
UNIVERSALISMUL și INCLUSIVISMUL (soteriologic) 

în acțiune: de la prolificul și ilustrul scriitor de literatură 

ocultă, masonul MANLY P. HALL, la megapastorul 

american RICK WARREN și marele evanghelist BILLY 

GRAHAM 

 

 
Universalismul (soteriologic) este o filozofie și ideologie religioasă foarte răspândită în 

perioada contemporană în special în occident, venită preponderent pe filiera New Age tocmai 

din Hinduism. Universalismul a penetrat și penetrează tot mai mult și gândirea creștină elitistă 

postmodernă afirmând că TOATE căile, credințele, religiile duc în final spre ACELAȘI 

“dumnezeu”, toate sunt deci la fel de valide și astfel TOȚI oamenii vor fi mântuiți sau chiar se 

afirmă că TOȚI oamenii sunt deja mântuiți fiindcă divinitatea este prezentă (mistic) în 

interiorul fiecărui om. Universalismul (soteriologic) este diametral opus exclusivismului 

(soteriologic). Exclusivismul (soteriologic) e susținut de creștinismul biblic autentic și afirmă 

unicitatea căii de mântuire prin acceptarea conștientă a păcătosului a ceea ce Isus Cristos a 

făcut pentru el pe cruce (Jertfa de la Calvar), aceasta echivalând cu sintagma evanghelică 

primirea lui Isus Cristos ca și Mântuitor/Salvator și Domn/Stăpân în viața păcătosului care 

se pocăiește. Astfel doctrina soteriologică a Scripturii exclude orice altă cale de mântuire de 

păcate în afară de unica cale indicată de Scriptură! Universalismul este o erezie veche și nu 

apare doar acum în creștinism fiind îmbrățișată și de unii teologi patristici în perioada 

primelor secole ale creștinismului. Universalismul însă a fost și este “semnătura” eretică a 

misticismului! Însă procentul mare de lideri creștini marcanți care au îmbrățișat în perioada 

contemporană doctrina soteriologică a universalismului este absolut fără precedent în istoria 

creștinismului. 

surse: 1) https://www.gotquestions.org/universalism.html  

2) https://www.lighthousetrailsresearch.com/universalism.htm  

 

Inclusivismul (soteriologic) este primul stadiu de alterare a soteriologiei biblice autentice 

(adică a exclusivismului). Este probabil cea mai răspândită erezie contemporană în domeniul 

soteriologic, astăzi în postmodernism, la nivel de lideri creștini! Inclusivismul afirmă că pot 

fi mântuiți chiar și păgânii care nu au avut posibilitatea să audă Evanghelia (și deci nu au 

crezut în Isus), dacă fac fapte bune răspunzând astfel revelației divine din creație și din 

interiorul conștiinței lor. Inclusivismul susține că deși mântuirea e asigurată de jertfa lui Isus 

Cristos pe cruce totuși păcătosul nu trebuie în mod explicit să creadă (să aibă o credință 

conștientă) în Evanghelie (adică în lucrarea ispășitoare a lui Isus) ca să poate obține 

mântuirea. Astfel unii hinduși, budiști, musulmani, sau chiar ateii ar putea fi mântuiți prin 

Isus Cristos și fără să cunoască în mod conștient despre El și lucrarea Lui ispășitoare și 

în consecință să aibă posibilitatea să o accepte. Desigur că inclusivismul nu poate fi susținut 

de învățătura Bibliei decât dacă diluăm și răstălmăcim înțelesul unor versete biblice așa cum 

au făcut mulți pseudoteologi contemporani. Dar tocmai așa au laut și iau naștere ereziile! 

surse: 1) https://www.gotquestions.org/inclusivism-exclusivism.html  

2)https://www.thegospelcoalition.org/blogs/kevin-deyoung/clarifying-inclusivism-and-

exclusivism/  
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1. Manly Palmer Hall (1901-1990)  a fost francmason de gradul 33 și unul din cei mai 

celebri autori occidentali de literatură ocultă/mistică masonică. Vorbind despre idealul 

interreligios masonic, al „Paternitații lui Dumnezeu” și  „Frăției Omului”, M.P. Hall 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.” 

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

Despre ce este și ce scop are Masoneria, 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 P. Hall spunea despre acest „arcanum arcandrum”(secret sacru) 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”                                                                          

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

 

În Masonerie la fel ca și în Teozofie “șarpele” este salvatorul / mântuitorul și nu Isus Cristos 

Cel descris de Scriptură! Învățătura Bibliei, care este diametral opusă învățăturii Masoneriei, 

are cu totul altă părere despre cine este acest “șarpe”. Șarpele este identificat de apostolul 

Ioan cu Satan. Apocalipsa 12:9 afirmă: "Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit 

Diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ şi împreună cu 

el au fost aruncaţi şi îngerii lui. " ; Apocalipsa 20:2 "El (un înger) a pus mâna pe balaur, pe 

şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani." La fel îl 

identifică pe “șarpe” și apostolul Pavel în 2 Corinteni 11:3 "Dar mă tem ca, după cum 

şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu se strice de la 

curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos.".  

