
    UŞI CĂTRE CER ? Betel, 29 Ian.2015 
 Sufletul omenesc despărţindu-se de corpul său, urmează calea către cer şi 
întâlneşte necontenit spirite căzute şi Cuvântul lui Dumnezeu întăreşte,că spaţiul 
aerian este plin de spirite rele răspândite prin aer (Efs. 2,2;6,12);că principele lor 
este principele puterilor aeriene şi ca prin urmare,sufletul abia ieşit din corp intră 
negreşit în stăpânirea lor. După învăţătura aceasta reiese că, nişte vameşi 
cercetători opresc la deosebite vămi sufletul omenesc în zborul său către cer şi-i 
aduc aminte pe rând felurite păcate şi caută în tot chipul a-l condamna 
 
 Ei vorbesc despre 24 de vămi la care sunt opriţi credincioşii de către demoni, 
iar îngerii se luptă pentru ei să îi ducă în cer. 
De ce 24? Pentru că sunt 24 de bătrâni, 24 de cete preoţeşti.  
Nu pentru toţi sunt 24 de vămi ale văduhului, ci mai puţine. 
‘’. De-asemenea nu sunt oprite la Vămi sufletele acelea care au făcut adevărată 
mărturisire, căinţă desăvârşită, împlinirea canoanelor cuvenite după Sfintele 
Pravile, adică cei ce au făcut roade vrednice de pocăinţă.   
 
Pentru unii ca aceştia nu mai sunt vămi, adică nu mai sunt opriţi, nici cercetaţi în 
ele, ci trec prin Vămi ca trenul accelerat sau rapid, prin gările şi staţiile mici, ca şi 
cum nici n-ar fi.  
 
Astfel, toţi creştinii şi creştinele - cler şi popor - care se păzesc curaţi după ieşirea 
din baia curăţitoare de păcate a Sfântului Botez şi cei care au făcut pocăinţă 
adevărată, desăvârşită, curăţindu-se de păcatele lor şi împăcându-se cu Dumnezeu 
prin împărtăşirea cu Preasfântul Trup şi Sânge al Domnului nostru Isus Hristos, 
Dumnezeu-Omul, printr-o conştiincioasă pregătire, trec prin Vămile Văzduhului ca 
şi cum nici n-ar fi deloc. 
 ( Galaction, episcopul Alexandriei si Teleormanului) 
 
 Vămile se plătesc cu faptele bune făcute când trăiai dar şi cu ajutorul unor 
sfinţi părinţi. Îngerii te poartă pe la fiecare vamă şi dacă nu s-au găsit fapte bune, şi 
nici un sfânt nu te ajută, diavolii te smulg din mâna îngerului şi te duc în iad. 
 
Acolo se hotărăşte soarta noastră, a oamenilor? Ce înşelătorie, să laşi să se 
înţeleagă că după moarte există nişte vămi prin care dacă plăteşti, treci. 
 Ce greşit şi trunchiat se interpretează Sfânta Scriptură, dar şi cât de puţin 
este folosită în comparaţie cu zicerile sfinţilor părinţi. 
 
 1.Texte de referinţă:  
*Efeseni 6:11-20, *Coloseni 2:15; *Efeseni 2:1,2. 



Ce înseamnă : ’’ cui datoraţi vama, daţi-i vama?’’ *Romani 13:7 
Contextul: relaţia cu statul.  
Vama de aici se referă la taxele care trebuiesc plătite la vama dintre ţări. Domnul 
Isus Însuşi a plătit taxa care s-a cerut, arătând supunere. Deci, nu are absolut nici o 
legătură cu aşa zisele vămi din văzduh.Vameşii corupţi nu sunt în vazduh, ci ei 
sunt pe pământ, şi acum vă iau taxele !!! 
 I se pun mortului bani să plătească, se fac pomeni, se dau haine, se leagă 
picioarele, se dezleagă, se pune Scriptura pe mort, se stropeşte cu vin etc...ca 
mortul să treacă dincolo după cele 40 de zile de rătăcire, ptr.că Domnul S-a înalţat 
după 40 de zile?? De ce nu şi 40 de zile de post negru? 
  Ce învăţătură demonică ! Câtă rătăcire..! 
 În văzduh sunt vameşi corupţi care ne vor învinui? 
’’Cine-i va osândi, Christos a murit, ba mai mult ’’...* Romani 8:34 
Sunt faptele bune chezăşia unei treceri libere? Lupta se dă oare după ce omul 
moare, sau nu cumva este o amăgire gravă? *Evrei 10:27 
 
*Luca 16:22; *Daniel 10:12,13 (în văzduh sunt lupte, dar cu adresă la omul viu de 
pe pământ ). Singura referire la o dispută cu privire la trupul (nu sufletul) unui 
mort este în *Iuda 9. Nu se spune ceva cu privire la vămi şi suflet. 
Satan se împotriveşte mesagerului ca să nu ajungă mesajul la Daniel. 
 
