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CE ESTE OASTEA DOMNULUI 
 

Titlul.      
 Așa cum rar se obișnuiește, titlul acestei cărti  ”Ce Este Oastea Domnului”, este o întrebare, care 

provoacă cititorul la lecturare pentru aflarea răspunsului. 
 

Autorul. 
 Cel ce scrie această carte este preotul ortodox Iosif Trifa, originar din Certege, jud.Alba (la 

vremea aceea,jud. Turda), un sat de moți de  lângă Câmpeni, născut la sfârșitul secolului XIX,  în 
3 martie 1888, cu vocație de scriitor din fragedă tinerețe. În calitate de colaborator a publicat la 
Telagraful Român, Revista Teologică  din Sibiu,  Tribuna din Arad,  Foaia Interesantă din Orăștie,  
Viața Națională din București, etc . La vârsta de 24 ani este hirotonit preot in Vidra de Sus, satul 
eroului Avram Iancu.  

 Se căsătorește cu Iuliana Iancu, nepoata după frate a eroului național. Au împreună patru copii. 
Bucuria căminului se transformă curând în durere. În 1913 îi moare primul si în 1915 al doilea 
copil, soția si cel de-al treilea copil mor în 1918, răpuși de gripa spaniolă.  

 Este chemat la Sibiu în anul 1921 datorită  talentului său scriitoricesc, pentru a se ocupa de 
redactarea foii Mitropoliei - Lumina Satelor. 

 Pe lăngă faptul că autorul are studii teologice care îi dau statutul de intelectual, pr. Iosif 
subliniaza în mai multe rânduri că Dumnezeu l-a format pentru Lucrarea Oastea Domnului    într-
o  școală specială pe care o numește ,, Școala Suferinței’’. Cursurile acestei ,,Școli” le începe la 
vârsta de 7 ani, când într-un tragic accident îi moare mama. Deși prin această ,,Școală’’ trece 
întreaga familie, copilul Iosif resimte în mod deosebit învățăturile ei. El este cel care primește 
din partea mamei  (aflată pe patul de moarte) un ,,Manual’’ special - PSALTIREA. În acele 
vremuri când cărțile religioase (Evanghelia, Cazania,etc) se găseau doar în Biserică, Psaltirea era 
cartea care se mai putea procura pentru a o avea in casă. Psaltirea îi dă mângâierea și puterea 
de a trece mai departe prin ,,Școala suferinței’’, care avea să-l însoțească pe tot parcursul vieții. 
În adolescență trece printr-o grea boală de plămâni care avea sa-i macine trupul pană la sfarșit. 
Când suferința aceasta părea să se fi alinat, după ce își face un rost în viață, ,,Școala suferinței’’ îl 
cheamă la un nou examen despre care am amintit mai sus (pierderea soției și a celor 3 copii).   
Dar ,,școala’’ nu va fi ,,absolvită’’ pană la sfârșitul vieții. Suferă în continuare de plămâni, apare și 
o boală de intestine pentru care trece prin șapte operații și de care nu se va vindecă niciodată. 
,,Școala Suferinței’’ îl va alipi însă tot mai mult de Domnul Isus și îl determină să îi dedice una 
dintre poeziile sale ,, Mai lângă Domnul Meu’’ 
 

Data.     
 Cartea a fost publicată în anul 1926 cu titlul “INTRAȚI ÎN OASTEA DOMNULUI”, fiind a șaptea 

carte publicată de părintele Iosif, după cartea ”Adânciri în Evanghelia Mântuitorului” .În anul 
1934 este retipărită(ediția a V-a) purtând de această dată titlul  “Ce Este Oastea Domnului” 
 
,,Intraţi în Oastea Domnului Isus, sau Ce este Oastea Domnului, este într-un fel, cartea de căpătâi 
a mişcării religioase Oastea Domnului, iniţiată de pr. Iosif Trifa. Importanţa ei şi ecoul ce l-a 
produs, sunt susţinute de numărul ediţiilor şi tirajelor în care a apărut: 5 ediţii (1926, 1927, 1928, 
1931 şi 1934), ultima atingând “tirajul de 30.000 exemplare.” 



 
Tematica este diversă, textele sunt expresive, însoţite de 92 ilustraţii grafice, urmărind toate 
acelaşi scop: atragerea creştinilor într-un front duhovnicesc de luptă împotriva păcatelor şi a 
vrăşmaşului diavol: “Cartea despre Oastea Domnului iese ca o trâmbiţă ce cheamă pe tot omul 
să iasă din răutăţi şi să se înşire sub steagul crucii lui Hristos. Este o trâmbiţă de chemare a 
creştinilor în sus spre culmile Ierusalimului cel sufletesc al mântuirii noastre… Cartea despre 
Oastea Domnului iese în lume ca o ofensivă contra ispititorului”.,,(Pr.Gheorghe Gogan –Viaţa şi 
activitatea predicatorială a preotului Iosif Trifa) 
 

Contextul.    
 Mișcarea OASTEA DOMNULUI ia ființă în anul 1923, din inspirație divină, ca urmare a unei 

profunde cercetari de către Duhul lui Dumnezeu, a conștiinței părintelui Iosif Trifa, în calitatea sa 
de păstor de suflete.  Era perioada când în lume și în special în Europa se dezvoltau mișcări cu un 
puternic impact în rândul maselor, cum erau fascismul și nazismul în Italia si Germania, 
comunismul în Rusia, iar în țara noastră (care abia de curând se întregise după multe secole de 
divizare), ultranaționalismul. În setea popoarelor de a pune în practică concepte noi de 
organizare și funcționare a societații, părintele Iosif Trifa are viziunea de a lansa chemarea(vezi 
cap.24) spre cel mai măreț scop uman și spiritual – MÂNTUIREA. 

 

Conținutul.    
 Odată cu răspândirea tot mai largă a Oastei Domnului, apare și întrebarea ( firească de altfel )  în 

rândul maselor care auzeau despre ea, a clerului bisericesc, dar și a oficialității administrative, și 
poate chiar a serviciilor – Ce este Oastea Domnului? Și pentru că era necesar un răspuns, 
părintele Iosif decide să scrie această carte prin care să aducă lămuriri și eventual o definiție a 
Oastei Domnului. 

 Cartea se împarte în 25 de capitole în cuprinsul cărora se face cunoscut rolul (cap. 
1;2;4;5;17;20;21;23), locul (cap.6;22), organizarea (cap.3;9;15;16;18;19;24), misiunea 
(cap.10;11;21), activitatea (cap.7;8;12;16;25), reguli (cap.13;14;15) ale Mișcării Oastea 
Domnului. 

