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Scopul cursului  

 

Scopul cursului este prezentarea generală a "celor mai de seamă și mai temeinice" 
1
 

dintre învățăturile "Oastei Domnului", așa cum au fost scrise în culegerea "Dreptarul 

învățăturii sănătoase" de către fratele Traian Dorz.  

 

 

 Obiectivele cursului  

 

  Primele patru obiective ale cursului nu diferă de obiectivele pe care și le-a 

propus și autorul culegerii  "Dreptarul învățăturii sănătoase" și anume :  

Studenții să înțeleagă :  

I– ce este Oastea Domnului; 

II– cum trebuie să înveţe, 

III– cum trebuie să creadă, 

IV– cum trebuie să trăiască toţi cei care fac parte din Oastea Domnului. 

   Și, de asemenea, cursul își propune ca studenții, înțelegând această învățătură 

adevărată să o însușească, să o trăiască și să o mărturisească oricărei persoane care 

dorește să facă parte din această binecuvântată familie duhovnicească "Oastea 

Domnului".  
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           Cerinte pentru curs  

 

1. Rugăciune pentru înțelepciune și călăuzirea lui Dumnezeu  ; 

3. Citirea cărții  Dreptarul învăţăturii sănătoase a fr. Traian Dorz ;  

4. Citirea suportului de curs.  

 
 

 

 

                                                 
1
 Dorz, T. Dreptarul invataturii sanatoase , Editura Oastea Domnului, Timisoara, 1991, pg. 11. 

 



 

INTRODUCERE  
 

1.  Așa cum prezintă autorul, fratele Traian Dorz,   ”DREPTARUL 

ÎNVĂŢĂTURII SĂNĂTOASE este în primul rând o culegere care cuprinde : 

”Scurte culegeri de temelie despre adevărurile dreptei credinţe: 

– din Sfânta Scriptură 

– din Sfinţii Părinţi 

– şi din Îndrumările Părintelui Iosif Trifa,  

profetul vremilor noastre, om trimis de Dumnezeu neamului şi Bisericii noastre, 

pentru Lucrarea profetică Oastea Domnului.” 

 

2.     Ca o completare a acestor culegeri de adevăruri și ”numai potrivit unității 

depline a acestora”,  în dreptul fiecarei teme, fratele Traian Dorz trage niște 

învățăminte-concluzii și fixează practic felul în care fiecare membru al Oastei 

Domnului este dator să creadă și să urmeze învățătura înaintașilor. 

 

3.     Moto-ul cărții este un verset ales de autor din epistola către Timotei :  

 

„Dreptarul învăţăturilor sănătoase, pe care le-ai auzit de la 

mine, ţine-l cu credinţa şi dragostea care este în Hristos 

Iisus“ (II Tim. 1, 13). 

 Este un îndemn-poruncă cu valoare testamentară pe care apostolul Pavel îl 

face ”adevăratului copil în credință” Timotei, cu puțin timp înainte de 

încheierea alergării pământești a marelui apostol.  

 

4.           Moto-ul cărții este urmat de o selecție de alte versete care subliniază 

importanța ascultării și împlinirii în viață a învățăturii Cuvântului Sfânt.  

   

  

5.      Încă din rugăciunea de început fratele Traian Dorz scrie că ”Taina Voii lui 

Dumnezeu este ascultarea, că rodul ascultării este sfinţirea şi că răsplata 

sfinţirii este viaţa veşnică...” întărind, în acest fel, esența vieții creștine, 

ascultarea de Dumnezeu care valorează ”mai mult decât orice jertfă” pe care 

o putem aduce lui Dumnezeu (1Samuel) 

 

6.       Deși cartea în sine conține și multe rânduieli legate de organizarea Oastei 

Domnului, în poezia de început, fratele Traian punctează care este esența 

învățăturii sănătoase și cum ar trebui ea să fie ascultată, urmată și împlinită de 

fiecare ostaș al lui Hristos.  

     În felul acesta autorul reafirmă ceea ce Părintele Iosif a exprimat de multe 

ori și anume că : Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, este   Statutul Oastei 

Domnului și că orice rânduieli sau reguli trebuie să izvorască din și să 

conveargă spre Sfânta Scriptură.  

     

 

 

 



Dreptaru-nvăţăturii sănătoase 
 

Dreptaru-nvăţăturii sănătoase, 

Iisus iubit, ni-e Sfântul Tău Cuvânt, 

şi-n lupta împlinirii-i credincioase 

stă fericirea sufletului sfânt. 

 

Puterea lui veghindu-ne cărarea, 

iubirea lui fiindu-ne îndemn, 

sfinţirea lui ne va-nsoţi lucrarea 

şi harul lui, al frunţii noastre semn. 

 

Credinţa lui, crescându-ne curată 

în rodul ei ajuns desăvârşit, 

va fi-mplinirea noastră-adevărată 

şi slava noastră fără de sfârşit. 

 

Hristos e-a noastră Veşnică Avere, 

Hristos, rodirea noastră-n Duhul Sfânt, 

Hristos e-a noastră Viaţă şi-Nviere, 

Hristos, cerescul nostru Legământ. 

 

Dreptaru-nvăţăturii sănătoase, 

ajută-ne, Iisuse, să-l ţinem, 

ca la sfârşitul luptei credincioase 

Cununa răsplătirii s-o avem!... 

 

”Dreptarul” este o carte care a fost, este și va fi necesară tuturor membrilor 

Oastei Domnului pentru ca fiecare să înțeleagă și să împlinească, din ea,  menirea pe 

care Duhul Sfânt a pus-o acestei mișcări duhovnicești.    

 

7. Primele două capitole ale cărții reprezintă INTRODUCEREA în tema cărții. 

 

8. Primul capitol având titlu asemănător titlului cărții ”Lumina învățăturii 

sănătoase”, conține expunerea de motive pentru care fratele Traian a socotit 

necesară scrierea acestei cărți.   

 

Voi reda, concentrat, ideile cele mai importante :       

 

a. Domnul Iisus Hristos ne-a adus în Cuvântul Său învățătura sănătoasă care 

reprezintă Vestea și Calea mântuirii.  

 

b.  Această învățătură a fost încredințată spre propovăduire apostolilor Lui, 

apostolii au încredințat-o ucenicilor lor și așa a ajuns, din generație în 

generație la noi.  

 

c.  In Romani 10:17 ni se spune : ”credința vine în urma auzirii iar auzirea vine 

prin cuvțnt” . Dacă învățătura e  adevărată va rezulta o credință dreaptă. Dar 



dintr-o învățătură răstălmăcită vom avea o credință falsă. Iar învățăturile  

false printre creștini sunt motivul existenței în lume a atâtor credințe greșite și 

a atâtor dezbinări între creștini și frați. 

 

d. Orice lucrare cât de corectă și dreaptă învățătură a avut la început dacă nu a 

știut să țină acea învățătură ferită de primejdiile falsurilor pe carte Satan vrea 

să le aducă.  

 

 

e. ”De aceea, spune, în continuare, fratele Traian Dorz,  dacă nu vrem să 

pierim în păcatele neascultării şi în pustiirea dezbinărilor, ci să ajungem la 

minunata mântuire a sufletului nostru, a familiei noastre, a poporului nostru 

şi a tuturor semenilor noştri, aducând un rod sănătos şi vrednic pentru 

Hristos, atunci trebuie neapărat să ne pătrundem cu toţii până în adâncul 

sufletului nostru de aceste două mari adevăruri: 

1.  Întâi, că trebuie să cunoaştem dreapta şi sănătoasa învăţătură pe care ne-a lăsat-

o nouă Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, iar după El, marii noştri înaintaşi 

pe care trebuie să-i urmăm şi noi întocmai. 

