru Noii Călugări, aceasta este 

dragostea necondiționată și harul lui Dumnezeu.  

Thomas Merton, care este adesea citat de Manning, 

este predecesorul Noilor Călugări. După ce a acceptat 

atât de mult din noua teologie, Thomas Merton a rămas 

implicat în Biserica Romano-Catolică doar prin 

afirmarea superficială a existenței unui Dumnezeu în 

Natură și păstrării unei reverență pentru tradiția Bisericii 

Catolice. Thomas Merton a popularizat în scrierile lui 

psihoterapia jungiană (a lui Carl Gustav Jung) privind 

vindecarea spirituală, fiind de acord cu perspectiva 

mitologică a lui C.G. Jung asupra doctrinelor biblice. 

Thomas Merton a călătorit în Asia în căutarea lui 

personală de a redefini ceea ce înseamnă să fii un 

călugăr, urmărind modul cum este descris și cum se 

găsește el explicat în învățăturile budiste și hinduse. A 

descoperit acolo [în cele două religii principale ale 

Asiei] mari asemănări între contemplarea monastică 

[catolică] și meditația orientală [panteistă] și a 

concluzionat [corect] că amândouă erau în contact cu 

aceeași sursă mistică. A simțit că acccentul pus pe 

experiență și pe transformarea lăuntrică și nu pe 

doctrină ar face ca acesta sa fie locul de întâlnire 

ecumenică între Orient și Occident. 

Thomas Merton a susținut că practicarea contemplării 

(mistice) trebuie extinsă, de la folosirea ei redusă doar 

de către călugării catolici din spatele zidurilor 

mănăstirii, la o largă folosirea a ei, și de către oamenii 
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obișnuiți. Dedicat drepturilor civile, politici anti-război 

și activismului eliberaționist, el i-a numit ulterior pe 

colegii lui activiști „adevărații călugări”. În cartea 

Semnătura lui Isus , Brennan Manning reia cu precizie 

temele spiritualității contemplative. Se pare că intenția 

lui Brennan Manning a fost să aducă protestanților ceea 

ce Thomas Merton a adus multor romano-catolici. 

Spiritualitatea contemplativă promovează 

universalismul 

Atât noua teologie cât și spiritualitaea contemplativă 

accentuează ecumenismul. Hans Küng (despre a cărui 

carte On Being Christian, Manning spune că „este cea 

mai puternică carte, în afară de Scriptură, pe care am 

cintit-o”)14 este autorul documentului „Declarația eticii 

globale”, document care întruchipează tendința spre 

pluralismul religios a progresiștilor. Acest document, 

care este menit să fie o înțelegere între religiile lumii, nu 

conține cuvântul “Dumnezeu”. Hans Küng explică faptul 

acesta astfel: „pentru că incluzându-l ar fi fost excluși 

budiștii și alte grupări religioase care au perspective 

diferite asupra lui Dumnezeu și a divinității.”.15 Cei mai 

mulți evanghelici sunt familiari cu ecumenismul extins 

doar în sânul creștinismului. Totuși cei ce aderă la noua 

                                                           

 activismul eliberaționist = luptător ideologic în slujba teologiei 

eliberării  - n.tr. 
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teologie și, mai explicit, cei care susțin spiritualitatea 

contemplativă, cred într-un ecumenism care include și 

religiile ne-creștine și toate „grupările de credință”. 

Acesta este un pas logic pentru cei care se desprind de 

Evanghelia Scripturii și adoptă perspectiva că toți 

oamenii sunt mântuiți (universalismul). 

Pentru că universalismul nu a atras în mod tradițional 

evanghelicii, iar Manning încearcă să-i prindă și pe ei cu 

această erezie, el nu face afirmații foarte directe prin 

care să susțină deschis universalismul. Totuși el 

demonstrează că este universalist în două feluri. 