Rolul.       
 Așa cum spune denumirea acestei Mișcări, este vorba despre o oștire de credincioși devotați 

Domnului Isus Hristos, care s-a înrolat în ,, Lupta cea bună a credinței”. Din primul capitol 
părintele Iosif subliniază că ,, Oastea Domnului este o declarație de război sufletesc contra 
vrăjmașului diavol, contra întunericului și contra răutaților. Oastea Domnului este o armată ce 
luptă sub steagul și conducerea lui Isus Biruitorul. Domnul este capul acestei oști”. (C.E.O.D. Ed. 
a VI-a, Edit. O.D. Sibiu, pag.9.) Așadar rolul Oastei Domnului este lupta pentru asigurarea 
libertății și identității de creștin sub călăuzirea Duhului Sfânt…. 

Locul 
 E da la sine înțeles că părintele Iosif fiind preot ortodox, chemarea pe care o face este aceea de 

a trăi credința primilor creștini în Biserica în care ne-a așezat Dumnezeu. La vremea apariției 
Oastei Domnului, activitatea altor culte în țara noastră era aproape inexistentă. Faptul că 
părintele Iosif se poziționează în Biserica Ortodoxă reiese și din Cap.22 ,,Oastea Domnului și 
sectarii”. 

Organizarea.   
 ,,Voluntariat duhovnicesc care lucrează și activează în cadrul învățăturilor din Biblie și Biserica’’ 

(cap 24,pag.248). 



  În fruntea  OD se află conducătorul ei, Domnul Isus Hristos (cap.19, pag.217). Conducători 
văzuți pot fi aceia care intrați fiind în Oaste ,,arată o râvnă deosebită în această Mișcare’’(cap19, 
pag.119) și care,,trăiesc în regulile și rânduielile acestei Mișcări, oricare ar fi 
acesta’’(cap.19.pag117). 
 

Misiunea.    
 Se evidențiează ca misiune a Oastei Domnului următoarele:  

Lupta pentru mântuire 
Apostolatul laic 
Trăirea Evangheliei 
Desăvârșirea creștină (duhovnicească) 

 

Activitatea.  

 Ostașii Domnului trebuie să aibe ca activități zilnice : rugăciunea, citirea Bibliei, propovăduirea 
Cuvântului Sfânt, participarea și implicarea în adunările OD, participarea la slujbele liturgice.  

Reguli.    
 Oastea Domnului nu are alte reguli decât cele date în Sfânta Scriptură. Ca cerinţe pentru viaţă 

de ostaş, Pr. Iosif face referire la trăirea vieţii noi, după Cuvântul Domnului (naşterea din nou). 
Viaţă cea nouă presupune o perspectiva nouă cu privire la participarea la petreceri, cu privire la 
fumat, la alcool, sudalme şi alte păcate ( pe care azi le putem identifica în desfrâu, consumul de 
droguri, avort, homosexualitate, şi altele pe care le enumeră Scriptura) 

 

  

Capitolul 1.  

 CE FEL DE MIŞCARE ESTE OASTEA DOMNULUI ŞI CUM S-A PORNIT ACESTĂ 

MIŞCARE  (Apariţia Oastei Domnului) 

    - Frământare sufletească (Ezechiel 33;7-9) ,, Din această datorie şi răspundere a mea de trezitor şi 

aducător de suflete la Mântuitorul a ieşit şi Oastea Domnului" 

 Declareție de război sufletesc contra : 
-vrăjmaşului diavol 
 -întunericului 
 -răutăţilor( beţii, înjurături, patimi) 
 

 Armata ce luptă sub steagul şi conducerea lui Isus Biruitorul 

 Adâncirea vieţii sufleteşti în Evanghelia Mântuitorului 

 Conducerea ,, Domnul este Conducătorul acestei Oşti" 

 Gornistul, vas umil şi slab 

 Grăuntele de muştar ,, Răsadul Oastei era de la Dumnezeu" 

Capitolul 2. 

 RĂZBOIUL OASTEI DOMNULUI ( Identificarea inamicului) 



 Arătarea pericolului 

-Cu cine se războiesc cei intraţi în ea? taina biruinţei este să-ţi cunoşti întâi şi întâi vrăjmaşul cu 
care ai de luptat - diavolul ( lucru ciudat : creştinii de azi au început să nu mai creadă în diavolul) 
-Cine a fost diavolul la început şi cum a fost făcut? (Ezechiel 28. 2- 16; Isaia 14. 12-15; Luca 
10.10)  una dintre cele mai alese zidiri ale lui Dumnezeu 
-Trufie 
-Cum a fost alungat Satana din cer? ( Apocalipsa 12. 7-12) - momentul căderii: ,,la câtva timp 
după ce Dumnezeu făcuse lumea îngerilor şi înainte cu ceva de a fi fost făcut omul" 
-Organizarea cetelor celor căzuţi împreună cu el ( Efeseni 6.12) 
-Numirile Satanei ( Potrivnic) ; şarpe, înşelător; diavol,hulitor, defăimător, tatăl minciunii,balaur, 
nimicitor, distrugător. 
-De ce a lăsat Dumnezeu pe Satana şi îngerii lui să cadă în păcatul răzvrătirii şi să se facă 
vrăjmaşii noştri? Libertatea voinţei. 
-Cum s-a apucat de lucru? 
-Stricarea legăturii de ascultare dintre Dumnezeu şi om, devenind astfel ,,dumnezeul veacului 
acestuia" (  2 Corinteni 4.4) 
 

 Oastea Domnului cheamă la război 

 
-Ostea Domnului se luptă cu îndârjire pentru drepturile lui Dumnezeu în lume. Creştinii de azi 

se feresc de războiul cu Satana; ei vor să aibă ,,linişte" şi ,,pace". 

 Cum a câştigat Satana cea dintâi biruinţă (pe urmele şarpelui din grădina Edenului) 
 Cele două atacuri făţişe ale Satanei : 

1. în grădina Edenului ( a biruit pe Adam) 
2. în pustia Carantaniei ( a fost biruit de  Mântuitorul) 

 Strategia folosită :  
1. Şi-a schimbat înfăţişarea 
2. A trezit pofta ochilor (atacul la corp) 
3.  A provocat îndoială .( Atacul la încrederea în Dumnezeu) Un om din popor a întrebat odată : 

,, Oare, zău, părinte, să fie rai şi iad în cealaltă lume?". Atacul acesta n-a prins chiar îndată 
4. A pus în luptă minciună ( nu pentru că veţi muri) 
5. A provocat trufia (ve-ți fi ca Dumnezeu) 
- Eva a luat, a mâncat, i-a dat şi lui Adam. ,,Satana a biruit. Răul a intrat în inimă şi a început să 
lucreze el însuşi dinlăuntru în afară. Şarpele diavol s-a retras. Nu mai avea de lucru”. 
 
