
       Betel, 16 August 2015  
   Şi noi cinstim eroii Bibliei! 

A. Maria din tradiţii şi obicieuri 
 În aceste zile lumea creştină freamătă. BOR sunt pline de animaţie de parcă 
ar avea loc o trezire spirituală, dar nu e deloc aşa. Neo-protestanţii nu dorm, ci ei 
veghează şi apără adevărurile biblice. Toţi oamenii s-au născut cu pumnii încleştaţi 
pentru luptă ! De ce ne contrazicem noi cu ceilalţi, de dragul contrazicerilor, sau 
pentru că dorim să păstrăm înv.biblică curată?! 
 
1 Petru 3:15,16’’fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de 
nădejdea care este în voi, dar cu blândeţe şi teamă, având un cuget curat..’’. 
1 Tim.4:6’’dacă vei pune în mintea fraţilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al 
lui Hristos Isus, fiindcă te hrăneşti cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături..’’. 
Trebuie să ştim ce credem noi, dar şi ce cred cei în mijlocul cărora trăim pentru a 
ne apăra credinţa. 
 Dintre cele 4 mari sărbători cu privire la Maria, şi anume Naşterea, Intrarea 
în Biserică, Buna vestire, Moartea Mariei este cea mai mare sărbătoare.  
 Un articol al unui prof.ortodox spune:’’sfinţii părinţi zic: mai cinstită decât 
heruvimii, şi mai mărită, fără asemănare decât serafimii..’’. Dar ce zice Biblia, nu 
prea se citeşte, nu prea îi mai interesează pe oameni. Ascultăm predicile ca pe 
instructiunile de zbor de la avion, sperăm să nu avem nevoie de ele niciodată. Se 
pregăteşte terenul ca sfinţilor să le fie astupată gura. Cu ce? Cu minciuni! 
 
Fapte 20:20’’ştiţi că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos’’. 
2 Petru 1:3’’Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia’’, 
dar unde Scriptura tace, tac şi eu – nu adaug nimic. 
Avem o mântuire atât de simplă – cum să mai adug ceva la Hristos, nu este oare El 
suficient? Nu ne-a fost ascuns nimic. 
Romani 5:8’’pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit’’. 
Fapte 4:12’’în nimeni altul nu este mântuire..’’. 
 
Tradiţia BOR spune:’’înainte să moară Maria, Domnul Isus i-ar fi spus Mariei că 
mai are 3 zile de trăit pe Pământ. Atunci Maria şi-a chemat rudele, prietenii, fraţii, 
vecinii şi-a cerut iertare de la toţi şi în urmă i-a spus Fiului că este gata să plece 
acasă. După ce a murit au pus-o într-un sicriu şi au dus-o în Grădina Gheţimani 
unde au aşteptat pe apostoli să vină. Aceştia au fost aduşi din toate colţurile lumii 
pe un nor şi lăsaţi în apropiere de locul unde era depusă Maria. Acolo l-au aşteptat 
pe Toma să vină 3 zile din India, şi când acesta a venit au deschis sicriul să o vadă 
şi Toma pentru ultima dată, dar trupul ei nu mai era acolo. Maria era în cer, fiind 



răpită şi acolo mijloceşte pentru oamenire. Să ne întoarcem ochii spre icoanele ei, 
prin ea raiul am primit, pe scurt ea este toată bucuria şi mântuirea noastră.’’ 
 
Timp de 400 de ani nu a existat nici o scriere cu referire la Maria, cu excepţia 
apocrifelor, dar acestea nu sunt surse veridice. Oficializarea creştinismului a dus la 
acceptarea credinţei fără pocăinţă. Intrând în creştinism oamenii aveau unele 
avantaje: serviciu militar, veteran de război, pământ etc.. Ei îmbrăţişau noua 
credinţă, dar fără pocăinţă şi dezbrăcare de faptele trecutului, oamenii rămâneau cu 
păcatele, datinile şi obiceiurile asupra lor. De aici a rezultat un sincretism religios, 
un amestec. Străini fiind de noua credinţă dar intersaţi de ea se caută elemente de 
legătură, comune, şi găsesc femeia şi copilul. 
 În concepţiile multor religii păgâne există conceptul Mamei şi Copilul. 
Astfel în Babilon era Semiramida cu Tamuz în braţe, Herta la vechii germani, 
Afrodita la greci, Venus la romani, Astarteea la Canaaniţi, Diana la Efes, Isis la 
Egipteni. Când oamenii au devenit obligat creştini, ei au găsit corespondentul în 
Maria şi Pruncul, ceva ce semăna cu religiile lor. Nu au avut de făcut decât să 
schimbe numele şi fondul adorării, şi gata erau împăcaţi. 
 