2.   Apoi, că trebuie să ţinem această învăţătură întocmai aşa cum ei ne-au lăsat-o, 

neadăugând şi nescăzând nimic din ea, ci ajutând şi pe alţii să o ţină la fel şi ei.” 

 

f.  Învățătura sănătoasă nu trebuie să devină o Lege pentru cei ce o urmează. 

  

” Aceste învăţături nu sunt nişte legi aspre şi nişte porunci împovărătoare – ca 

în Legea Veche – greu de ţinut şi chinuitoare la împlinit, ci sunt ca nişte 

lumini minunate şi ca nişte stâlpi cereşti aşezaţi de-a lungul drumului nostru 

întunecos şi primejduit din cauza ispititorului”.   

 

g. Învățăturile acestei cărți sunt ”pentru cei care s-au înrolat şi se vor mai înrola 

de bunăvoie în frăţietatea duhovnicească a Oastei Domnului”.  De aceea ele 

trebuie cercetate,  însușite și respectate de toți ostașii.  

 

h.   Învățăturile cărții  ”sunt  înalt  obligatorii pentru fiecare suflet care se înscrie 

de bunăvoie în Oastea Domnului Iisus Hristos.” 

 

i. Învățăturile cărții trebuiesc cercetate în școlile biblice frățești.  ”Însuşirea lor 

de către toţi fraţii şi vegherea cu stăruinţă a fiecăruia pentru trăirea acestora 

este necesară nu numai pentru împlinirea datoriei mântuirii noastre, ci şi 

pentru a şti să deosebim învăţăturile străine şi a ne feri de ele, spre a nu ne 

pierde mântuirea pe care am câştigat-o prin Crucea lui Hristos. 

 

 

-    În încheierea prezentării acestui prim capitol aș dori să citez, din memorie, 

pe părintele Galeriu care ne spunea, în vremea studenției la teologie, despre 

Canoanele Bisericii următoarele cuvinte :  

 

”Canoanele Bisericii nu au fost scrise ca niște Legi pentru creștini. Ele sunt legi 

pentru necreștini. Și sunt,  de fapt, niște garduri care trebuie să păzească staulul creștin 



pentru a nu intra în ea lupii răpitori. Dar, ca și Legea,  Canoanele trebuie citite  și 

înțelese prin Duhul lui Dumnezeu care le-a inspirat”.  

”.  

 

9. Capitolul 2, care face parte tot din INTRODUCEREA cărții, cuprinde mai 

multe idei despre esența învățăturii Lucrării Oastei Domnului.  

Putem rezuma în următoarele idei și citate :  

a. ” Oastea Domnului fiind o frăţietate de luptă duhovnicească născută în 

Biserica noastră drept-credincioasă şi având ca scop o mai puternică şi vie 

trăire pentru dobândirea mântuirii sufleteşti, n-a avut şi nu are o altă 

învăţătură decât cea a Bisericii noastre strămoşeşti. Dreptarul sfânt al 

dreptei învăţături după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie a Bisericii noastre 

a fost de la început şi trebuie să fie până la sfârşit îndrumătorul şi 

călăuzitorul Oastei Domnului.” 

 

b.  ” Părintele Iosif, în toată viața și lucrarea lui, a mărturisit  că :  

- ” (Oastea Domnului) nu are şi nici nu va avea vreodată o altă învăţătură, 

deosebită de a  Bisericii;  

               - că Oastea Domnului va păstra neschimbată, pe totdeauna, învăţătura lăsată 

nouă de Hristos  şi de marii noştri înaintaşi în Biserica noastră strămoşească;  

              - că el a primit întru totul de la Duhul Sfânt toată lumina şi călăuzirea după 

care să îndrume  această uriaşă Lucrare evanghelică a lui Hristos, Mântuitorul 

nostru”.  

 

c.  Toate învăţăturile P. Iosif – ”de la înfiinţarea Oastei Domnului, la Anul 

Nou 1923, şi până la 12 februarie 1938, data când el a trecut la Domnul – 

sunt întemeiate numai şi numai pe Cuvântul Sfintelor Scripturi şi pe 

îndrumările Sfinţilor Părinţi bisericeşti.” 

-  ” În tot ce a învăţat şi a trăit, Părintele Iosif a urmat îndeaproape 

învăţătura şi pilda marilor săi înaintaşi – profeţii şi părinţii noştri în Hristos 

– mai ales pe cele ale Sfântului Apostol Pavel şi ale Sfântului Ioan Gură de 

Aur. Aceşti doi mari şi viteji ostaşi ai lui Iisus Biruitorul şi Mântuitorul i-au 

fost Părintelui Iosif model de luptă şi de apostolie, de la începutul preoţiei 

lui din 1911 şi până la sfârşitul vieţii sale în 1938.”  

 

d. Acesta este motivul pentru care învățăturile date în cartea ”Dreptarul 

învățăturii sănătoase” au fost structurate după schema :  

- am aşezat mai întâi porunca Sfintelor Scripturi,  

- apoi a Sfinţilor Părinţi bisericeşti, mai ales a Sfântului Ioan Gură de Aur,  

- iar apoi a Părintelui Iosif Trifa 

               - concluziile fratelui Traian Dorz 

 

 

 

 

 

 

 



                                           CUPRINS   
 

        Cu CAPITOLUL 3  începe, de fapt, șirul învățăturilor sănătoase structurate pe 

temele cele mai importante, considerate de fratele Traian Dorz, că trebuie însușite și 

urmate de frații și surorile din Oastea Domnului.  Le vom lua pe rând, capitol cu 

capitol,  stăruind asupra a ceea ce reprezintă esența fiecărui capitol.  
 

 

        CAPITOLUL  3.      DESPRE  OASTEA   DOMNULUI  
 

        În esență capitolul 3 prezintă :  

   a. Temeiurile din Cuvântul lui Dumnezeu și din scrierile Sfinților Părinți care susțin 

Lucrarea Oastei Domnului  

                                  și  

   b.  Felul în care Părintele Iosif a înțeles că trebuie să fie lupta și birunța Oastei pe 

acest pământ și concluziile trase de fratele Traian Dorz.   
    

                                           Ce spune Sfânta Scriptură  
„Războinic viteaz, încinge-ți sabia, apără adevărul, blândețea și neprihănirea (Pasalmul 45, 3-4)  

„Pe zidurile tale, Ierusalime, Eu pun străjeri care nici zi, nici noapte nu vor tăcea!“ (Isaia 62, 6). 

”Pentru aceea luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea şi, toate 

biruindu-le, să rămâneţi în picioare“ (Efes. 6, 11; 13).  

 „Luptă-te lupta cea bună a credinţei, cucereşte viaţa veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai 

dat bună mărturie înaintea multor martori“ (I Tim. 6, 12).  

„Suferă împreună cu mine ca un bun ostaş al lui Hristos Iisus. Nici un ostaş nu se încurcă în 

treburile vieţii, ca să fie pe plac celui care strânge oaste“ (II Tim. 2, 3-4).  

 „Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit. De acum mi s-a gătit cununa 

dreptăţii, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea, El, Dreptul Judecător, şi nu numai mie, ci şi 

tuturor celor ce au iubit arătarea Lui“ (II Tim. 4, 7).  