În primul rând oamenii pe care Manning îi citează 

mereu, cred în universalism. David Steindl-Rast este un 

preot romano-caltolic care promovează teologia 

contemplativă. Într-un articol din 1992 el a spus: 

„Imaginați-vă marile tradiții religioase aranjate pe 

circumferința unui cerc. La nivelul centrul lor mistic, 

toate spun același lucru, dar accentul este diferit.”.16 

Manning îl citează de două ori aprobator în cartea lui, 

Semnătura lui Isus.17 

Noii Călugări folosesc frecvent termenul „dragoste 

necondiționată” pentru a exprima universalitatea. 

Tendința lor spre a obține experiența unei meditații 

dincolo de cuvinte, dincolo de gânduri, pentru a putea 

experimenta deplin o divinitate iubitoare, pierde din 

vedere faptul că fără credința în Isus Cristos pentru a 

putea primi viața vieșnică, nu poate exista nici un fel de 
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discuție potrivită pentru experimentarea dragostei lui 

Dumnezeu. 

Matthew Fox, citat și el aprobator în cărțile lui Brennan 

Manning, Lion and Lamb18 și A Stranger to Self-Hatred 
19 , este un preot catolic excomunicat și un contemplativ 

[adică susținător al spiritualității contemplative]. El ne 

dă un alt exemplu privind universalismul 

contemplativilor pe care Manning îi citează: 

Dumnezeu este un mare râu subteran și 

sunt multe puțuri/fântâni (săpate) în acest 

râu subteran. Este un puț taoist, un puț 

budist, un puț evreiesc, un puț musulman, 

un puț creștin, un puț al Zeiței, puțuri ale 

(religiilor) băștinașilor – multe puțuri pe 

care oamenii le-au săpat pentru a ajunge la 

acest râu, dar prieteni dragi, nu există decât 

un singur râu; apele vii ale înțelepciunii. 

Noi toți trebuie să mergem astăzi la un puț; 

noi toți trebuie să recurgem la exerciții 

spirituale pentru a găsi divinitatea. Dar fie 

că puțul tău e budist sau creștin sau sufist 

sau evreiesc, când tu ți-ai făcut partea, vei 

ajunge la aceeași sursă de înțelepciune.20 

 

Thomas Merton spune că poți să-ți desfășori activitatea 

în tradiția creștină și să vezi universalismul ca un adevăr 

mai larg: 
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[Contemplativul] are o viziune unificatoare 

și experimentează acel adevăr unic care 

strălucește în toate formele lui variate de 

manifestare... El nu plasează aceste 

perspective parțiale în opoziție una față de 

cealaltă, ci le unifică într-o dialectică sau 

înțelegere a complementarității.21 

 

În al doilea rând, Brennan Manning face anumite 

afirmații care implică universalismul. De exemplu, el 

spune că spiritualitatea contemplativă “privește natura 

umană ca fiind căzută dar răscumpărată – defectuoasă 

dar în esență bună.”22 Pentru Manning, viața, moartea și 

învierea lui Isus Cristos înseamnă că toți sunt 

răscumpărați. Nu mai trebuie să faci nimic ca să ai viața 

veșnică din Dumnzeu. Toți o au deja: 

 

El (Dumnezeu) are o singură atitudine 

permanentă față de noi: El ne iubește. El 

este singurul Dumnezeu despre care s-a 

auzit vreodată că îi iubește pe păcătoși. Zeii 

falși – zeii făcuți de oamenii – îi 

disprețuiesc pe păcătoși, dar Tatăl lui Isus 

îi iubește pe toți, indiferent de ceea ce fac 

ei. Dar desigur că aceasta este aproape prea 

incredibil pentru ca noi să o putem accepta. 