*Marcu 2:10 – pe pământ are putere Fiul Omului să ierte păcatele.*Ioan 5:24-
29 
*1 Cor.15:52 – într-o clipeală din ochi.  
*Evrei 10:19’’avem o intrare slobodă în locul prea sfânt’’. 
*Romani 8:38;*1 Petru 3:22 – Hristos i-a biruit ! 
’’Descântecul nu poate face nimic’’, nici aici şi nici dincolo. *Numeri 23:23 
*1 Tes.4:17 ’’vom întâmpina pe Domnul, în văzduh’’ 
 
Potrivnicii sunt aici pe Pământ, acum, când se vesteşte Evanghelia şi de aici pleci 
ori biruitor cu Domnul, ori biruit de cel rău. Aici este bătălia pentru suflet, iar 
victorios iese doar cel ce se bazează pe Domnul Isus, pe jertfa Lui.  
 
*Apoc.12:11’’ei l-au biruit prin sângele Lui Mielului şi prin Cuvântul mărturisirii 
lor’’. Cât de imp.este să credem în puterea sângelui şi să mărturisim acest adevăr. 
Galateni 2:20’’să-l cunosc pe El şi puterea învierii Lui..’’ 
 
Evrei 10:31’’Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului Celui viu’’. 
Acest text ne arată de cine să ne temem cu adevărat.Satan îi sperie pe oameni cu 
moartea dar Domnul nostru a învins moartea. Evrei 2:14 b-15 



Deuteronom 13:4’’voi să mergeţi după Domnul, de El să vă temeţi..de El să vă 
alipiţi’’! 
Luca 12:5’’Am să vă arăt de cine să vă temeţi. Temeţi-vă de Acela care, după ce a 
ucis, are puterea să arunce în gheenă; da, vă spun, de El să vă temeţi. 
 
                               Psalmul nr.16 (mamaia fr.Aurel Dobre) 
        4.Mai 2015 
Păzeşte-mă. Cine te păzeşte pe tine? Este Dumnezeul tău, Dumnezeul Scripturilor, 
să nu cumva să te înşeli. Ai grija că mai e unul care se dă drept Dumnezeu, dar e 
un înşelător. 
Aceste psalm cuprinde 8 etape ale vieţii, de aceea l-am numit Evaluarea vieţii. Şi 
pentru că este o evaluare, ea este făcută foarte riguros.  
Avem cuvinte care nu lasă loc de indoială: singura mea fericire, toată plăcerea 
mea, chiar şi noaptea mă gândesc la Tine etc... 
 
Acest om argumentează, motivând de ce are dreptul să ceară protecţieTu vezi 
dacă îi poţi aduce astfel de argumente lui Dumnezeu, cercetează-te. 
 
EU ZIC: este un dialog, în ambele sensuri cu Dumnezeu: cu El tratezi problema 
veşniciei. 
 

1. Pocăinţa omului. El L-a primit pe Isus în viaţa Lui – naşterea din nou. 
Ioan 1.12 cei ce cred sunt cei ce-l primesc în viaţa lor. 
2. Preocuparea principală a omului.v.2.Tu eşti Domnul meu.Tu eşti singura mea 
fericire. (Psalm 73:25-28) 
3. Preocuparea secundară a omului credincios – părtăşia deosebită cu fraţii.v.3. 
Sfinţii sunt în ţară, nu pe pereţii bisericilor. Oamenii evlavioşi sunt toată plăcerea 
mea. 
4. Condamnarea altora fără vorbe sau cuvinte, printr-o viaţă sfântă.                                  
Exod 23:13’’să nu rostiţi cu buzele voastre numele altor dumnezei..’’.  
Oamenii aleargă după ei..! 
 
DOMNUL ZICE: 
5. Ai viitorul asigurat.v.5,6. *Eu Îl moştenesc pe Domnul meu, pentru că sunt 
copilul Lui. Tu eşti copilul Meu! Cerul este moştenirea ta ! O moştenire plăcută, o 
moşie frumoasă ţi-a fost dată! 
 
EU ZIC: 



6. v.7,8. Binecuvântat să fii Tu Doamne care mă sfătuieşti. Maturitatea ! Noaptea 
nu mai am somn atât de mult ca în tinereţe, şi mă trezesc şi mă rog, şi-L laud pe 
Domnul meu. Psalmul 27:4,5.  
v.8..am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu 
mă clatin. 
 
7. v.7,8. Noaptea neagră a bătrâneţii – Moartea. Omul aşteaptă veşnicia. De aceea! 
De ce v.9,10? De ce am dreptul să cer protecţie? Pentru că sunt copilul Lui 
Dumnezeu . Inima, sufletul, trupul!? 1 Tes.5:23 duh suflet şi trup. 
 
Nu se termină aici povestea, ci ea abia începe: 
 
8. -Îmi vei arăta cărarea vieţii. Învierea. Doamne sunt atât de mic, înţeleg atât de 
puţin, dar ştiu că Tu mă vei călăuzi. 
-înaintea Ta sunt bucurii nespuse 
-desfătări veşnice la dreapta Ta.  
 
 
 
 