 

                                              Ce spun Sfinţii Părinţi  
„Deci să ştiţi, fraţilor, că tot timpul vieţii noastre pe pământ este timp de luptă. Mii de patimi ne 

atacă, pe care trebuie să le biruim, ca să nu cădem în cursa lor... astfel noi suntem ostaşi şi 

luptători.“ 
Sf. Ioan Gură de Aur – Omilia Tesaloniceni  

„Noi trebuie să fim pururea înarmaţi pentru luptă, ... Ca un ostaş viteaz deci, pururea să stai gata de 

luptă.  
Sf. Ioan Gură de Aur – Omilia Evrei  

„Ostaşul atunci se arată strălucit înaintea împăratului său, când poartă răni pe trupul lui. Tot aşa şi 

noi înaintea lui Hristos.“ 
Sf. Ioan Gură de Aur – Omilia Tesaloniceni  

„Căutaţi să plăceţi Celui în a Cărui Oaste sunteţi, de la Care şi plata o primiţi. Să nu fie găsit careva 

dezertor...“ 
Sf. Ignatie Teoforul  

„Tu, pe care Oştirea Cerească te-a înrolat în tabăra ei spirituală, prin virtuţi păstrează nestricată şi 

întreagă învăţătura primită. Roagă-te şi citeşte în mod regulat. “ 
Sf. Ciprian 

 

Ce spune Părintele Iosif  
Numirea noastră de ostaşi ai Domnului este pe baza Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii. Atât 

Sfânta Scriptură, cât şi Sfinţii Părinţi îi numesc pe credincioşii adevăraţi ai lui Hristos ostaşi ai 

Domnului. Noi vom rămânea până la sfârşitul vieţii noastre cu acest preafrumos şi mult-spunător 

nume de ostaşi ai Domnului. 



Foaia «Oastea Domnului», nr. 18/1930 

Oastea Domnului este aflarea şi vestirea lui Iisus cel Răstignit. 

Oastea Domnului este o mişcare de renaştere sufletească... pentru a înţărca răul de la izvor şi a porni 

binele şi îndreptarea tot de la Izvorul puterii şi al îndreptării Care este Iisus Mântuitorul. 

Oastea Domnului este o inspiraţie şi o creaţie spirituală care vine de-a dreptul şi pe de-a-ntregul de 

la Domnul de Sus. Domnul Singur este Conducătorul acestei oştiri. Toată conducerea Oastei 

Domnului este a Lui. El Singur o poate duce la biruinţă. 

Oastea Domnului pune tot apăsul pe renaşterea cea sufletească, pe trăirea unei vieţi noi cu Hristos, 

pe adâncirea trăirii sufleteşti în Evanghelia Mântuitorului. Fără acestea, toate regulile, 

regulamentele şi poruncile sunt numai nişte „sarcini grele de purtat“. 

Am tras şi am conturat singur cadrele voluntariatului Oastei Domnului, accentuând însă în toate 

prilejurile că stau sub controlul Bisericii, sub controlul spiritual al conducerii întregii Biserici, al 

Sfântului Sinod, pentru că Oastea Domnului a cuprins întreagă întinderea ţării noastre. 

Oastea Domnului este un voluntariat duhovnicesc din rândul preoţilor şi laicilor, care s-au înrolat de 

bunăvoie să-L slujească cu o credinţă vie şi cu o dragoste fierbinte pe Dumnezeu, după învăţătura 

Bisericii noastre drept-credincioase.  

Şi aceasta trebuie să rămână pe totdeauna Oastea Domnului: un voluntariat duhovnicesc ce lucrează 

în cadrul învăţăturilor din Biblie şi din Biserică. 
«Ce este Oastea Domnului?», Ed. «Oastea Domnului», Sibiu, ed. a VI-a, p. 238 

 

De aceea, oricine intră  în Oastea Domnului trebuie: 
Să vină nesilit de nimeni, de bunăvoie şi din dragoste pentru Dumnezeu, spre mântuirea sa 

sufletească şi trupească. Noi trebuie să-i chemăm cu dragoste pe toţi – dar să nu silim cu forţa pe 

nimeni să facă acest lucru, dacă nu vrea. 

Orice suflet care doreşte să intre în Oastea Domnului trebuie să se nască din nou – din Cuvântul şi 

Duhul Sfânt – ca să devină o făptură nouă în Domnul. Fără naşterea din nou, nimeni nu poate face 

parte din Oastea Domnului. Cei nenăscuţi din nou sunt fireşti, lumeşti, trupeşti – şi astfel de suflete 

vor face numai tulburări, sminteli şi stricăciune în Lucrarea Domnului, spre pierzarea lor şi a celor 

care i-au băgat în staulul Său! 

    Un adevărat ostaş al Domnului se va supune, din dragoste şi smerenie, tuturor învăţăturilor 

sănătoase din Biserică şi din Adunarea Frăţească, purtând cu cinste numele de ostaş al Domnului şi 

fiu al Bisericii vii, apărând cu fapta şi cuvântul numele şi unitatea acestora. 

Îşi va da toate silinţele să ţină întocmai toate învăţăturile din cartea aceasta, potrivit Sfintei Scripturi şi 

Sfintei Tradiţii, cinstind memoria Părintelui Iosif şi însuşindu-şi învăţăturile şi îndemnurile din cărţile 

şi din pildele sale, fiind deplin încredinţat că numai aşa va împlini cu adevărat voia lui Dumnezeu. 

Oricine se abate de la învăţăturile Oastei şi ale Bisericii, părăsindu-şi Frăţietatea sa şi alipindu-se de 

alte adunări şi crezuri, acela îşi pierde calitatea de ostaş al Domnului. Iar dacă, la chemarea şi 

îndemnul fraţilor, nu ascultă nici de fraţi şi nici de Biserică – se va rupe orice legătură cu el, pentru 

a nu mai rătăci şi pe alţii, fiindcă acesta face păcatul împotriva Duhului Sfânt, părăsind adunarea sa 

(cf. Tit 3, 10; Evrei 10, 25-27). Şi îşi calcă credinţa dintâi (cf. I Tim. 5, 12). 

Oricine doreşte cu adevărat să-şi mântuiască sufletul lui şi pe al altora în mijlocul Frăţietăţii Oastei 

Domnului, acela trebuie să fie totdeauna smerit şi sincer cu Domnul şi cu fraţii.  

Numai credincioşia până la moarte îl va dovedi că a fost cu adevărat un vrednic şi bun ostaş al 

Domnului. 

 

capitolul 4 

DESPRE NAŞTEREA DIN NOU 
 Nașterea din nou este prezentată ca elementul definitoriu al fiecărui ostaș.  

Nu este o noutate ci un adevăr uitat de creștinii de rând în decursul 

istoriei și redescoperită de Părintele Iosif Trifa în momentul în care a 

hotărât să se adâncească în Tainele Cuvântului Sfânt, Biblia.  

 ”Încorsetată” doar în straiele Botezului această Taină este ”eliberată” de 

Părintele Iosif, prin inspirația și puterea Duhului Sfânt și redăruită 

creștinilor.  



                                                  Ce spune Sfânta Scriptură  
”Nu te mira că ţi-am zis: trebuie să vă naşteţi de sus“ (Ioan 3, 3-7).  

 „Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva de sus, nu va putea să vadă Împărăţia lui 

Dumnezeu… (Ioan 3, 3-7) 

 „El ne-a mântuit nu din faptele cele întru dreptate săvârşite de noi, ci după a Lui îndurare, prin 

baia naşterii celei de a doua şi prin înnoirea Duhului Sfânt, pe Care L-a vărsat peste noi din 

belşug, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru“ (Tit 3, 5-6). 