Totuși afirmația centrală a Reformei 

rămâne în picioare: Fără nici un merit de-

al nostru, ci doar prin mila Lui, noi am fost 
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repuși într-o relație corectă cu Dumnezeu 

prin viața, moartea și învierea 

preaiubitului Său Fiu. Aceasta este Vestea 

Bună, evanghelia Harului.23 

 

Manning spune că Dumnezeu îi iubește „pe toți”. El nu 

vorbește aici despre compasiunea pe care o are 

Dumnezeu față de întreaga lume, ceea ce L-a determinat 

să-L trimită pe Fiul Său ca să moară pentru noi (Ioan 

3:16). El spune că Dumnezeu i-a adus deja pe toți 

oamenii într-o relație corectă cu El! Observați că mai 

întâi spune că Dumnezeu „ne iubește (pe noi)” și apoi că 

„îi iubește pe toți”. În mod clar pronumele personal, la 

persoana I plural, “noi”, din acest context, îi include pe 

toți oamenii. Apoi în același context Manning continuă 

și spune că „noi am fost repuși într-o relație corectă cu 

Dumnezeu”. Pronumele „noi” care apare aici se referă 

din nou la „toți oamenii” așa cum am menționat și mai 

sus. Adică toți oamenii au fost repuși într-o relație 

corectă cu Dumnezeu! Manning vrea ca noi să putem 

risipi ceața psihologică care ne înconjoară pentru ca să 

ne putem da seama de acest adevăr. Veste Bună este că 

toți oamenii suntem deja mântuiți, crede Manning. 

Perspectiva biblică (corectă) care spune că toți oamenii 

sunt pierduți și că doar atunci când o persoană crede în 

Isus Cristos ca Mântuitor și Domn, acea persoană poate 

trece din moarte la viață (Ioan 5:24), este străină lui 

Manning și contemplativilor. 

 



18 

 

Ultimul capitol din Semnătura lui Isus este în întregime 

despre o revelație pe care Manning se presupune că a 

primit-o de la Dumnezeu despre judecata finală. 

Descrierea acestei judecăți menționează pe nume câțiva 

dintre cei mai răi oameni din toate timpurile, inclusiv pe 

Adolf Hitler, Iosif Stalin, Idi Amin și Sadam Husein și 

implică faptul că toți aceștia, inclusiv toți oamenii care 

au trăit vreodată pe pământ, vor ajunge în cer.24 

 

Totuși trebuie să observăm că exită anumite afirmații în 

cartea Semnătura lui Isus, și în scrierile altor 

contemplativi, care pot fi ușor înțeles (interpretate) 

greșit cum că ar susține faptul că mântuirea este doar 

pentru cei ce cred în Isus. De exemplu Manning scrie: 

„În orice altă mare religie a lumii este de neconceput să 

te adresezi atotputernicului Dumnezeu ca <<Abba 

[Tată]>>.”  Apoi el susține acest punct citându-l pe 

Peter Van Breemen: 

   

Mulți musulmani, budiști și hinduși 

devotați sunt sinceri și mărinimoși în 

căutarea lor după Dumnezeu. Mulți dinre 

ei au experiențe mistice profunde. Totuși 

în ciuda imensei lor profunzimi 

spirituale, ei rareori sau chiar niciodată 

nu ajung să-L cunoască pe Dumnezeu ca 

Tatăl lor. Într-adevăr intimitatea cu Abba 

este una din cele mai mari comori pe care 

ni le-a adus Isus.25 
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Este important să ne dăm seama că atunci când 

contemplativii vorbesc despre a-L cunoaște pe 

Dumnezeu ca Tată sau Abba, ei nu se referă la nașterea 

din nou / regenerare. Ei se referă doar la a ajunge la un 

nivel de intimitate cu Dumnezeu, „intimitate cu Abba”. 

Ei îi văd pe toți oamenii ca aparținând deja cerului [ca 

fiind deja mântuiți]. Pentru ei problema este să ajungi 

un mistic a cărui experiență cu Dumnezeu transformă 

viața și prin urmare și lumea. Scopul lor final este să 

anunțe apariția unei lumi noi. 

 

Mai sunt si alte afirmații în cartea Semnătura lui Isus 

care ar putea fi interpretate greșit la fel. De exemplu, 

Manning demască „harul ieftin”26 și spune: 

 

În ultimă analiză, credința nu este suma 

convingerilor noastre sau un anumit mod 

de vorbire sau un anumit mod de gândire; 

este un mod de viață și ea poate fi 

articulată adecvat doar în practica vieții. 