Atenție foarte mare fiindcă Biblia afirmă despre venirea unui Anticrist care-l va imita pe 

Cristos și se va da drept Cristos și va pretinde închinare mondială și va lucra împotriva 

lucrării lui Isus Cristos! 

 

 

 

2. 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 treptat în ultimul deceniu aproape toată 

eclesiologia, soteriologia și misiologia celor mai importante și reprezentative denominațiuni 

evanghelice occidentale. Brian McLaren  a fost apreciat de revista americană TIME  ca fiind 

„unul din cei mai influenți 25 de evanghelici din America”. El  afirmă în scrierile sale 

următoarea învățătură: 

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

 

 

 

3. Leonard Sweet este un lider teologic care a contribuit la fondatorea și diseminarea 

curentului teologic contemporan postmodern al Bisericii Emergente. El este și un teolog 

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

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

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

„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. 

 

 

 

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

mistic, deosebit de popular între elitele neoevanghelice din occident în 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 fost profund influențat în 

misticismul său de scrierile celebrului intelectual englez și scriitor pe teme mistice Aldous 

Huxley, fratele lui Julian Huxley care a fost primul director U.N.E.S.C.O (organism 

globalist vital în diseminarea mitologiei darwiniene a evoluționismului în școlile și 

universitățile din întreaga lume civilizată). 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). 

 

 

 

5. 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 folosind teoriile marketingului social, 

psihologiei și ocultismului. El a influenșat masiv cu ereziile lui o întreagă generatie de 

pastori celebri din occident, printre care Bill Hybels și Rick Warren. Robert Schuller a fost un 

mare eretic, care a patronat o imensă și luxoasă mega-biserică intitulată Catedrala de cristal. 

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) 

 

 

 



6. 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). 

Rick Warren este un cameleon teologic în sensul că în funcție de audiența căruia i se 

adresează va susține fie exclusivismul fie inclusivism-universalismul sau va pendula foarte 

abil între ele. 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) 

 

Tot Rick Warren a mai afirmat la un eveniment organizat de cel mai mare forum globalist 

mondial (Organizația Națiunilor Unite):  

„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.  

 

 

 

7. Robert Muller (1923-2010), supranumit filozoful sau ideologul Organizației Națiunilor 

Unite (O.N.U. / U.N.), a fost asistentul secretarului general al O.N.U. / U.N. timp de 40 de ani 

de la formarea ei din 1945. Robert Muller s-a îmbibat de-a lungul vieții sale în ideologia 

globalistă și mistică New Age cu ajutorul scrierilor celor mai cunoscute ocultiste la nivel 

mondial: Elena Blavatschi și Alice Bailey. Astfel el și-a afirmat public ideologia de care era 

condus cât și ideologia care conduce spre scopul final al agendei O.N.U. / U.N.: 

„Trebuie să ne mișcăm cât de repede se poate spre o singură guvernare mondială, o singură 

religie mondială, sub un singur lider mondial” 

  sursa: http://amazingdiscoveries.org/S-deception_Teilhard_Muller_one-world-government  

 

Însă Biblia ne avertizează profetic că acest plan va fi pus în scenă de Anticrist (Apoc. 13:7-8 

și 16-17) și nu va duce deloc la utopia neo-marxistă a agendei globaliste a O.N.U. / U.N. ci la 

o împărație mondială tiranică a spiritualității oculte panteiste și universaliste a religiei New 

Age-lui condusă de Anticrist. 

 

 
8. Norman Vincent Peale este pastorul american care a popularizat conceptul ocult (vezi 

cartea Seducerea creștinătății de Dave Hunt și T.A. McMahon) și pseudoștiințific al 

“gândirii pozitive” în special în lumea evanghelică. El este autorul cărții motivaționale de 

mare succes "FORȚA GÂNDIRII POZITIVE", carte promovată și de radio creștin ALTFM din 

Arad. Norman Vincent Peale și-a expus doctrina eretică universalistă cînd a spus: 

„NU este necesar să fii născut din nou. Tu ai calea ta spre Dumnezeu, eu o am pe a mea. Eu 

am găsit PACEA ETERNĂ într-un templu [păgân] șintoist*... Am fost în templele [păgâne] 