 
                                                Ce spun Sfinţii Părinţi 
„De trei ori în viaţă trebuie să ne naştem. O naştere este ieşirea afară din sânurile de maică, când 

adică din pământ la pământ ne aducem, iar celelalte două ne sunt de la pământ către ceruri, din care 

una este mulţumitoare, adică aceea pe care o avem prin dumnezeiasca baie a Botezului, iar alta – a 

treia – este din pocăinţă şi din ostenelile cele bune. Şi într-aceasta – adică în a treia – suntem noi 

acum.“ 
Sf. Atanasie cel Mare 

„Nu este de-ajuns să te naşti creştin, ci trebuie să te faci creştin [printr-o naştere din nou].“ 
Sf. Ioan Gură de Aur 

„Cei născuţi din Duhul se cunosc după roadele Duhului, căci cel născut din cineva seamănă cu acela 

care l-a născut.“ 
Sf. Maxim Mărturisitorul 

„Naşterea din nou este o făptură nouă, o a doua făptură în noi, căci din ceea ce nu eram am fost 

aduşi la ceea ce suntem. Ceea ce eram mai înainte am murit, adică omul nostru cel vechi. Şi ceea ce 

devenim nu eram mai înainte.“ 
Sf. Ioan Gură de Aur 

„Ca orice viaţă, aşa şi viaţa în Hristos, are o naştere, o pruncie, o creştere şi o stare de bărbăţie.“ 
Învăţătura de Credinţă Creştină Ortodoxă 

 

Ce spune Părintele Iosif  
„Prin Taina cea mare a naşterii din nou trebuie să trecem şi noi. Am şi trecut, căci Taina Botezului 

închipuie această naştere din nou. Botezul ne trece prin „apă şi prin Duh“, dintr-un „om vechi face 

un om nou“. Însă, mai târziu, păcatul strică iarăşi acest „om nou“ şi îl face iarăşi „vechi“. De aceea, 

trebuie să trecem iarăşi printr-o nouă naştere din nou, sufletească. Această naştere din nou o facem 

în duh, în Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos.“ 
«Corabia lui Noe», ed. a IV-a , Sibiu, 1998, p. 82 

Naşterea din nou este primul pas de intrare în Oastea Domnului. Nimeni nu poate face parte cu 

adevărat din Oastea Domnului fără naşterea din nou.  

A te naşte din nou înseamnă a înţelege şi a primi Harul Crucii de pe Golgota. Şi prin acest har, omul 

tău cel vechi să se răstignească (prin durere şi pocăinţă) împreună cu Iisus. Iar în tine să se nască un 

om nou, prin Cuvântul şi prin Duhul lui Dumnezeu. 

Naşterea din nou este schimbarea cea mare care trebuie să dea celor ce intră în Oastea Domnului o 

altă inimă şi o altă simţire. O altă minte cu alte vederi şi alte umblări. Să moară omul nostru cel 

dinlăuntru pentru păcat şi să învieze lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos (Rom. 6, 11). 

O trăire cu totul nouă faţă de cea care fusese înainte, o viaţă cu totul predată lui Dumnezeu din cea 

care fusese mai înainte predată cu totul păcatului şi lumii, – aceasta este ceea ce se cheamă o naştere 

sufletească, aceasta este lupta şi viaţa Oastei Domnului. 

Cine nu are naşterea de Sus, transformarea şi înnoirea vieţii sale printr-o schimbare totală faţă de 

felul cum era mai înainte de a intra în Oaste, acela nu poate fi un bun ostaş al Domnului. 

 

                           De aceea, oricine intră  în Oastea Domnului trebuie: 
În clipa intrării în Oastea Domnului să stăm în faţa Cuvântului lui Dumnezeu cu adâncă pocăinţă şi 

cu lacrimi de durere pentru păcatele trecutului, cerând iertare pentru ele şi părăsindu-le total şi pe 

totdeauna. Apoi, punând gând şi legământ pentru o viaţă nouă cu Hristos. Aceasta este naşterea din 

nou pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Nimeni nu trebuie să încerce a intra în Oastea Domnului fără 

această naştere din nou, fiindcă aceasta ar fi o înşelare a Duhului Sfânt – şi va fi pedepsită ca 

păcatul lui Anania şi al Safirei (Fapte 5, 9-11). 



Nimeni nu trebuie să fie silit să intre în Oastea Domnului, dacă nu vine acest îndemn dinlăuntrul 

său, din inima sa. Un astfel de ostaş silit va face numai rău şi necaz în Lucrarea Domnului. Toate 

relele care sunt între fraţi vin numai din partea acelora care au intrat în Oastea Domnului fără 

naşterea din nou, căci aceştia nu şi-au răstignit firea lor pământească din care izvorăsc numai rele. 

Copiii fraţilor ostaşi, când ajung la vârsta cunoaşterii, trebuie să fie îndrumaţi şi ei să se nască din 

nou. Căci nu-i de-ajuns să se nască numai din părinţii lor credincioşi, ci trebuie să se nască şi 

duhovniceşte, din Cuvântul lui Dumnezeu (Apa cea vie) şi din Duhul Sfânt, ca să fie o făptură nouă, 

duhovnicească. 

Cei ce spun că s-au născut din nou trebuie să arate asta în viaţa lor prin roadele Duhului Sfânt (Gal. 

5, 22). Cine nu are aceste roade în viaţa lui, văzute de toţi, acela este un mincinos şi un amăgitor, iar 

nu un ostaş al Domnului. 

Naşterea din nou este o taină. Ea este Taina Pocăinţei în Biserica noastră şi taina aceasta este mare 

şi unică. Ea se face o dată pentru totdeauna. Oricine nu trece prin această taină nu poate nici vedea 

şi nici moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. 
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DESPRE HOTĂRÂRE ŞI LEGĂMÂNT 

 
   Legământul este hotărârea personală pe care fiecare creștin o face în fața 

lui Dumnezeu ca o confirmare a hotărârii  ”prin procură” a părinților 

spirituali și trupești, de la botez, că va fi toată viața ”un bun ostaș al lui 

Hristos”.   

                                                 Ce spune Sfânta Scriptură 
„Dumnezeu hotărăşte din nou o zi, astăzi… Dacă veţi auziţi astăzi glasul Lui, nu învârtoşaţi 

inimile voastre“ (Evrei 4, 7).  

„Luaţi aminte cu urechile voastre şi mergeţi pe căile Mele. Ascultaţi-Mă pe Mine şi viu va fi 

sufletul vostru. Voi face cu voi legământ veşnic, dându-vă îndurările Mele cele făgăduite lui 

David“ (Isaia 55, 3).  

„Dar iată legământul pe care-l voi încheia cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi 

pune Legea Mea înăuntrul lor şi pe inimile lor voi scrie şi Eu le voi fi Dumnezeu, iar ei Îmi vor fi 

popor“ (Ier. 31, 33). 

„Veniţi şi vă uniţi cu Domnul prin legământ veşnic care nu se va uita“ (Ier. 50, 5).  

        ”Acesta este sîngele legãmîntului, care a poruncit Dumnezeu sã fie fãcut cu voi.”  (Evrei 9, 20).  

„V-aţi apropiat... de Iisus, Mijlocitorul Legământului celui nou“ (Evrei 12, 22-24).  

 

Ce spun Sfinţii Părinţi  
„Nimic nu mulţumeşte pe Dumnezeu ca o viaţă bună şi curată, predată în slujba Lui.“ 

Sf. Ioan Gură de Aur  

„Când omul se predă în totul lui Dumnezeu şi nu mai umblă fără de El, atunci Dumnezeu îi 

descoperă tainele voii Lui în sfinţenie.“ 
Sf. Macarie cel Mare  

„Să ne predăm pe noi înşine lui Dumnezeu în întregime, ca să-L primim şi noi pe El Întreg.“ 
Sf. Maxim Mărturisitorul  

Ce spune Părintele Iosif  
Oastea Domnului este o mişcare de renaştere duhovnicească, în credinţa şi învăţătura cea dreaptă, în 

care orice suflet care vine trebuie să pună o hotărâre şi un legământ că o rupe cu viaţa lumească 

dinainte şi cu trecutul său cel păcătos. Şi să înceapă o viaţă nouă cu Hristos şi pentru El. 

Hotărârea şi legământul de predare în slujba Domnului nostru Iisus Hristos constituie hotarul cel 

mare de la care sufletul se desparte definitiv de Satana şi se uneşte definitiv cu Hristos. Acesta este 

hotarul de la care omul lasă calea cea largă şi o ia pe calea cea strâmtă ce duce la mântuire. Acesta 

este hotarul de la care omul moare pentru lume şi pentru păcat şi începe să învieze şi să trăiască cu 

adevărat pentru Dumnezeu. 