A-L recunoaște pe Isus ca Mântuitor și 

Domn este semnificativ  în măsura în 

care încercăm să trăim așa cum a trăit El 

și să ne călăuzim viața conform cu 

valorile lui. Nu trebuie să teoretizăm 

despre Isus; noi trebuie să-L facem să fie 

prezent în zilele noastre, în cultura 

noastră și în cirumstanțele noastre. Doar 
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o practicare reală a credinței noastre 

creștine poate verifica ceea ce credem noi 

cu adevărat.27 

 

Totuși, Manning nu vorbește despre faptul că a-L 

cunoaște pe Isus ca Mântuitor și Domn echivalează cu 

sau înseamnă mântuirea de la pedeapsa iadului. El 

vorbește despre eliberare de teamă și rușine. El vorbește 

aici despre a intra într-o cunoaștere intimă a lui 

Dumnezeu prin experiența cuiva, nu despre câștigarea 

vieții veșnice prin mântuirea biblică. [Modelul 

soteriologic susținut de Manning are mai mult de a face 

cu o “mântuire  psihologică”, nu cu una biblică, reală, 

adevărată -  n.tr.]. 

 

Rugăciunea centrată 
Așa cum s-a menționat mai sus, cheia pentru 

spiritualitate, după cum susține Manning, este un tip 

special de rugăciune, pe care o numește „rugăciune 

contemplativă” sau „rugăciune centrată”. Pentru cel 

neinițiat aceasta nu ar părea ceva îngrijorător. Poate 

părea că de fapt aceasta este ceea ce  ne cere Dumnezeu 

în Cuvântul Său. Dar nu este așa. Este periculos. Este o 

practică ce derivă din misticismul oriental. 

 

Manning scrie „Scopul rugăciunii contemplative este să 

mă ajute să ajung la conștientizarea lucidă a dragostei 

necondiționate a lui Dumnezeu care locuiește în 

mine.”28 El spune de asemenea „Ceea ce recomandă 
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maeștrii vieții lăuntrice este disciplina  <<centrării 

joase>> de-a lungul zilei.” 29 

 

Manning încearcă să evite acuzația că rugăciunea 

centrată provine din misticimsul oriental și din mișcarea 

New Age spunând: 

 

O metodă simplă de rugăciune 

contemplativă (adesea numită „rugăciune 

centrată” în vremea noastră și ancorată în 

tradiția creștinismului occidental a lui 

Ioan Casian și a părinților deșertului* și 

nu, după cum ar crede unii, în 

misticismul oriental sau în filosofia New 

Age) conține patru etape.30 

 

El îl instruiește pe cititor în practica rugăciunii centrate, 

care este un fel de „rugăciune” contemplativă fără 

cuvinte, o tehnică care implică exerciții de respirație și o 

incantație a unor cuvinte sau expresii sacre. Manning 

                                                           

*părinții deșertului – un grup de asceți din sec. IV d. Hr. care au 

introdus practici mistice monastice, hinduse și budiste, în ceea ce 

urma să devină ulterior cele două mari biserici tradiționale 

(Romano-Catolică și Ortodoxă Răsăriteană); - a se vedea lucrarea  

Biserica Emergentă, pag. 79-82, aici: 

http://apologeticindex.info/wpn/2016/07/11/biserica-emergenta/ 

- n.tr. 

 

http://apologeticindex.info/wpn/2016/07/11/biserica-emergenta/
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începe spunând: ”primul pas în credință este acela de a 

înceta să te mai gândești la Dumnezeu în timpul 

rugăciunii”!31 Care este suportul biblic pentru această 

idee? 

 

Al doilea pas, după cum susține Manning, este 

”repetarea, fără mișcarea buzelor, a cuvintelor [sau 

expresiilor] sacre, în interior, încet și des.”32 Din nou, 

care este suportul biblic pentru această practică? Nu este 

citat nici unul, pentru că nici nu există! 