 

 Alte apucături ale Satanei : 
1. se ascunde în dosul oamenilor, 
2. îl imită pe Domnul ( face ucenici, propovăduitori), 
3. vine cu ,,tratative de pace" 

 

 Cum a biruit Isus pe Satana - Cele trei atacuri 
1. Atacul prim : ispita cu pâinile (lovitură la corp -Isus era flămând)Domnul a răspuns atacului cu 

cuvintele Scripturii. 
2. Al doilea atac pe turnul din Templul din Ierusalim (Atacul la încrederea în Dumnezeu,ispita 

sufletească ). 



3. Al treilea atac : sus pe vârful unui munte. Mântuitorului i se oferă stăpânirea lumii fără să-Și mai 
verse Sângele ( include ,,tratativele de pace", trufia) 

4. Diavolul cunoaşte Scriptura. Veniţi în pustie să-L vedem pe Domnul rugându-se. 

 Alte atacuri ale Satanei :  
- Matei 16. 22-23 Petru : Să te ferească Dumnezeu; Răspuns : Înapoia mea Satano. 
- Ioan 12. 20-28 Au venit nişte greci : Vino la noi. 
 - La Golgota : Da-te jos de pe cruce. 

 Alte însuşiri ale Satanei : stăruitor, răbdător, experienţă (meşteşug probat) 

  Despre slăbiciunile Satanei: 

-fără putere, fricos ( se cutremură de Jertfa Crucii), limitat de Dumnezeu ( nu va îngădui 

Dumnezeu să fim ispitiţi peste puterile noastre). 

 

 

 

CAPITOLUL 3.  

 CUM  A BIRUIT ISUS PE SATANA (organizarea luptei) –  

Întotdeauna Mântuitorul a biruit ( vezi cap. 2 pct. b) 

 Mijloacele folosite de Domnul Isus pentru biruinţă : 

A făcut pregătiri ( a postit şi s-a rugat Matei 4. 1-2 
A ascultat de voia lui Dumnezeu ( ,,M-am pogorât din Cer ca să fac voia Tatălui meu" Ioan 17.4) 
A folosit ajutorul Duhului Sfânt ( în pustie postind şi rugându-se, s-a umplut de Duh Sfânt) 
A trăit viaţă curată şi fără de păcat (Cine dintre voi mă poate dovedi de păcat?" Ioan8.46) 
A trăit pentru Dumnezeu şi pentru oameni ( a biruit ispita iubirii de sine şi egoismul) 
A păstrat neîncetat legătură cu Tatăl prin rugăciune 

- Şi noi trebuie să trăim o viaţă de biruitori (Lupta neîncetată cu ispitele) Apocalipsa 2,3 : scrisori 

către Biserici ,, Celui ce va birui....". Să fim creştini luptători ( Împărăţia lui Dumnezeu se ia prin 

stăruinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea" Matei 11. 12 

- Inima şi viaţa omului - cetate asaltată de doi asediatori 
-Diavolul lucrează că să pună stăpânire, în parte, pe fiecare suflet de om. La lupta pentru mântuire iau 
parte ;Domnul, omul şi diavolul.Soarta bătăliei o hotărăște omul ( înzestrat cu libertatea voinţei). ---
Cetatea asediată (inima omului ) nu se ia cu puterea. Domnul poate, dar nu vrea (mântuire silită), 
diavolul vrea dar nu poate. Cei doi asediatori umblă să câştige voinţa omului. 

 Mijloace şi arme de luptă : 

Domnul(cele bune) 
-Biserica 
-Duhul Sfânt 
-Biblia 
 
Diavolul(cele rele) 



-Cârciumă(club,târg ș.a.) 
-Alcoolul 
-Cărțile de joc 
-Mijloacele media(televizor,calculator,smartphon,tablete ș.a.m.d.) 
 

 
    ,, Iată Eu stau la uşă şi bat" Apocalipsa 3.20. Diavolul bate şi el. Biruinţă şi mântuire prin ,,alianţa " cu 

Domnul, cu darul Golgotei, cu darul Duhului Sfânt, cu Tainele Bisericii, cu darul rugăciunii, cu Biblia şi 

celelalte ( N.I. adunarea O D,  poezia, cântărea, părtășia frăţească), prezentate în cap. 4-8. 

CAPITOLUL 4.  

 JERTFA CRUCII MÂNTUITORULUI (tainele mântuirii sufleteşti) 

 Plângând la picioarele Crucii 
        -aici este începutul şi sfârşitul mântuirii noastre 
 

 El a murit pentru noi ( 1 Tes. 5. 10) 
       -,,pentru că şi noi să murim faţă de păcat” ( Rom. 6. 2) 
       -,,să trăim o viaţă nouă cu El” (Rom.4.4)  
 

 La picioarele Crucii : 
- Afli cât de grozav a fost păcatul tău   
- Afli cu ce fel de dragoste te-a iubit Dumnezeu Tatăl 
- Auzi cea mai minunată veste : Isus este Mântuitorul tău 
 
- Primeşti un dar, o putere, un ajutor să-ţi schimbi viaţa ( vorbele, gândurile, umblările şi toate faptele. 

Te transformă din ,,om vechi” în ,,om nou”, din ,,om lumesc” în ,,om duhovnicesc”. 

 

CAPITOLUL 5. 

 DARUL ŞI HARUL DUHULUI SFÂNT (Trezire spirituală, Viaţă nouă) 

1. -Numai prin darul şi harul Duhului Sfânt putem păstra darul de biruitori 
2. ,,Prin Duhul Sfânt lucrează Dumnezeu Tatăl, prin Duhul Sfânt lucrează şi Mântuitorul, Duhul 

Sfânt este Izvorul darurilor”  
3. Suflarea Duhului Sfânt produce trezirea (învierea) şi trăirea unei vieţi noi(Ezechiel 37-Valea 

oaselor). Oastea Domnului a apărut prin suflarea Duhului Sfânt (tot meritul este al Duhului 
Sfânt) 

 
    -Citiţi cărţi despre Duhul Sfânt ( trei cărţi cu învăţături pe larg despre Duhul Sfânt, autor pr.Iosif 

Trifa) 

 ,, Duhul Sfânt” 
 ,,Vântul cel ceresc” 
,, Focul cel ceresc” 



 
 

CAPITOLUL 6.  

 BISERICA DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS ( Locul Oastei Domnului, apostolatul 

laic) 

 păstrătoarea tainelor rânduite pentru întărirea şi mântuirea noastră 

Cele şapte Taine : 

-Taina Sfântului Botez, Sfântul Mir sauMirungerea,Pocăința,Sfânta Cuminecătură sau 

Împărtășania, Preoţia, Nunta și Maslul(cf.Invățăturii de Credința Creștină Ortodoxă, ediția 

Episcopiei Ortodoxe a Oradiei tiparită în 1996) 

 Creştinii cei dintâti ,,petreceau în învăţătura apostolilor, în legătură frăţească, în frângerea 
pâinii, în rugăciuni… în toate zilele erau în Biserică, lăudând pe Dumnezeu şi erau una sufletul şi 
inima lor” (Fapte 2. 42-47). 