Surse tradiţionale spun că: 
-1854 Maria este imaculata – concepută fără de păcat 
-1950 înălţarea la cer a Mariei 
-rol de mijlocitoare, Madona=numele unei zeiţe din Babilon 
-împărăteasa cerurilor – Jeremia 7:18 – motiv al robiei evreilor 
-431 la C.Calcedon – pururea fecioară,  
-rugăciune către Maria, ridicarea la cer a Mariei. 
 

B. Maria din Biblie 
Magii au salutat-o pe Maria şi s-au închinat Pruncului, iar astăzi lucrurile se petrec 
invers, îl salută pe Isus şi se închină Mariei. 
3 termeni folosiţi de BOR ca să clarifice lucrurile: 
a. latria – închinare doar la Sf. Treime. 
b. hiperdulia – adorare doar faţă de Maria. 
c. dulia – cinstea dată sfinţilor. Ne dă o stare de bine dacă-i cinstim. 
 
Am auzit cum că a 5-a poruncă din Decalog o ţine şi Isus, şi anume să asculte, să-şi 
cinstească părinţii. Interesant, nu-i aşa? De aceea sunt atât de multe icoane cu 
Mama şi pruncul mic. 
 Luca 1:28’’ţi s-a făcut mare har’’, nu oferă har,’’binecuv.eşti tu între femei’’, nu 
deasupra lor. (vezi şi Judec.5:24) pentru că Domnul era cu ea, de aceea. Când se 
vorbeşte despre har în Biblie este vorba de mila Domnului şi de alegerea Lui. Ea a 



fost aleasă dintre alte fete să aibă parte de acest har. Ea a fost aleasă să nască pe 
Mesia, dar nu pe Dumnezeu. Ea nu a fost mandatată de Dumnezeu să fie 
CoMântuitoare. 
Concepţia imaculata – Romani 3:23? Toţi au păcătuit! Mult sau puţin, dar toţi am 
păcătuit. 
Luca 1.47’’Mântuitorul meu’’. Un Mântuitor nu are nevoie de un alt Mântuitor. 
Perpetuarea fecioriei – nu este o jignire să spunem că Maria a avut 7 copii după ce 
s-a născut Domnul. Matei 13:55. 
Concepţie supranaturală – naştere normală ! Nu este născătoare de Dumnezeu – să 
nu ne jucăm cu vorbele. 
Luca 1:35’’Duhul Sfânt se va coborî peste tine...de aceea..nu datorită ţie, ci 
Duhul..’’ 
Evrei 9.27’’toţi oamenii mor’’, şi toţi oamenii ‚’’putrezesc’’.1 Cor 15.53 
Rugăciune către Maria – Matei 6’’Tatăl nostru care eşti în ceruri..’’ 
Ioan 2:4 – Isus a vrut să arate că este o delimitare între El şi ea. Nimeni nu-L poate 
influenţa pe Isus, nici chiar Maria. 
Luca 2:46,48 Isus îşi corectează mama. 
Matei 12:46-50’’cine sunt mama mea şi fraţii Mei?’’ 
Luca 11:27,28 o nouă corectare! 
 Fapte 1:14 – ucenicii au tratat-o ca pe o egală, ba chiar este pomenită mai la urmă 
şi ea şi fraţii lui Isus. 
Biserica Primară nu vorbeşte despre Maria, cei din Efes nu zic nimic, Apoc.la fel. 
Când aduni probe la dosar, audiezi martori din apropierea evenimentelor nu poţi 
ajunge decât la un singur verdict: Maria a fost o tânără curată datorită Duhului 
Sfânt care a avut o slujbă mare şi pe termen scurt, după care şi-a încheiat mandatul. 
Restul este adăugat în mod grosolan, este neadevărat, iar Maria din lume, nu este 
Maria din Biblie. 
Noi nu ne închinăm creaturii, ci Creatorului, şi pricepem prin Duh că este un duh 
de rătăcire care conduce la : 
*diluarea standardelor morale – sunt jos de tot. Teoretic ai zice că stau bine, dar 
când apar dolarii şi euro, se fac atâtea dispense încât este uşor să vezi cât de 
coruptă este aşa zisa biserică. Dar dacă Fiul este mai sever, intervine mama, care 
este mai bună, mai miloasă, mai îngăduitoare – şi astfel caracterul este deformat, 
iar cei ce ar trebui să fie călăuze, sunt de fapt hoţi şi tâlhari de suflete. 
*idealizarea personajului feminin – nu eu am aşezat ordinea în trup, ci Hristos. 
*artiştii buni, dar teologi proşti. Imagistica influenţează foarte mult, o idealizează, 
dar nu face decât să inducă milioane de oameni în eroare. 
Înţelegem de ce Satan luptă cu atâta înverşunare împotriva adevărului biblic, trăit 
de neoprotestanţi. Noi umblăm pe calea adevărului, iar cei din împ.întunericului nu 
ne iubesc. Psalmul 45:3,4. Amin! 