Cine face legământ de ascultare şi vieţuire cu Hristos şi îşi ţine acest legământ până la moarte, 

numai acela va primi cununa vieţii din mâna cea străpunsă de cuie a dulcelui nostru Mântuitor şi 

Răscumpărător, Iisus Hristos. Dar cine se leapădă şi îşi calcă hotărârea şi legământul său, acela va 

avea parte de lepădare şi de la Hristos. 

La picioarele Crucii lui Iisus cel Răstignit să punem şi noi, fiecare, gând de hotărâre şi legământ de 

a-L urma pe El până la sfârşit. Atunci vom primi din Mâna cea Răsplătitoare cununa vieţii veşnice. 

 

  De aceea, oricine intră  în Oastea Domnului trebuie: 
Să facă fiecare personal în fața Domnului și a fraţilor din Oastea Domnului o hotărâre şi un 

legământ că se leapădă cu totul de felul păcătos şi rău de viaţă de dinainte – şi că se predă cu totul 

de azi înainte Domnului Iisus Hristos, ca să trăim pentru El. 

 Să ne hotărâm a fi gata totdeauna să ascultăm şi să urmeăm cu supunere şi smerenie Cuvântul 

Domnului şi al fraţilor, fără a arăta niciodată nici un fel de împotrivire faţă de ceea ce ni se cere după 

voia Domnului şi după învăţătura Oastei Domnului. 

Neascultarea şi netrăirea după voia Domnului sau părăsirea Frăţietăţii Oastei înseamnă călcarea 

hotărârii şi ruperea legământului făcut cu Domnul. Înseamnă lepădarea de adunare şi căderea din 

credinţă (Evrei 10, 25-27). Oricine săvârşeşte aceste lucruri este un om de nimic, este un suflet 

pierdut şi nu mai poate fi un ostaş al Domnului, ci un dezertor din oştirea Lui. 

În zilele de la începutul Oastei Domnului se punea legământul numai la câtva timp după hotărârea 

intrării în Oaste, timp în care se dovedea că cei care s-au predat Domnului s-au născut din nou cu 

adevărat şi că ei luptă şi muncesc pentru a trăi în adevăr o viaţă nouă cu Hristos – şi sunt vrednici a 

fi socotiţi fraţi şi părtaşi la viaţa cu Domnul. 

Există numai un singur legământ. El nu poate fi nici schimbat, nici înlocuit, cum nu este schimbat 

legământul lui Dumnezeu, ci rămâne pe totdeauna acelaşi. Noi putem să ni-l reînnoim, din când în 

când, dar să-l schimbăm nu putem niciodată. Cine şi-l schimbă – şi-l calcă. Şi vai de cel ce-şi calcă 

legământul său cel unic! 
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DESPRE DUMNEZEU – SFÂNTA TREIME 
 

Sfânta Treime  este socotită  cea mai  mare Taină a creștinismului.  

Este Dumnezeul nostru cel Întreit și Unic –  înțeles și neînțeles în înțelegerea 

mărginită a minților noastre.  

 
                                     Ce spune Sfânta Scriptură  
„Pentru noi este un singur Dumnezeu, Tatăl, din Care sunt toate şi noi întru El; şi un singur Domn, 

Iisus Hristos, prin Care sunt toate şi noi prin El“ (I Cor. 8, 6). 

 ... și Duhul Sfânt ... care este Acel Care dă Viața (Ioan 6, 63). 

„Duhul lui Dumnezeu Se mișca pe deasupra apelor“ (Facere 1, 2).  

„Duhul lui Dumnezeu S-a văzut pogorându-Se ca un porumbel şi venind peste El“ (Matei 3, 16).  

„Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al 

Sfântului Duh“ (Matei 28, 19).  

„Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiu Său Cel Unul născut L-a dat ca oricine crede în El 

să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică“ (Ioan 3, 16).  

 „Iar Eu şi Tatăl Meu una suntem“ (Ioan 10, 30).  

„…Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine“ (Ioan 15, 26).  

 

                                         Ce spun Sfinţii Părinţi 
Învăţătura credinţei noastre despre Sfânta Treime se cuprinde, pe scurt, în Simbolul Credinţei, care 

a fost alcătuit de Sfinţii Părinţi la întâiul Sinod ecumenic, de la Niceea, în anul 325 şi la al doilea 

Sinod ecumenic, de la Constantinopol, în anul 381. Crezul acesta nu este o rugăciune, ci o expunere 

clară şi dreaptă a credinţei noastre creştine. Crezul acesta trebuie învăţat adânc şi mărturisit cu 

hotărâre de către noi toţi: 



1. Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor 

văzute şi nevăzute. 

2. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut 

mai înainte de toţi vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, 

iar nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. 

3. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la 

Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om. 

4. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat. 

5. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. 

6. Şi S-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. 

7. Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. 

8. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu 

Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. 

9. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. 

10. Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. 

11. Aştept învierea morţilor. 

12. Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin. 
(preluat din Ceaslov, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1993, p. 

24-25) 

Dumnezeu este Unul şi Întreit în Persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Aceste Trei Persoane Una şi 

Unul sunt. Taina aceasta nepătrunsă de mintea omenească o putem înţelege numai prin credinţă şi 

prin descoperirea dumnezeiască...  

 
Ce spune Părintele Iosif  

Toată lucrarea de zidire şi mântuire a lumii şi a omenirii, din Ziua întâi şi până în Ziua din urmă, a 

fost făcută de toate Cele Trei Persoane ale Sfintei Treimi. Toate le săvârşeşte Tatăl, prin Fiul, în 

Duhul Sfânt. 

Înainte de Întruparea Fiului şi de Pogorârea Duhului Sfânt, Fiul şi Duhul lucrau prin Tatăl. 

La naşterea pe pământ a Fiului, Tatăl şi Duhul lucrau prin Fiul. 

De la Pogorârea Duhului Sfânt şi în vremea aceasta a Duhului Sfânt, Tatăl şi Fiul lucrează prin 

Duhul. 

 Aceasta este Taina cea ţinută ascunsă din veşnicie, dar descoperită acum sfinţilor Lui, cărora 

Dumnezeu a binevoit să le facă cunoscută care este bogăţia slavei Tainei acesteia între neamuri. Şi 

anume: Hristos în voi (prin Tatăl şi prin Duhul) nădejdea slavei. 

 

              De aceea, oricine intră în Oastea Domnului trebuie: 
Să creadă şi să mărturisească, prin cuvintele sale şi prin faptele sale, întocmai după învăţăturile de 

mai înainte, făcute nouă cunoscute prin Sfintele Scripturi, prin Sfinţii Părinţi bisericeşti şi prin 

părintele nostru sufletesc prin care ne-am născut la o viaţă nouă... 

 Un adevărat ostaş al Domnului va fi dator totdeauna să unească cu credinţa sa fapta, iar cu fapta 

cunoştinţa... adică să mediteze şi să adâncească învăţăturile sfinte începând cu cele mai de seamă, 

adică acestea despre Sfânta Treime şi despre marea şi însemnata lucrare a mântuirii noastre care se 

face prin dragostea Tatălui, prin Jertfa Fiului şi prin inspiraţia Duhului Sfânt. 

”Acela este Antihristul care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul. Oricine tăgăduieşte pe Fiul nu are nici 

pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl. Ce aţi auzit de la început, aceea să rămână în 

voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, veţi rămâne în Fiul şi în Tatăl. Iar făgăduinţa pe 

care ne-a făcut-o El este viaţa veşnică...” 