 

Al treilea pas se leagă de ce trebuie să faci atunci când 

apar inevitabilele distrageri ale atenției. Răspunsul este 

“pur și simplu revenirea la ascultarea cuvintelor sacre... 

reveniți ușor la cuvintele voastre sacre.”33 

 

În cele din urmă,  “după o perioadă de rugăciune de 

douăzeci de minute [ceea ce Manning recomandă să se 

facă de două ori pe zi] se încheie cu rugăciunea Tatăl 

nostru, un psalm favorit sau câteva cuvinte spontane de 

laudă și mulțumire.”34 Deși nu spune cât de lungă 

trebuie să fie recitarea acestor cuvinte de încheiere 

(rugăciunea Tatăl nostru sau un psalm sau lauda și 

mulțumirea), se pare că Manning se așteaptă ca aceasta 

să dureze doar un minut sau două, din moment ce 

rugăciunea Tatăl nostru și cei mai mulți dintre psalmi 

sunt scurți și ușor de citit într-un minut sau două. 

Această recitare de încheiere pare a fi un gând ulterior, 

ceva introdus pentru a face ca „rugăciunea” 
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(contemplativă) să pară a fi creștină. Dar chiar și această 

a patra etapă este suspectă din punctul de vedere al 

Bibliei. Isus a spus „Când vă rugați, să nu bolborosiți 

aceleași vorbe, ca păgânii” (Matei 6:7). Orice procedură 

de rugăciune zilnică, ce presupune repetarea sistematică 

a aceleași rugăciuni (aceleași cuvinte) la fiecare sesiune 

de rugăciune zilnică, curând va cădea în categoria 

„bolborosirii acelorași cuvinte”, chiar dacă sunt cuvinte 

din Scriptură. Rugăciunea Tatăl nostru este un model 

pentru ca să știm cum să ne rugăm, un model dat de 

Domnul Isus când ne-a spus “să nu bolborosim aceleași 

cuvinte” (Matei 6:7). 

 

Instrucțiunea dată de Manning folosește un jargon 

ciudat, cum ar fi „eul fals”, „răstignirea egoului” și un 

amestec curios de termeni spirituali și psihologici. 

Pentru a înțelege limbajul acesta ar fi necesar să avem o 

privire generală mai documentată asupra rugăciunii 

centrate.35 

 

Capitolul șapte este intitulat „Celebrarea întunericului” 

(un titlu care în mod categoric nu doar că nu este biblic, 

dar chiar este anti-biblic; în Scriptură întunericul este 

întotdeauna prezentat negativ – vezi, de exemplu, 2 

Corinteni 6:14, Efeseni 5:8, 11, 1 Tesaloniceni 5:4-5, 

1Petru 2:9 și 1Ioan 1:5-10). Manning, cintându-l pe 

Alan Jones (un preot episcopalian care neagă ispășirea 

făcută de Isus pe cruce pentru păcatele noastre), scrie că 

„egoul trebuie frânt; și această frângere este ca și cum 
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ai intra într-un mare întuneric. Fără o astfel de luptă și 

durere, nu poate fi nici o mișcare în dragoste.”36 El 

continuă: 

 

Cu egoul purificat și inima curățită prin 

încercările din noaptea întunecată, viața 

interioară a unui ucenic autentic este o 

treabă ascunsă, invizibilă. Astăzi se pare 

că Dumnezeu cheamă mulți creștini 

obișnuiți în acest ritm al pierderii și 

câștigului. Foametea pe care o întâlnesc 

pe pământ, foamete după liniște, 

solitudine și rugăciune centrată, este 

Duhul lui Cristos care ne cheamă de la 

superficialitate la profunzime. 37 

 

 În rugăciunea centrată, cuvântul păcat devine un 

cuvânt religios atașat unei metode de terapie 

psihologică, iar prezentarea biblică a adevăratei 

vinovății morale este omisă.38 Este un sistem complet 

deschis manipulării născocitorilor care simt că au 

libertatea de a folosi limbajul biblic în orice mod 

consideră ei potrivit. Manning încearcă să o valideze ca 

tradiție spunând că se înrădăcinează în practicile 

monastice catolice începând cu secolul al cincilea. 