 Oastea Domnului nu se amestecă în lucrurile încredinţate numai preoţilor. Ea lucrează în cadrele 
aşa-numitului ,,apostolat laic”. 

 
 
 
 

CAPITOLUL 7.  

 RUGĂCIUNEA CEA ADEVĂRATĂ ( Asigurarea legăturii cu Comandantul) 

 Numai cel ce se roagă neîncetat poate păstra darul de biruitor 

Rugăciunea : 

 -Cheia ce descuie în două laturi ; 
 1. cerul că se ne dea 
 2. inima noastră că să primească 
 

 -Face loc lui Dumnezeu alături de noi pe câmpul de luptă  
 -Cea mai puternică ofensivă contra diavoleştilor gloate 
 -Legătura noastră cu Cerul ( telefon sufletesc) 
 
,, Când ne rugăm suntem în Dumnezeu şi Dumnezeu este în noi, cum un burete scufundat în apă este în 

apă şi apa în el” 

 Israel biruia când Moise îşi ţinea mâinile ridicate (în semn de rugăciune) spre cer. 
 

 Pilda de rugăciune din viaţa Marelui nostru Învăţător : 
-În faţa tuturor greutăţilor ( Ghetsimani) 
-când era ispitit (pustia Carantaniei, Ghetsimani) 
-când era defăimat 
-când era obosit 
-când avea de luat o hotărâre (alegerea apostolilor) 
 



 

CAPITOLUL 8. 

 SFÂNTA SCRIPTURĂ  sau BIBLIA( Hrană spirituală) 

 Numai cel ce se hrăneşte neîncetat cu Cuvântul lui Dumnezeu poate fi un ostaş biruitor 
 

 Biblia (Cuvântul lui Dumnezeu): 
          -Cartea lui Dumnezeu (prin ea vorbeşte Dumnezeu despre El şi planurile Lui) 
          -Carte plină de putere, de dar şi de har (ceva din Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuşi,         N.I. 
Ioan 1.1) 
          -Aprinde rărunchii şi inima (Ps.25.2) 
          -Ploaie ce se coboară din cer şi nu se întoarce până nu adapă pământul şi-l face să rodească (Isaia 
55.10) 
          -Viu şi lucrător (Evrei 4.12) 
 
,,Un creştin cititor fără Biblie este ca un meseriaş fără unelte de lucru” 
    ,,Un ostaş al Domnului (care ştie citi), fără Biblie, este ca un soldat fără puşcă” 
 
 
 
 
 

 Dacă Biblia ar avea grai, ar striga: 
 
-Eu sunt Cartea lui Dumnezeu – citiţi-mă 
          - Eu sunt descoperirea lui Dumnezeu – căutaţi-mă 
          -Eu sunt Cartea Vieţii – iubiţi-mă 
          -Dumnezeu este autorul meu – cercetaţi-mă şi veţi afla în mine pe Dumnezeu 
    -Veniţi, că, iată, gata sunt toate ! (Luca 14.17)  
 

 Taină biruinţei noastre : să cerem şi să luăm darurile pe care ni le îmbie Domnul 

- Totul am făcut pentru viaţă şi mântuirea voastră 
- E gata Jertfa Fiului Meu  
- V-am iertat prin Jertfa Fiului Meu 
- ,,Îndrăzniţi căci Eu am biruit lumea” (Ioan 16.33) 

 
,, Cei ce luptăm pentru mântuirea sufletului şi pentru Împărăţia lui Dumnezeu nu suntem singuri. În 

fruntea noastră stă Isus Biruitorul. Şi, dacă El este cu noi, trebuie să învingem! Şi, dacă Duhul Lui este 

cu noi, trebuie să învingem! Şi, dacă dragostea Lui este cu noi, trebuie să învingem!” 

 Să mergem cu inima largă la luptă 

- Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur :,,Să mergem cu inima largă la luptă, privind 

spre Isus Cel Răstignit, Care, de pe Cruce, ne întinde ajutorul Său : biruinţa şi 

coroana…” 

 



 

 

    CAPITOLUL 9.  

 ARMELE PE CARE LE FOLOSEŞTE DIAVOLUL (Armamentul Inamicului) 

 

 Cu alcoolul câştigă diavolul cele mai multe suflete 

 Arme multe şi diferite( ,,A mea este lumea aceasta” –zice diavolul. Lumea aceasta oferă:  pofte, 
plăceri, patimi, deșărtăciuni) 

 Cele şapte păcate de moarte :mândria (trufia), mănia,ura (pizma),desfrânarea, lăcomia, 
minciuna, lenea (şi celelalte). 

 Diavolul ştie că puterea unei vieţi de creştin biruitor e darul şi harul Duhului Sfânt. De aceea şi-a 
ales şi el un ,,duh” al lui : alcoolul. 

 
- ,,Mântuitorul a zis : ,,Temeţi-vă mai curând de acela care poate şi sufletul şi trupul să le 

piardă în gheenă”(Matei 10.28). Un astfel de vrăjmaş care omoară şi trupul şi sufletul 
omului, este alcoolul, duhul diavolului” 

- Şarpele din grădina Edenului pândeşte azi din sticla de alcool 
- ,,Mărul”cel din Eden este acum sticla de băutură. Mărul cel din Rai, li s-a părut lui Adam 

şi Evei frumos la vedere şi dulce la gustare, dar pe urmă, amare au fost roadele lui. ,, Nu 
te uita la vin cum este el de roşu, cum scânteiază în cupă şi cum alunecă pe gât, căci la 
urmă el este ca un şarpe ce mușcă şi ca o viperă ce împroaşcă venin” (Pilde 23.31-34) 

 
 

 Ce a cerut diavolul (pildă) 

,,Odată, diavolul a întâlnit un om în pădure şi i-a zis : -Am să te omor, sau, numai aşa îţi las viaţa, dacă 
omori pe tatăl tău, sau baţi pe sora ta, sau te îmbeţi. 
- Ce să fac? Îşi zise omul.Să omor pe tatăl meu care m-a crescut, e cu neputinţă. Să bat pe sora mea, e 
ceva groaznic. Iaca mă voi îmbăta odată şi îmi voi scăpa viaţa”. Şi s-a coborât omul în sat, a tras la o 
cârciumă şi s-a îmbătat una bună. Dar mergând  acasă beat, s-a apucat de ceartă cu cei din casă şi 
ingrosandu-se cearta, a bătut pe sora sa şi a omorât pe tatăl său.„ 
 

 Un război pustieşte omenirea…Prăpădul şi moartea făcute de diavol cu ajutorul băuturilor.  