După aceste adevăruri care ne-au fost scrise de Sfântul Apostol Ioan la I Ioan 2, 22-25, trebuie să 

fim hotărâţi în a respinge pe oricine va veni la noi să ne clatine de pe temelia acestor încredinţări şi 

să ne depărtăm de el şi de învăţăturile lui ca de Satana şi de Antihristul. 
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DESPRE BISERICĂ 
Capitolul prezintă modul de raportare a ostașilor la Biserica în sânul căreia s-

a născut cu o nădejde vie și cu misiune de a ”reaprinde (toate) luminile în 

candelabrul ei. 

  Este o misiune dificilă dar plină de responsabilitate și răsplătire.  

 
                                             Ce spune Sfânta Scriptură  
„Ca să ştii, dacă zăbovesc, cum să petreci în casa lui Dumnezeu care este Biserica Dumnezeului 

Celui Viu, stâlp şi temele a adevărului“ (I Tim. 3, 15).  

„Casa Mea casă de rugăciune se va chema, iar voi o faceţi peşteră de tâlhari“ (Matei 21, 13).  

„Drept aceea, luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi 

episcopi ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său“ (Fapte 20, 

28). 

„Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis mie: în Casa Domnului vom merge!“ (Ps. 121, 1).  

 „Şi Eu îţi zic ţie că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor 

birui“ (Matei 16, 18).  

 

„Hristos este cap Bisericii, trupul Său, al cărui mântuitor şi este“ (Efes. 5, 23).  

Hristos este Mirele Bisericii (cf. Apoc. 21, 2).  

Biserica este a lui Hristos (cf. I Cor. 1, 2).  

 
Ce spun Sfinţii Părinţi  

 „Biserica este acel lăcaş sfânt ridicat de spiritele noastre.“  
                                                             Sf. Ioan Gură de Aur  

„Biserica este plinătatea Harului, neavând nici pată, nici zbârcitură. Ea este curată şi neîntinată, 

indestructibilă şi eternă.“ 
                                             Tertulian  

 „Biserica este prelungirea tainică a Întrupării Mântuitorului. Ea conţine viaţa lui Hristos.“ 
Învăţătura de Credinţă Creştină Ortodoxă  

„În afară de Biserică nu este mântuire.“ 
Sf. Ciprian de Cartagina  

 „Biserica este Trupul organic al lui Hristos... ai cărei membri, care sunt credincioşii, trebuie să stea 

într-o armonie perfectă.“ 
Sf. Ioan Gură de Aur  

 

Ce spune Părintele Iosif  
Ceea ce este sufletul pentru trup, aceea este Duhul Sfânt pentru Trupul lui Hristos care este 

Biserica.  

 „Oastea Domnului este un copil al Bisericii. Ea s-a născut şi trăieşte sub aripa Bisericii. 

Oastea Domnului nu este ceva mai mult decât Ortodoxia, ci e o familie restrânsă, o comuniune de 

frăţietate evanghelică, cu gândul precis de a trăi mai intens învăţăturile Bibliei şi ale Bisericii. 

Oastea nici nu a vrut şi nici nu vrea să facă reguli peste sau în contra Bisericii. Dar Oastea 

Domnului vrea să trăiască, cu toată fiinţa, regulile existente ale Bisericii.“ 
 (Fragment din Moţiunea din 12 sept. 1937) 

  

De aceea, oricine intră  în Oastea Domnului trebuie: 
Să se socotească cu evlavie un fiu al Bisericii şi să-şi împlinească cu toată temerea de Dumnezeu toate 

îndatoririle faţă de Biserică, încredinţat de Harul lui Dumnezeu care este în ea. 

Să ia parte la slujbele şi sarcinile Bisericii. 

Să se mărturisească şi să se împărtăşească cu Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos, după 

cum ne porunceşte El, supunându-se rânduielilor aşezate în Biserică şi la fel să-şi împlinească şi 

celelalte îndatoriri sufleteşti şi trupeşti faţă de ea. 



Să înconjoare pe slujitorii Bisericii cu tot respectul şi dragostea, ca pe nişte mai-mari ai poporului, 

rânduiţi prin voia lui Dumnezeu la o slujbă sfântă – şi să nu-i vorbească niciodată de rău, după cum 

este scris, căci pe fiecare îl va judeca Cel care Singurul are acest drept (cf. Fapte 23, 5). 

Să respecte tot timpul slujbei şi rugăciunii în Biserică. Să asculte cu evlavie, să cânte cu dragoste, să 

se roage cu lacrimi, îmbrăcat cuviincios, fiindcă stă necurmat în faţa lui Dumnezeu Care urăşte 

orice necuviinţă. Cine este un neascultător şi un necuviincios faţă de Biserică nu poate fi un ostaş al 

Domnului. 

Biserica de pe pământ este Biserica luptătoare, iar Biserica din cer este Biserica triumfătoare şi 

Hristos este Capul amândurora. Deci după cum cei din ceruri Îi slujesc şi Îl laudă cu toată sfinţenia 

pe Dumnezeu acolo în cer, tot aşa trebuie să fim şi noi, Biserica de pe pământ, după cum este scris: 

„Precum în ceruri, aşa şi pe pământ...“. Cine vrea să facă parte în ceruri din Biserica triumfătoare 

trebuie mai întâi să facă parte din Biserica luptătoare de pe pământ. Oastea Domnului aşa voieşte să 

facă. 

 

capitolul 8 

DESPRE SFINTELE TAINE  
Sfintele Taine sunt Hristosul prezent după înălțare, prin Duhul Sfânt, în Trupul 

lui Hristos Biserica.  

    Ele trebuie păstrate vii și pline de Hristos, altfel forma goală, fără Har, a unor 

ritualuri aduce în loc de Viață, osândă pentru oricine se împărtășește de ele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ce spune Sfânta Scriptură  
”Vouă v-a fgost dat să cunoașteți tainele Împărăției Cerurilor, iar altora nu le-a fost dat” (Mat. 13,11) 

„Aşa să ne socotească pe noi fiecare om: ca slujitorii ai lui Hristos şi ca iconomi ai tainelor lui 

Dumnezeu“ (I Cor. 4, 1).  

”El a binevoit să ne descopere tainele voii Sale” (Efes. 1,9) 

”Rugați-vă pentru noi ca să putem vesti Taina lui Hristos” (Colos. 4,3)  

 

Ce spun Sfinţii Părinţi 
Sfintele Taine sunt lucrările văzute prin care se arată lucrările nevăzute ale Duhului Sfânt în viaţa 

Bisericii şi în viaţa fiecărui credincios. Pentru că omul are nu numai sufletul său nevăzut, ci are şi 

trupul văzut. Prin aceste Taine văzute ni se împărtăşeşte harul nevăzut al Sfântului Duh. 

Partea văzută – din afară – a tainei o formează lucrurile, cuvintele şi actele slujbei, iar partea 

nevăzută – lăuntrică – a tainei este harul dumnezeiesc care se împărtăşeşte prin partea cea văzută. 

Scopul Sfintelor Taine este sfinţirea omului. Harul pe care ele îl împărtăşesc pentru cel ce crede este 

harul sfinţitor.  

Deşi Harul dumnezeiesc este unul singur, totuşi, prin lucrarea pe care o împlineşte El în cel ce 

crede, este deosebit de la Taină la Taină. Cele şapte Taine ale Bisericii corespund celor şapte mari 

trebuinţe ale fiilor Bisericii Domnului. 

Dreapta noastră credinţă ne învaţă că în Biserica Domnului sunt şapte Sfinte Taine, toate 

constituind Taina lui Dumnezeu, pentru că pe toate le săvârşeşte Duhul Sfânt în numele lui Iisus 

Hristos şi prin lucrarea voii Tatălui Ceresc. Aceste Taine sunt: 1. Botezul; 2. Mirungerea; 3. 

Împărtăşania; 4. Pocăinţa (sau Naşterea din nou); 5. Preoţia; 6. Nunta; 7. Maslul. 