 

Rezultatul acestei practici mistice este că cel ce o 

practică devine mai puțin interesat în cunoașterea 

spirituală obiectivă care se află în Biblie și devine mai 



25 

 

interesat în experiențele (mistice)  subiective, care se 

obțin prin practicarea rugăciunii contemplative. De aici 

poate să apară atitudinea antagonistă față de formele 

tradiționale [evanghelice/biblice] ale credinței. Manning 

vorbește despre “mai multe biserici locale [evanghelice] 

pe care el le-a vizitat și în care religiozitatea L-a împins 

pe Isus la marginea vieții reale și i-a afundat pe oameni 

într-o preocupare legată de propria mântuire.”39 

Desigur rugăciunea centrată nu acordă nici un fel de 

interes în mântuirea personală a omului pentru simplul 

motiv că se presupune că toți oamenii sunt deja 

mântuiți. Iată ce descoperim când ne „centrăm jos” 

[“concentrăm pe sinele interior prin liniștirea lăuntrică”  

- n.tr.]. 

Atitudinea lui Manning față de Biblie pare să fie 

considerabil diferită față de atitudinea oricărui 

credincios creștin care respectă profund Biblia (datorită 

faptului că o consideră pe aceasta că este însuși 

Cuvântul lui Dumnezeu). Astfel Manning afirmă: 

 

Sunt foarte mâhnit de ceea ce eu nu pot 

numi altfel în cultura noastră creștină 

decât idolatria Scripturii. Pentru mulți 

creștini Biblia nu este un indicator spre 

Dumnezeu ci Dumnezeu Însuși. Într-un 

cuvânt – bibliolatrie. Dumnezeu nu poate 

fi limitat între coperțile de piele ale unei 

cărți. Am început să devin foarte iritat în 

preajma oamenilor care vorbesc despre 
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faptul că pur și simplu cercetarea 

meticuloasă a paginilor Bibliei ar 

descoperi cu exactitate cum gândește 

Dumnezeu și cu precizie ce vrea 

Dumnezeu.40 

 

În cartea Semnătura lui Isus, Brennan Manning citează 

rareori din Sciptură. Dar de ce să o facă când el crede că 

adevărata cunoaștere importantă a lui Dumnezeu vine 

din experiența sa personală de “centrare joasă” și nu din 

Biblie? Nu uitați ce a spus el: “Dumnezeu nu poate fi 

limitat între coperțile de piele ale unei cărți.” Deși 

Manning recunoaște că există anumite adevăruri 

elementare despre Dumnezeu care pot fi găsite citind 

Biblia, totuși el crede că, cunoașterea intimă a lui 

Dumnezeu nu poate veni decât prin rugăciune  

contemplativă.41 

 

Concluzia 
Brennan Manning vorbește despre harul și dragostea lui 

Dumnezeu dar aceste concepte biblice prețioase sunt de 

fapt înlocuite cu noțiuni vagi despre o plenitudine 

(deplinătate) la care nu se poate ajunge decât printr-o 

tehnica de meditație preluată din religiile orientale, adică 

prin Rugăciunea Centrată. Mulți contemplativi afirmă 

că aceasta constitue călătoria spirituală și că este de fapt 

același proces ca și integrarea conștientului cu 

inconștientul așa cum este descrisă de psihoterapia lui 

Carl Jung. Manning a reinterpretat câteva din cele 
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mai cruciale adevăruri biblice cum ar fi iertarea și 

păcatul. Ironia este că o evanghelie biblică clară, dacă 

este crezută, va produce siguranța [mântuirii] care are 

într-adevăr beneficii psihologice profunde.  În ucenicia 

creștină nu însă este nici un loc pentru rugăciunea 

contemplativă. Meditația creștină presupune cugetare 

adâncă [prin studiu] asupra Cuvântului lui Dumnezeu, 

nu concentrare pe lucruri fără valoare (pe nimicuri). 