- Diavolul şi moartea- comandanţi. 
- Muniţie –sticlele cu alcool. 
-  Soldaţi- cârciumarii. 

 

 Un sat bombardat 

„În anul 1924, într-un sat lângă Orăştie s-a băut alcool în preţ de două milioane şi jumătate de lei. 

Statistica spune că sunt azi în sat(la data srierii cărţii) 24 de muţi şi surzi şi 74 de hăbăuci (debili 

mintali).Aceştia sunt invalizi din războiul cel groaznic pe care îl fac diavolul şi moartea cu ajutorul 

băuturii.„ 



- În America, Anglia şi alte ţări, înaintate oamenii şi statul au început un adevărat război împotriva 

băuturilor şi beţiilor (referire le perioada de prohibiţie) 

Explicație la nota din subsolul paginii : Protestantismul acuzat de îndreptarea tineretului spre rock, 

droguri şi acţiuni excentrice. Este oarecum veridic, prin prisma faptului că populaţiile  occidentale (unde 

s-a dat startul spre această situaţie), au adoptat în marea majoritate religia creştină protestantă. Dar, 

privind în propria „ogradă„ constatăm aceeaşi decădere morală şi tragem concluzia că nu 

protestantismul, ci înstrăinarea de Hristos determină pe orice om şi orice popor să se îndrepte spre o 

astfel de stare. 

    -O jumătate de milion de cârciumi avem în ţară, faţă de 32 de mii de biserici şi 19 mii de şcoli 
    -Se beeau 10 miliarde de lei pe an 
    -Alcoolul a stricat şi praznicele Domnului 
 

- În ziua Domnului tot mai puţin creştini trec pragul Casei Domnului pentru a-L preamări pe 

Dumnezeu, şi tot mai mulţi aleargă la târguri, se strâng în cârciumi unde îl preamăresc 

pe diavolul cu sudalme, beţii, jocuri şi destrăbălări. La fel  petrec oamenii la sărbătorile 

creştine, când îşi sărbătoresc ziua numelui, etc. 

 Diavolul are şi el o armată a lui : armata băutorilor… 
-Cârciumile –centre de recrutare pentru armata diavolului. 

 Ce spun Scripturile despre alcool şi beţie 
    ,,Vai de cei ce dis-de-dimineaţă aleargă după băuturi îmbătătoare…”(Isaia5.11-12) 
    ,,Vai de cei viteji la băut vin…”(Isaia5.22) 
    Pilde 23.29-35;  Osea  4.11;  Eclesiast 10.16, etc. 

- ,,Nu vă înşelaţi : nici desfrânaţii nici închinătorii la idoli,…., nici beţivii,… nu vor moşteni 

Împărăţia lui Dumnezeu”(1 Corintaeni 6. 9-10). 

-  

 Ce caută alcoolul în Tainele şi slujbele noastre bisericeşti? 

 

- Oastea Domnului alungă alcoolul şi datinile cele pagânești de la botezuri, ospeţe, îngropăciuni 

- ,,La privegheri se bea, se citeşte în ,,biblia”diavolului, cea cu 32 de foi (cărţile de joc), se 

tămâiază cu tămâia diavolului (tutunul), se fac tot felul de glume şi lucruri păgâneşti.” 

- La privegherea ostaşilor adormiţi în Domnul,  ostaşii Domnului se roagă, citesc din Biblie, cântă 

cântări duhovniceşti şi petrec în adevărată priveghere. Tot aşa se petrec botezurile, nunţile şi alte 

evenimente din viaţă. 

-  

 . Ce spune Sf.Ioan Gură de Aur despre datinile şi obiceiurile cele rele de la nunţi, ospeţe, 

etc. 

- ,,Cinstită este nunta, însă la savârșirea nunţilor se petrec…tot felul de lucruri urâte introduse de 

diavolul…Să nu-mi spui că aşa este obiceiul, căci dacă obiceiul este rău, trebuie părăsit, iar dacă 

este bun facă-se pururea” 

- ,,Dar nimeni din sat- vei zice tu – nu a făcut aşa”. 

- ,,Dacă nu a făcut nimeni, începe tu, sileşte-te şi te fă începător al acestui bun obicei, ca şi cei de 

pe urmă să ia pildă !” 



 

 Că spun canoanele? 

- ,,Preoţii care joacă la nunţi, sau privesc la jocuri şi glume, se vor caterisi” (Canonul 61. Sinodul 

VI ecumenic) 

O carte despre alcool - ,,Alcoolul, duhul diavolului” – va fi cartea care va arata că ceea ce n-au 

putut face în ţara aceasta medicii, conferinţele, şcolile, predicile –a făcut Evanghelia, a făcut-o 

Mişcarea prin care a suflat cu putere Vântul Cel Ceresc.” 

 Un alt păcat înfiorător- sudalma, contra căruia luptă Oastea Domnului 

- Satana – răsculat şi hulitor împotriva lui Dumnezeu. El umblă să atragă în acest păcat şi pe 

oameni. Suduitorul (cel ce înjură) este un trecut în tabăra Satanei. Suduitorul este şi el un 

hulitor pe faţă împotriva lui Dumnezeu. 

 Cu Oastea Domnului nu luptăm numai contra beţiilor şi sudalmelor 

    Sunt şi alte beţii, tot atât de rele că beţia de alcool : mânia , trufia, ura (pizma), desfrânarea, 

zgârcenia, etc. Intrarea în Oastea Domnului înseamnă o schimbare din temelie a vieţii noastre… 

înseamnă că viaţa noastră îşi schimbă stăpânul…înseamnă că inima noastră se curăță de toate 

spurcăciunile…un duh nou se sălășluiește în ea…dezice arenda diavolului şi se face ,,lăcaş Duhului 

Sfânt” 

 

 

 Distrugeţi podurile 

- Tactică de luptă folosită în războaie. De această tactică avem nevoie în Oastea Domnului. Trebuie 

să distrugem ,,podurile” ce ne leagă cu lumea. ,,Zvârlițile în aer cu dinamita credinţei! Noi nu 

avem – şi nu trebuie să avem-decât o singură cale :-Înainte, spre biruinţă!” 

-  

 Armele unui ostaş din Oastea Domnului - Efeseni 6. 11-17. ,,Îmbrăcaţi-vă cu toată armătură 

lui Dumnezeu…” 

- Armătura lui Dumnezeu – avem nevoie de ajutor de Sus, de la Dumnezeu 
- Mijlocul încins cu adevărul – un creştin trebuie să fie înarmat, înainte de toate, cu adevărul 

Evangheliei 
- Îmbrăcaţi cu platoşa dreptăţii – Satana este un mare duşman al dreptăţii. 
- Încălţaţi cu râvna Evangheliei păcii – picioarele noastre trebuie să se reazeme pe pământul cel 

tare şi neclintit al Evangheliei. 
- Pavăză credinţei – credinţă vie, înţelegătoare şi luptătoare 
- Coiful mântuirii – privirea ridicată în sus, spre Golgota, spre Jertfa cea mare a Crucii 
- Sabia Duhului – se cere darul şi harul Duhului Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia este o carte 

plină de putere, de dar şi de har. 
 