 

Ce spune Părintele Iosif 
În mod deosebit, Sfintele Taine întăresc în noi darurile Sfântului Duh şi prin ele ni se curăţesc 

virtuţile omului nostru duhovnicesc şi ale fiinţei noastre celei noi.  

Desigur că orice suflet trebuie să se apropie de oricare dintre aceste Sfinte Taine cu frica lui 

Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste. Pentru că fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi lui 

Dumnezeu, căci oricine se apropie de El trebuie să creadă, – spune Sfânta Scriptură (cf. Evrei 11, 

6). 

Prin Sfintele Taine primite cu credinţă şi preţuite în smerenie se întăresc şi se înfrumuseţează în noi 

roadele Duhului: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, 



credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor şi curăţia (Gal. 5, 22). Oricine le priveşte şi le primeşte 

cu toată evlavia şi credinţa se încredinţează de fiecare dată despre acest adevăr. 

Noi toţi cei care, prin naşterea din nou, am venit la picioarele Crucii şi, prin credinţă, vieţuim cu 

Hristos Iisus, Domnul nostru, după voia lui Dumnezeu, avem în Sfintele Taine, împlinite cu evlavie 

şi smerenie, prilejuri de mari bucurii şi întăriri sufleteşti. Dacă noi suntem un templu sfânt în 

Domnul, o biserică a Duhului Sfânt, atunci săvârşirea acestor Taine va aduce în noi totdeauna o 

mireasmă a lui Hristos, de la viaţă spre viaţă. 

Dar noi suntem datori nu numai să primim aceste Taine, ci să şi lucrăm împreună cu ele ...Căci 

oricui nu primeşte cu credinţă şi nu păstrează cu vrednicie darul lui Dumnezeu – nu numai că nu-i 

sunt spre nici un folos sufletesc, dar îi sunt chiar spre osândă...  

 

De aceea, oricine intră  în Oastea Domnului trebuie: 
Pe tot drumul vieţii noastre sunt aşezate în calea mântuirii tot felul de curse şi laţuri de ispite şi 

păcate puse înaintea noastră de Satana, de păcat şi de firea noastră pământească. Dar tocmai pentru 

a ne ajuta să ne ferim de aceste curse şi laţuri, Domnul Duhul Sfânt ne-a pus la îndemână şi marele 

Său ajutor. Pe lângă puterea şi ajutorul sfânt pe care le primim de la Duhul Domnului prin 

rugăciune, prin Cuvântul Sfânt şi prin bucuria cântărilor şi a dragostei frăţeşti, sunt şi cele ce le 

primim prin Sfintele Taine. Un om duhovnicesc care vrea să trăiască într-adevăr o viaţă de plinătate 

în Hristos nu numai că nu se va lipsi niciodată de ele, dar se va înviora mereu prin împlinirea lor.  

Începând cu Taina Botezului, săvârşită la începutul vieţii, şi sfârşind cu cea a Sf. Maslu, săvârşită, 

de obicei, la căpătâiul bolnavului – după cuvântul Sfântului Apostol Iacov (Iacov 5, 13-15), toate 

Sfintele Taine sunt necesare sufletului doritor şi ostenitor spre adevărata mântuire. Mai ales în ceea 

ce priveşte Taina Sfintei Împărtăşanii, trebuie să ne unim cu Trupul şi Sângele Domnului Iisus cel 

puţin de două ori pe an
2
, în Postul Naşterii şi în cel al Învierii Domnului. E bine atunci ca toţi fraţii 

şi surorile să facă mărturisirea şi împărtăşirea în acelaşi timp. Aşa se făcea la începutul Oastei. 

Dar trebuie să spunem şi să credem cu toată hotărârea că numai împlinirea formală a acestor Taine, 

fără credinţa vie şi din inimă a celui pentru care se săvârşesc acestea, nu-i poate ajuta la nimic. De 

pildă, Botezul făcut de mic, dar mai târziu întinat prin păcat, dacă nu e urmat de pocăinţă, adică de 

naşterea din nou, nu-i poate folosi omului spre mântuire. 

Sfintele Taine, ca orice bunuri cereşti, trebuie cinstite şi trebuie vorbit despre ele cu toată evlavia şi 

preţuirea datorate lucrurilor sfinte. Oricine le dispreţuieşte şi vorbeşte despre ele în chip uşuratic sau 

batjocoritor săvârşeşte păcat împotriva Duhului Sfânt a Cărui lucrare sunt ele. Şi va fi osândit fără 

cruţare.  

 

capitolul 9 

DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ 

 
    Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, este Cartea  de  căpătâi a fiecărui ostaș.  

  Nimic în viața lui nu trebuie să aibă mai mare importanță.  

   Citirea, cugetarea, împlinirea și propovăduirea Cuvântului sunt lucrurile care 

dau Viață vieții  ostașilor Domnului.    

 

Ce spune Sfânta Scriptură  
„Cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică. Şi acelea sunt care mărturisesc despre 

Mine“ (Ioan 5, 39).  

„Cercetaţi Cartea Domnului şi citiţi, că nimic din acestea nu lipseşte. Căci gura Domnului a 

poruncit şi suflarea Lui le-a adunat“ (Isaia 34, 16).  

„Prin ce îşi va îndrepta tânărul curată calea sa? Prin păzirea Cuvintelor Tale!“ (Ps. 118, 9). 

 „Iar el, răspunzând, a zis: «Scris este: nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese 

din gura lui Dumnezeu»“ (Matei 4, 4). 

                                                 
2 „Până în veacul al IV-lea, creştinii cei dintâi se împărtăşeau cu toţii în fiecare duminică, după fiecare Liturghie“ Preot Iosif 

Trifa, Mai lângă Domnul meu, ediţia a V-a, p. 56. 



 „Răspunzând, Iisus le-a zis: «Vă rătăciţi, neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu“ (Matei 

22, 29).  

„Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece“ (Matei 24, 35).  

„…Cuvântul Tău este Adevărul“ (Ioan 17, 17).  

 „Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu“ (Efes. 6, 17).  

„Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăţie“ (Col. 3, 16).  

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre 

îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate“ (II Tim. 3, 15-16).  

  

Ce spun Sfinţii Părinţi  
„Dumnezeu Cel iubitor de oameni luminează nevăzut cugetele noastre prin Sfintele Scripturi.“ 

Sf. Ioan Gură de Aur  

„Gura Domnului a rostit cuprinsul Sfintelor Scripturi.“ 
Sf. Clement Alexandrinul  

 „Orice vei face, să ai mărturia Sfintei Scripturi.“ 
Sf. Antonie cel Mare  

„De la necunoaşterea şi neascultarea Sfintelor Scripturi izvorăsc toate relele dintre oameni.“ 
Sf. Ioan Gură de Aur 

Ce spune Părintele Iosif  
Toată lupta vieţii mele a fost să fac pe toţi oamenii să cunoască şi să iubească, să adâncească şi să 

trăiască Cuvântul cel Sfânt al lui Dumnezeu – Biblia. 

Dacă aş avea un glas de tunet care să se audă peste tot pământul, aş striga un singur cuvânt: 

oamenilor, citiţi, iubiţi şi trăiţi Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Cel din urmă cuvânt al vieţii mele aş 

dori să fie: «Citiţi Biblia!» 

Biblia, fiind Cartea lui Dumnezeu, trebuie citită cu credinţă, cu rugăciune şi cu ajutorul Duhului 

Sfânt, Care este Duhul Adevărului şi al Vieţii. Numai aşa ne vom afla în ea Adevărul şi Viaţa, adică 

pe Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Răscumpărătorul sufletelor noastre, Care este 

Miezul Sfintelor Scripturi şi pe Care ni-L descopere numai Cuvântul şi Duhul Sfânt. 

Dacă Biblia ar avea grai auzit, ea ar striga tuturor oamenilor: Eu sunt Cartea lui Dumnezeu – citiţi-

mă! Eu sunt Descoperirea lui Dumnezeu – cercetaţi-mă! Eu sunt Cartea Vieţii – iubiţi-mă! 