șintoiste și Dumnezeu e pretutindeni (peste tot)... Cristos este UNA din căi! Dumnezeu este 

pretudindeni (peste tot)"  

sursa:https://www.challies.com/articles/the-false-teachers-norman-vincent-

peale/?fbclid=IwAR0dEyXZNCNCzY_OgaNyUQ0o7A7wZ8DZWVTfA-eKXB4CqnmKWYq6nF0Myvs 
 

PRECIZARE EXPLICATIVĂ: 

http://amazingdiscoveries.org/S-deception_Teilhard_Muller_one-world-government
http://amazingdiscoveries.org/S-deception_Teilhard_Muller_one-world-government
https://www.challies.com/articles/the-false-teachers-norman-vincent-peale/?fbclid=IwAR0dEyXZNCNCzY_OgaNyUQ0o7A7wZ8DZWVTfA-eKXB4CqnmKWYq6nF0Myvs
https://www.challies.com/articles/the-false-teachers-norman-vincent-peale/?fbclid=IwAR0dEyXZNCNCzY_OgaNyUQ0o7A7wZ8DZWVTfA-eKXB4CqnmKWYq6nF0Myvs
https://www.challies.com/articles/the-false-teachers-norman-vincent-peale/?fbclid=IwAR0dEyXZNCNCzY_OgaNyUQ0o7A7wZ8DZWVTfA-eKXB4CqnmKWYq6nF0Myvs
https://www.challies.com/articles/the-false-teachers-norman-vincent-peale/?fbclid=IwAR0dEyXZNCNCzY_OgaNyUQ0o7A7wZ8DZWVTfA-eKXB4CqnmKWYq6nF0Myvs


*Șintoismul este o religie orientală PĂGÂNĂ! 

Expresia folosită de N.V. Peale, "Dumnezeu este pretutindeni (peste tot)" înseamnă că 

Dumnezeu este prezent chiar și în religiile păgâne! Aceasta este FALS/GREȘIT conform 

Bibliei! Este o EREZIE! Aceasta expresie însă rezonează foarte bine cu o doctrină teologică 

orientală [păgână] care se numește în teologie PANTEISM sau cu o variație a ei numită 

PANENTEISM.  

Panteismul învață că Dumnezeu este Creația/Universul sau Creația/Universul este 

Dumnezeu; de aici rezultă că OMUL este deci parte din divinitate, adică este DUMNEZEU.  

Panenteismul învață că Dumnezeu este ÎN tot și  ÎN  toate, interpenetrând toată Creația, El 

este deci în TOATĂ Creația/Universul ca și componentă a ei; de aici rezultă că OMUL este 

parte din divinitate, adică este DUMNEZEU). Nu la întâmplare în toate religiile panteiste 

sau panenteiste sau care s-au contaminat cu aceste erezii sunt unii oamenii care sunt 

venerați ca și zei sau ca și “sfinți” și li se aduce închinare! Biblia învață însă că Dumnezeu 

este separat de creația Sa care este căzută sub blestemul păcatului, el fiind Creatorul creației 

Sale și nu parte din ea. Conform Bibliei omul nu este Dumnezeu sau parte din Dumnezeu, sau 

vreun dumnezeu, și nici nu va deveni vreodată așa ceva. Satan este cel care a înșelat prima 

pereche de oameni că ei pot fi ca și Dumnezeu dacă ascultă de ispita lui și încalcă poruna 

divină (eveniment descris în Geneza cap. 3). Dumnezeu are însă un plan de răscumparare de 

sub blestemul păcatului revelat doar în Scriptură/Biblie. 

 

Vorbind însă retrospectiv, și în mod deosebit de apreciativ, față de lucrarea spirituală a 

marelui eretic Norman Vincent Peale, în anul 1996 [celebrul evanghelist american], Billy 

Graham, a spus din nefericire următoarele lucruri: 

"Nu știu pe nimeni care să fi făcut mai mult pentru Împărăția lui Dumnezeu decât Norman 

[Vincent] Peale și soția lui, Ruth Peale, sau care să fi însemnat mai mult în viața mea 

datorită  încurajărilor pe care mi le-au dat." 

sursa:https://www.challies.com/articles/the-false-teachers-norman-vincent-

peale/?fbclid=IwAR0dEyXZNCNCzY_OgaNyUQ0o7A7wZ8DZWVTfA-eKXB4CqnmKWYq6nF0Myvs  

 

 

 

9. Billy Graham, cel mai popular evanghelist contemporan, care odată în trecut se părea că 

susține exclusivismul (soteriologic), a susținut mai apoi din păcate într-un interviu televizat în 

emisiunea lui Robert Schuller, intitulată Ora de putere (Hour of Power), aceeași doctrină 

eretică a inclusivism-universalismului care este în totală contradicție cu ce a predicat Billy 