 Comanda noastră : La stânga-mprejur şi înainte marş. Va urma ,,pe loc repaus” când vom intra 
în Canaanul cel Ceresc. 



 După războiul cel intern va trebui acum să urmeze războiul cel extern : lupta noastră în lume 
pentru manturirea noastră şi a altora 

 Între aceste două războaie este o strânsă legătură. Noi trebuie să ne cucerim pe noi înşine, 
pentru ca să putem cuceri apoi şi pe alţii. 
 
 Urmează învăţăturile despre apostolatul laic, despre adunările Oastei. 

 

 CAPITOLUL 10.   

 APOSTOLATUL  LAICILOR (MIRENILOR) ( Misiune-apostolat laic) 

 Oastea Domnului cheamă mirenii la lucru pentru vestirea Domnului, pentru vestirea 

mântuirii.  

 Apostolatul laic este o practică pe care o întâlnim în Scriptură, samariteanca, Maria Magdalena s-

au făcut vestitoare ale Domnului după ce L-au aflat pe El.   ,,Cel ce a întors pe un păcătos de la 

rătăcirea căii lui va mântui un suflet din moarte şi va acoperi o mulţime de păcate”(Iacov 5.20) 

  

 În continuare, autorul, pentru comunicarea unor învățături de bază privind 

apostolatul laic,  folosește exemple expresive. 

 

Pentru că mulţi au văzut în apostolatul laic o ,,noutate primejdioasă”, Părintele Iosif aduce 

aminte de îndemnul Sfântului Ioan Gură de Aur care spunea :,,Nu aruncaţi totul asupra 

noastră”. 

 Fiecare creştin trebuie să fie o ,,lumină”, o ,,sare”, un ,,aluat” 

    Aceste lucruri sunt folositoare şi de mare preţ pentru alţii. Lumina nu se luminează pe sine, sarea nu se 

sărează pe sine, aluatul nu se dospeşte pe sine, ci ele lucrează în folosul altora. 

 Când cade boul sau măgarul 

    Exod 23. 4-5.   ,,Dacă întâlneşti boul sau măgarul vrăjmaşului tău rătăcit, să i-l duci acasă”. Dacă 

Dumnezeu zice iudeilor să nu lase să piară dobitoacele vrăjmaşilor lor, noi văzând sufletele fraţilor noştri, 

căzute şi surpate de diavol, să sărim în ajutorul acestora, pentru a se ridica şi despovăra de păcate. 

 Lăcrimează şi tremură pentru cel păcătos! Sărută-I mâinile şi picioarele! 

    Apostolul Pavel zice :,,Voi plânge pe cei ce au păcătuit mai înainte”. Aşa şi tu arată-ţi dragostea pentru 

cel păcătos. 

 Chiar de te şi înjură 

    Nu înceta niciodată a învaţa şi a îndrepta pe fratele tău, chiar de te înjură, te ameninţă, sau îţi face 

pagubă. 

 Ce spune un vestit teolog despre apostolatul laicilor 

    ,,Ortodoxia” de Sergiu Bulgakoff.- Predicarea lui Hristos se face, încă de la început, nu numai de către 

apostoli ci şi de credincioşi în general ( Fapte 6.5; 8.5,12,14,28-36) şi nu numai de bărbaţi, ci chiar şi de 



femei (ex. Sfânta Nina- apostol al Georgiei, Sfânta Tecla- martiră, şi altele). Laicii nu sunt lipsiţi de 

dreptul de a predica în biserică, în afară de slujbe, şi cu atât mai mult ei pot să predice în afară de biserică. 

 

 

CAPITOLUL 11.  

 LA LUPTĂ PENTRU MÂNTUIREA NOASTRĂ ŞI A ALTORA ( Misiune – Lupta pentru 

mântuire) 

Un ostaş al Domnului trebuie să fie activ, luptător. În acelaşi timp să atragă şi pe alţii în lupta pentru 

mântuirea sufletelor.Cine a gustat din dulceaţa şi bucuria vieţii noi, să cheme şi pe alţii. 

 Viespele şi mierea 

 E fratele tău  - 

Pilda celor peste care s-a surpat malul de pământ. Cineva care se cam „codea„ pentru a da ajutor, află 

cu groază că între cei îngropaţi era şi fratele său. -  Lumea e plină de îngropaţi în patimi şi fărădelegi. Să 

punem mâna pe ,,sapă”, pe ,,undiţă”, pe ,,seceră” şi să sărim în ajutorul lor. 

 Cum să aducem suflete la mântuire 
          - prin pilda vieţii noastre 
          - prin răbdare, suferinţă şi iertare 
          - prin răspândirea de cărţi şi foi religioase 
          - prin fapte de milostenie 
          - prin dragoste şi rugăciune. 
 
 
 

CAPITOLUL 12. 

 TOŢI CEI CARE INTRĂ ÎN OASTE (Biruitori prin suferinţă) 

 

 Vor avea multe de suferit 

 

-Mântuitorul a spus limpede că cei ce vor crede în El vor avea de suferit prigoane şi 

necazuri(Ioan 16.33;Luca 21.12; Ioan 15.20; Matei 10.22) şi deasemenea fericește pe cei ce 

suferă (Fericirile, Matei5 1-12). În lupta mântuirii sufleteşti, suferinţa are însemnătatea ei 

(Filipeni 1.29). 

 

 Biruinţa se câştigă prin suferinţă (2 Timotei2.3; Matei 24.13) 

 

 Creştinii dintâi s-au bucurat că au fost învredniciţi să sufere pentru Hristos (Fapte 5. 40-441) 
 Ai intrat în Oaste? Vei primi îndată atacul lui Satana! 



 A intra în Oastea Domnului înseamnă a declara război diavolului. Pentru cine a intrat în Oaste s-a 
terminat cu ,,liniştea” dinainte. Dar, dacă nu ar veni atacul diavolului ar fi semn că nu a fost o 
intrare adevărată în Oaste. 
 

          ,,Miles Cristi”- ostaşul lui Hristos – necrolog pe piatra funerară a unui general francez. 

          ,, Câţi ai adus cu tine” – întrebarea lui Dumnezeu în visul unui ostaş care slăbise cu râvna. 

 Caut pe fraţii mei 

Pilda lui Iosif. Fiecare ostaş din Oastea Domnului trebuie să fie un căutător de fraţi. 
 