 

Spiritualitatea contemplativă este periculoasă! Liderii 

creștini ar trebui să-i avertizeze pe oameni în legătură cu 

aceasta. Cei care sunt interesați de o înțelegere biblică 

cuprinzătoare a spiritualității cu adevărat biblice și a 

Evangheliei lui Isus Cristos ar tebui să fie avertizați că 

Brennan Manning a luat-o pe o cu totul altă cale și a luat 

cu el în această rătăcire pe foarte mulți alți oameni! 
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fiarei. Ultima categorie este într-o contradicție directă cu 

Apocalipsa 14:9-11. În ceea ce privește prima categorie 

ei vor intra în cer doar spălați în sângele lui Christos prin 

credință. Totuși Dostoevski și Manning nu fac nici o 

deosebire între păcătoșii care ajung în cer. Toți merg în 

cer. 

24. Într-o predică din 1995 ținută la Greenbelt Seminars 

în Sheffield, England, intitulată “În pat cu Dumnezeu” 

(ce fel de titlu este aesta!), Manning spune, “Înțelegeți 

de ce revelația lui Isus privind natura lui Dumnezeu este 

atât de revoluționară? Înțelegeți de ce nici un creștin nu 

poate spune că o formă de rugăciunea este mai bună 

decât alta sau că o religie este mai bună decât alta?” 

Dacă toate religiile sunt la fel de bune atunci 

universalimsul este valabil. 
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25. Semnătura lui Isus, p. 158. Manning indică faptul că 

“misiunea” noastră este aceea de a “clădi noul cer și 

noul pământ sub semnătura lui Isus” (p. 180). Dacă 

această afirmație este surprinzătoare pentru cei care 

cunosc promisiunea biblică și anume că Dumnezeu este 

Cel care va face ceruri noi și un pământ nou (ex., Rev 

21:1ff.), contemplativii cred în ea cu tărie. 

26. Semnătura lui Isus, op. cit., pp. 112, 121, 134, 172. 

27. Ibid., p. 33. 

28. Ibid., p. 197. 

29. Ibid., p. 89. 

30. Ibid., p. 203. 

31. Ibid., p. 198. 

32. Ibid., p. 204. 

33. Ibid. 

34. Ibid. 

35. Pentru a înțelege cum văd contemplativii acești 

termeni, citiți articolul lui Cynthia Bourgeault “From 

Woundedness to Union” (Gnosis, Winter 1995, pp. 41-

45). 

36. Semnătura lui Isus, op. cit., p. 139. 

37. Ibid., p. 142. 

38. Manning ne dă o perspetivă mai bună asupra 

modului în care văd contemplativii păcatul în Abba’s 

Child (Colorado Springs, CO: NavPress, 2002 ed.), pp. 

153-154. 

39. Semnătura lui Isus, op. cit., p. 178. 

40. Ibid., p. 174. 
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41. În primele capitole dintr-o carte mai veche, Gentle 

Revolutionaries (Revoluționari gentili), Manning indică 

faptul că toți avem șapte  “centre,” trei rele (securitate, 

senzație, și putere) și patru bune (dragoste, acceptare, 

conțștiența de sine, și unitatea). Centrul unității este “cel 

mai înalt nivel al conștiinței” (p. 104). Nimic din toate 

acestea nu se regăsesc în Biblie. Toate se leagă de 

rugăciunea concentrată și spiritualitatea contemplativă 

care nici una nu depind de ancorarea omului în Cuvântul 

lui Dumnezeu. 
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Pentru a putea 

aprofunda subiectul 

mișcării  

contemporane a 

rugăciunii 

contemplative, citiți vă 

rog cartea A Time of 

Departing, scrisă de 

apologetul evanghelic 

american Ray Yungen. 

Cartea este o descriere 

revelatoare a 

spiritualității New Age 

care a infiltrat mare 

parte din bisericile de 

astăzi. Cartea demască strategiile subtile menite să 

compromită mesajul Evangheliei prin practici mistice 

orientale camuflate într-un ambalaj de terminologie 

evanghelică. Temele/subiectele acestei cărți cuprind: 

Rugăciunea Contemplativă, Yoga, Labirinturi, Directori 

Spirituali, Reiki, Părinții Deșertului, Formarea 

Spirituală, Disciplinele Spirituale, Biserica Emergentă 

și  Condusă de Scop.                                          

 

 

 

 

 