Graham anterior:    

„Trupul lui Cristos este alcătuit din toate grupările creștine din întreaga lume, sau chiar din 

afara acestora. Cred că toți cei care Îl iubesc pe Cristos sau Îl cunosc pe Cristos, fie 

că sunt conștienți de aceasta  sau nu, sunt membri ai trupului lui Cristos.(...) Se prea poate 

ca ei să nici nu cunoască numele lui Isus, dar știu în inima lor că au nevoie de ceva, ce nu 

au, și se întorc către singura lumină pe care o au, și eu cred că ei sunt mântuiți și că vor fi 

cu noi  in cer...”  
sursa: https://www.youtube.com/watch?v=rGXq7y6b9hc&t=2s  

 
În aceeași ordine de idei tot Billy Graham a mai învățat că:  

„Cred că este posibil ca Isus Cristos să  vină  în inimile, sufletele și viața oamenilor, chiar 

dacă ei s-au născut în întuneric și nu au avut niciodată o expunere a Bibliei.  Am întâlnit 

oameni în diferite părți ale lumii în așezări tribale, care nu au văzut niciodată o Biblie sau 

nu au auzit de Isus, dar au crezut în inima lor că este un Dumnezeu, și au încercat să 

trăiască o viață care era cu totul diferită de comunitatea înconjurătoare în care ei trăiau.”                                                                                                                                     
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Sursa: “Graham Believes Men Can Be Saved Apart from Name of Christ,” Christian 

News, Oct. 20, 1997, p. 15). 

 

  Iar cu altă ocazie tot Billy Graham a afirmat:  

 „Obișnuiam să mă joc de-a Dumnezeu, dar nu o mai pot face. Obișnuiam să cred că 

păgânii din țarile îndepărtate erau pierduți – au mers în iad - dacă nu au auzit Evanghelia 

lui Cristos predicată. Nu mai cred asta. Cred că sunt ( și ) alte căi de recunoaștere a 

existenței lui Dumnezeu, prin natură  de exemplu, și destule alte oportunități prin urmare , ca 

să-i spună  <<da>>  lui Dumnezeu . ”   

sursa: https://carm.org/billy-graham 

 

 

 

 

 

 

CONCLUZII GENERALE: 
În ciuda tuturor afirmațiilor de mai sus care susțin doctrina eretică a inclusivismului și 

universalismului și în ciuda popularității pe care cei menționați mai sus au avut-o și o au în 

lume și din păcate și în bisericile creștine neo-evanghelice, totuși învățătura sănătoasă a 

Bibliei, susține clar și fără nici o umbră de îndoială, doctrina sau învățătura biblică a 

exclusivismului. Soteriologia biblică (doctrina sau învățătura Bibliei despre mântuire) este 

exclusivistă, fiindcă ea exclude orice altă cale de mântuire în afara celei afirmate de 

Scriptură/Biblie! Astfel Biblia susține că există o singură cale, doar una singură, de mântuire. 

Și anume prin credința autentică, conștient asumată, în Domnul Isus Cristos ca și 

Domn/Stăpân și Mântuitor/Salvator (Ioan 14:6, Fapte 4:12, Rom. 3:21-30, Rom. 10:9-10, 

etc.). Credința mântutoare vine doar în urma auzirii Evangheliei și acceptării conștiente a 

mesajului ei în inima omului (1 Petru 1:23, Iacov 1:18, Romani cap. 2, 3 și 10, Ioan 1:12-

13, etc.). În 1 Cor. 10:20, Deut. 32:17, 2 Cor. 6:14-18, etc., Biblia afirmă că închinarea 

păgână, idolatră, a celorlalte religii este de fapt închinare la demoni!  

Creștinii de azi însă se lasă amagiți atât de ușor de învățătura eretică a inclusivismului și 

universalismului fiindca deși ei sunt cea mai alfabetizată generație a ultimilor două milenii 

totuși rata analfabetismului biblic (necunoașterea învățăturii Scripturii) este azi pandemică. 

Avertismentele profetului Osea ar trebui să răsune azi ca un semnal de alarmă pentru această 

generație de creștini postmoderni care este preocupată cu tot ceea ce-i oferă lumea (mass 

media, media de socializare on-line, idei și teorii pseudoștiițifice de autoperfecționare preluate 

din psihologie, dicursuri și manipulări politice pentru idoții utili, ocultism carismatic și New 

Age ,etc.) dar mai puțin cu citirea atentă, studierea și înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu 

revelat nouă prin Biblie:   Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat 

cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda şi nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea 

Dumnezeului tău, voi uita şi Eu pe copiii tăi! (Osea 4:6). 
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