 Batjocura fraţilor.Batjocura oamenilor lumeşti (Iată vine  ,,pocăitul”, vine ,,sfântul”). 
 Chemările mântuirii întâmpină nu doar batjocuri, ci şi prigoane mari. 
 Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa Vieţii 

 
 

Regele Ferdinand se cobora în tranşee, încurajând soldații. Deasemenea le făgăduia pământ. Regele 

nostru cel ceresc este cu noi în luptă şi ne făgăduieşte loc în Împărăţia Sa (Ioan 14.2-3) 

Santinela credincioasă – soldatul care a murit în post îngheţat de frig. Regele şi-a pus coroana lui pe 

capul santinelei  căzute le datorie. 

 În Oaste avem şi dezertori 

 

 Dezertarea începe cu o clătinare. Orice poziţie cucerită trebuie întărită şi apărată. ,,Duhul 

necurat ieşit din om” (Luca 11.24-26). 

 

 

 

    CAPITOLUL 13.  

 CÂTEVA REGULI (Statutul ostaşului-reguli) 

 

 Se pune accentul pe :   

1. adâncirea vieţii sufleteşti, în Evanghelie, în Jertfa Crucii, 
2. întărirea şi creşterea neîncetată în darul lui Dumnezeu, 
3. dospirea vieţii cu aluatul Evangheliei, 
4. o arătură mai adâncă în pământul inimii noastre. 

 

 Fără acestea toate regulamentele şi poruncile, sunt sarcini grele de purtat. 

 Cine intră în armată începe o viaţă nouă 

 Nevoia naşterii din nou 

 Cel ce intră în armată se apucă de meşteşugul armatei… 

 

 Exarcitiu zilnic. 



 rugăciune 
 citirea Bibliei 
 citire de cărţi si foi religioase. 
 Un ostaş al Domnului trebuie să fie un luptător ,,activ”(vezi capitolul 11.) 

 

 Pentru Ziua Domnului 

 

- Ostaşii Domnului, în duminici, cercetează Biserica,adunarea, citesc Sfânta Scriptură, se roagă, 

face tot ceea ce este spre întărirea sufletului său. 

 

CAPITOLUL 14.  

 CÂTEVA DIN OPRELIŞTILE PE CARE LE PUNE OASTEA DOMNULUI (Statutul 

ostaşului-oprelişti) 

 

 Reguli cu privire la băuturile alcoolice (a se revedea cap 9) 

 Oastea Domnului opreşte cu totul de la orice fel de băuturi alcoolice : 

 Pe cei pătimaşi 
 Pe cei necăsătoriţi 

 
    Nu se folosesc băuturi alcoolice la nici un fel de adunări ale Oastei Domnului, nunţi, botezuri, 

înmormântări, sărbători, aniversări, etc. 

 

 

 Reguli despre petreceri 

- Petrecerea noastră e să ne întâlnim mereu cu Domnul, citind în Scripturi, cântând cântări 

duhovniceşti, rugându-ne. Un ostaş al Domnului va merge numai acolo unde merge şi Domnul 

cu el. 

 Reguli despre sudalme, înjurături (vezi capitolul 9.) 

 Reguli despre fumat 

- De ce nu fumează un ostaş al Domnului : 

 Ar putea sta în faţa Mântuitorului cu ţigara în gură? 
 Pentru că devine o patimă 
 Pentru că suntem răspunzători în faţă Domnului de  felul în care cheltuim banii (exemplul 

personal al părintelui – întâmplarea cu fetiţa sărmană) 
 
Concluzie : Oastea nu trăieşte din oprelişti, ci din puterea Duhului. (Te-a oprit Oastea să bei şi să 

petreci?  - Nu m-a oprit Oastea,ci mi s-au deschis ochii sufleteşti că să văd orbia şi nebunia în care am 

trăit). 

 



 

 

 

CAPITOLUL 15. 

 MEDALIA (CRUCIULIŢA) OASTEI (Însemnul Oastei –Medalia) 

 

- Pr. Iosif a avut iniţiativa acordării unei medalii celor intraţi în Oaste. Aceasta era o cruciuliţă, 

făcută la Viena, din email, pe care erau scrise cuvintele de la II Timotei 2.3 :,,Iar tu te luptă şi 

sufere că un bun ostaş al lui Hristos”. Medalia nu era (şi nu este) obligatorie. Şi fără medalie 

poate fi cineva un bun osataș al lui  Hristos. 

 

    CAPITOLUL 16. 

 ADUNĂRILE OASTEI DOMNULUI (Organizare – Adunările Oastei) 

Conform Sfintelor Scripturi, petrec timp împreună în adunări duhovniceşti : Matei 18.20; Fapte 

17.11;Coloseni 3.16; I cor. 14.26. 

    Râvnă slăbită cu trecerea vremii – apariţia adunărilor lumeşti. Oastea Domnului cheamă înapoi la 

adunările duhovniceşti. 

 Ce facem în adunările Oastei? 

1. Citirea Bibliei. Adunările Oastei sunt şi trebuie să fie o şcoală a Bibliei. Biblia, Cuvântul lui 
Dumnezeu este o carte plină de putere, de dar şi de har. În acelaşi timp este şi o carte 
persecutată. Ioan 5.39 –cercetaţi Scripturile. Ostaşul biblic este cel înarmat cu Sabia Duhului 
(Efeseni 6. 17) 

2. Rugăciunea în comun. Rugăciunea cu cuvinte proprii este semn al Duhului Sfânt. La această 
rugăciune lucrează şi Duhul Sfânt, lucrează în mintea omului. 

3. Cântarea în comun.  Oastea îşi are cântările ei, cântări duhovniceşti. Efeseni 5.19 : ,, Vorbiţi între 
voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovniceşti”. 

- Cercetaţi pe cei mai slabi !  ,,Toţi ostaşii cei întăriţi să se facă misionari”  ( vezi cap 10. 
Apostolatul laic). 

- -Făgăduinţa de la Matei 18. 20 în adunările Oastei Domnului 

- Adunarea celor doi sau trei este de mare preţ.Aceasta este adunarea care ne trebuie : aceea în care 

este Hristos. ,,Nu-i loc mai sfânt…” 

 

 

CAPITOLUL 17.  

 OASTEA  DOMNULUI  ESTE  AFLAREA  ŞI  VESTIREA  LUI  ISUS  CEL  

RĂSTIGNIT (Definiţia Oastei Domnului) 

- Cine l-a aflat pe Isus cel Răstignit are totul :dragoste, răbdare, smerenie, bunătate, bucurie, (roada 

Duhului) - are viaţă. Cine nu L-a aflat cu adevărat nu are nimic, oricât i s-ar părea că are. 



- Diavolul pândeşte şi îşi bate capul cum să-L scoată pe Isus cel Răstignit din Oaste. Lumea s-ar 

împăca cu Oastea dacă am scoate din ea pe Isus Cel Răstignit. Primejdia vine şi din afară şi 

dinăuntrul adunării. Primejdia cea mai mare este aceea de a-L pierde pe Isus Cel Rstignit din 

inima noastră. 

 

CAPITOLUL 18.  

 PROGRAMUL OASTEI  ( Organizare – programul Oastei Domnului) 

- Oastea Domnului L-a făcut şi Îl face cunoscut pe Isus Cel Răstignit. Pilda Apostolului Pavel.  

- Testament pentru Oaste : I Corinteni 2.12 : ,,Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva, 

dacât pe Isus şi pe El răstignit” 

 

CAPITOLUL 19. 

 CINE ESTE CONDUCĂTORUL OASTEI DOMNULUI ( Organizare – Conducătorul 

Oastei) 

 Conducătorul Oastei – Cel Nevăzut – este Domnul, Cel care a pornit-o la drum. 

 Conducătorii văzuţi pot fi numai cei ce sunt ostași care trăiesc în regulile şi rânduielile 

acestei Mişcări. 

 Oastea – voluntariat 

 Conducători – voluntari 

 Statutele – un pericol pentru Oaste. 

Curierul de pe front... 

Moara şi piticul – cuvinte testamentare pentru Oastea Domnului. Moara nu funcţionează prin opinteli 

omeneşti, ci prin revărsarea Duhului Sfânt, a Apelor Vii. Pericolul opririi Apei şi înlocuirea Ei cu  

,,îndreptări”, ,,adaptări”, ,,organizări”. Înlocuirea Duhului cu litera. 

 

CAPITOLUL 20. 

 DE CE NE NUMIM OSTAŞI AI DOMNULUI (Însemnătatea numelui de ostaş) 

 

 Chemare biblică : ,, Iar tu te luptă şi sufere ca un bun ostaş al lui Hristos” II Tim. 2.3. 

 Toţi creştinii sunt  ,,ostaşi ai lui Hristos” - ,,argumentare ridicolă” (pag.230, alin.4) 

 Viaţa şi lumea e plină de dezertorii care sunt înscrişi în registrul botezaţilor. 

 ,,Ostaşi ai Domnului sunt creştinii cei luptători şi biruitori” (pag.232, alin.1) 

 Oastea Domnului cheamă din nou ,,sub arme “ pe creştinii cei adevăraţi. 

 



CAPITOLUL 21.  

 ,,NOUTATEA “ OASTEI DOMNULUI (Trăirea Evangheliei – noutate) 

 

 Oastea Domnului – trăirea vieţii după modelul primilor creştini. ( Fapte 2. 41-47; Fapte 

4.31-35) 

 Ostaşii Domnului se adresează unii altora cu apelativul frate şi/sau soră. 

 ,,Regimentul Frăţiei” – Toţi pentru unul şi unul pentru toţi. 

 

CAPITOLUL 22.  

 OASTEA DOMNULUI ŞI SECTARII  ( Poziţionare faţă de alte culte) 

,, Sectarismul nu se poate combate decât cu o puternică lucrare de evanghelizare”(pag.238,alin.5) 

 Căi de combatere a sectarismului : 

 

- Sporirea împărţirii hranei duhovniceşti (propovăduirea Cuvântului) 

- Exemplul unei vieţi trăite după Evanghelie  (În Biserica noastră, omul se poate ,,pocăi” de 

păcatele şi năravurile urâte). 

 

 Cum ne purtăm noi ostaşii faţă de sectari?  

 

  Cu dragoste 

  Să ne ferim de prea multe discuţii nefolositoare cu cei îndărătnici (Tit 3.8-10) 

 

Să oferim  Apă vie şi Hrană duhovnicească sufletelor care însetează şi flămânzesc după acestea. 

 

 

CAPITOLUL 23. 

 ROSTURILE NAŢIONALE ALE OASTEI DOMNULUI ( rostul naţional, salutul, 

răspândirea Bibliei) 

 

 ,, Când vom cuceri această ţară pentru Evanghelia lui Hristos, atunci – şi numai atunci – am 

asigurat pe veci viitorul acestei ţări şi al acestui neam” (pag.244,alin.4) 

 dovadă a slăbirii creştinismului de azi, este salutul. În salutul oamenilor de azi Evanghelia lipseşte 

cu desăvârşire. 

 Salutul inspirat părintelui Iosif pentru Oastea Domnului este SLĂVIT SĂ FIE DOMNUL. 

Răspunsul – ÎN VECI, AMIN.  

 Citirea Bibliei – Pâinea sufletească zilnică a fiecărui ostaş. 



 Răspândirea Bibliei – hrană duhovnicească dăruită altora. 

 

CAPITOLUL 24.  

 VOLUNTARIATUL OASTEI DOMNULUI (Organizare –voluntariat) 

    Oastea Domnului a fost de la început un voluntariat. Chemarea părintelui Iosif a fost, de a lua acea 

,, Hotărâre” publicată în foaia ,,Lumina Satelor”, toţi acei care vor să o facă de bunăvoie. 

    Scrisoarea fratelui Oprişan. 

 Când şi cum s-a înfiripat mişcarea Oastea Domnului 

Inspiraţia divină din noaptea de Anul Nou 1923. 

„...Părintele Trifa aminteşte trei nopţi din viaţa lui a căror intimitate duhovnicească profundă a  

tălmăcit-o  în cea mai jertfitoare dintre vieţi. Ni se amintesc astfel nopţile de 1 ianuarie 1923 în cămăruţa 

de la Orfelinat[…]Partea văzută a primei nopţi este numărul 1/1923 al foii “Lumina Satelor” şi tot ce a 

urmat de aici înainte, adică naşterea Oastei Domnului.„ 

 

 

CAPITOLUL 25.  

 INTRAŢI ÎN OASTEA DOMNULUI ( Chemare, încurajare) 

 

 Oastea Domnului este o chemare continuă la mântuire, la o viaţă de luptători şi biruitori, conform 

Scripturii.  Chemarea Scripturii de a strânge comori pentru Cer, nu pentru viaţa aceasta. 

 Ca sfârşit al credinţei noastre, luptei noastre şi lucrului nostru pentru Domnul, ne aşteaptă 

răsplătirea : Cununa Vieţii Veşnice (Apoc 2.10). 

 Suntem ,,în marş” spre Ierusalimul  Ceresc. Să înaintăm cu râvnă şi dăruire. ,,Să luptăm cu 

bărbăţie, că mântuirea este aproape”. 

 ,,Scumpii mei fraţi ostaşi! Luptaţi-va lupta cea bună!...pliniţi-vă datoria şi călătoria, ca să ne 

întâlnim pe urmă cu toţii în Ierusalimul Ceresc! În ,,locul ce ni l-a pregătit nouă Domnul”(Ioan 

14.3), că să trăim cu El în vecii vecilor. Amin. 

    Slăvit să fie Domnul! 