Dumnezeu este Scriitorul meu – căutaţi-mă! În mine se află ascunse şi arătate toate lucrările lui 

Dumnezeu pentru mântuirea voastră – doriţi-mă! În mine aflaţi apa cea vie şi mana cerească spre 

mântuirea voastră – hrăniţi-vă din mine şi adăpaţi-vă din izvorul meu, ca să aveţi viaţa. 

În Sfânta Scriptură este cuprinsă toată înţelepciunea de care avem nevoie pentru ducerea unei vieţi în 

sfinţenia şi cinstea cerute de Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Oricui îi lipseşte această 

înţelepciune, să o ceară prin rugăciune Duhului Sfânt şi să o caute prin cercetare şi citire în 

Cuvântul Bibliei. Şi Dumnezeu i-o va da cu mână largă şi binevoitoare. 

 

             De aceea, oricine intră  în Oastea Domnului trebuie: 
Să caute să-şi procure Sfânta Scriptură – Biblia, să o aibă personal şi să o preţuiască, iubind-o ca pe 

sfântul şi adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu; să o cerceteze cu credinţă, cu evlavie şi cu frica lui 

Dumnezeu în fiecare zi. 

Să-şi obişnuiască familia a citi, a cunoaşte, a asculta şi a împlini Cuvântul Sfintelor Scripturi. 

Să cugete zi şi noapte la poruncile Domnului, învăţându-le şi păzindu-le cu fapta şi cu vorba, cât 

mai ascultător şi smerit. 

Să propovăduiască Cuvântul Evangheliei potrivit cu învăţătura dreaptă – şi să se ferească de oricine 

nu învaţă aşa din Cuvântul Sfânt. 

Să ia totdeauna parte, cu dragoste, râvnă trează şi evlavie, împreună cu fraţii şi surorile noastre, la 

adunările de şcoală biblică – şi să-şi deschidă totdeauna mintea şi inima spre a învăţa să cunoască şi 

să împlinească mai bine voia lui Dumnezeu în care ne călăuzeşte Biblia.  

Să înveţe pe de rost şi să reţină versete şi chiar capitole întregi din ea, la care să mediteze când nu o 

are, ori când îi va fi luată. 

 

 



capitolul 10 

DESPRE SFÂNTA CRUCE 

 
Sfânta Cruce, nedezlipită de Hristos, este semnul Biruinței lui Hristos asupra 

morții  și izvorul Învierii lui Hristos. 

    De aceea ea este și semnul Răstignirii noastre față de lume și al Învierii 

noastre pentru Împărăția lui Dumnezeu. 

 
                                            Ce spune Sfânta Scriptură  
„Hristos ne-a împăcat cu Dumnezeu-Tatăl prin Cruce, prin care a nimicit vrăjmășia dintre El și noi” 

(Efes. 2, 16). 

 „Câţi vor să placă în trup, aceia vă silesc să vă tăiaţi împrejur, numai ca să nu fie prigoniţi pentru 

crucea lui Hristos....  Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda decât numai în Crucea Domnului nostru Iisus 

Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru lume!“ (Gal. 6, 12, 14). 

„Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestesc, dar nu cu înţelepciunea cuvântului, ca să 

nu rămână zadarnică crucea lui Hristos. Căci cuvântul Crucii pentru cei ce pier este nebunie; iar 

pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu“ (I Cor. 1, 17-18). 

„Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să-Mi 

urmeze Mie“ (Luca 9, 23). 

 

                                                Ce spun Sfinţii Părinţi 
„Crucea este Voinţa Tatălui, Slava Fiului, Bucuria Duhului, podoaba îngerilor, siguranţa 

credincioşilor, lauda lui Pavel.“ 
Sf. Ioan Gură de Aur  

 „Crucea lui Hristos este izvorul tainelor noastre.“ 
Fericitul Augustin  

 „Voi, maicilor, învăţaţi pe copiii voştri să-şi însemne fruntea cu crucea, iar mai înainte de a pricepe 

ei, însemnaţi-le voi cu mâna voastră acest semn sfânt.“ 
Sf. Ioan Gură de Aur  

„Nu numai cu mâna trebuie să facem semnul Crucii, ci trebuie să-i adăugăm predarea noastră şi o 

credinţă profundă. Faceţi-o astfel pe faţa şi pe inima voastră şi diavolul va fi biruit, pentru că în 

cruce este sabia care l-a străpuns şi pumnalul care l-a rănit mortal. Nu vă ruşinaţi de Cruce, ca nu 

cumva şi Hristos să Se ruşineze de voi.“ 
Sf. Ioan Gură de Aur  

„Crucea este monumentul iubirii lui Dumnezeu.“ 
Sf. Ioan Gură de Aur  

Ce spune Părintele Iosif  
Oastea Domnului este o armată duhovnicească strânsă la luptă contra vrăjmaşului diavol. Taina 

biruinţelor noastre este în semnul care i s-a arătat cândva şi împăratului Constantin: Crucea 

Domnului Iisus. 

Medalia noastră şi steagurile noastre poartă semnul Crucii, arătând prin aceasta că lupta noastră se 

reazemă pe puterea Crucii, căci Domnul nostru Iisus Hristos a murit pentru noi pe Cruce şi prin ea 

ne-a câştigat El şi nouă darul biruinţei... 

Îngenuncheaţi la picioarele Crucii, veţi afla tainele mântuirii. 

La picioarele Crucii ţi se deschid ochii cei sufleteşti.  

La picioarele Crucii afli cu ce mare dragoste te-a iubit Dumnezeu-Tatăl.  

La picioarele Crucii auzi cea mai minunată veste care s-a putut auzi cândva în această lume, că Iisus 

este un Mântuitor al tău, că El a murit pentru tine, pentru iertarea ta.  

La picioarele Crucii este puterea Oastei Domnului şi a ostaşilor ei. Dar numai semnul gol al Crucii 

încă nu înseamnă o putere. Îţi poţi încărca pieptul, hainele şi casa cu semnul Crucii, dar dacă n-ai 

adevărata înţelegere a Jertfei Crucii Mântuitorului – şi dacă nu trăieşti cu cutremur aceasta – la nici 

o izbândă nu poţi ajunge. 

 



De aceea, oricine intră  în Oastea Domnului trebuie: 
Să cinstească cu toată evlavia semnul Crucii Domnului nostru Iisus Hristos ca pe Semnul Dragostei, 

Biruinţei şi al Mântuirii Lui pentru noi. Să-şi facă cu evlavie şi fără ruşine, în chip frumos şi 

vrednic, semnul Sfintei Cruci, ori de câte ori se cere, potrivit cu locul şi cu starea de creştin adevărat 

şi de închinător smerit faţă de Hristos. 

Oriunde ne-am face rugăciunea, acasă ori pe drum, la biserică ori la adunare, oriunde şi oricând, 

noi trebuie să o începem şi să o încheiem cu semnul Sfintei Crucii, făcut cu toată evlavia şi cu 

toată credinţa, pentru că o facem începând totul în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh. 

Şi numai în felul acesta rugăciunea noastră are şi un început şi un sfârşit dumnezeiesc. 

După cum Cuvântul lui Dumnezeu cel nevăzut are o înfăţişare a lui văzută – Biblia, tot aşa şi 

Crucea cea nevăzută, care înseamnă jertfa lui Hristos, are o înfăţişare a ei văzută – Crucea. Acesta 

este semnul Sfintei Cruci, care, orişiunde şi oricum ar fi, înseamnă asta. Cine batjocoreşte semnul cel 

văzut al Crucii se face vinovat de batjocorirea sensului ei nevăzut, după cum cine calcă în picioare 

Biblia calcă Cuvântul Sfânt. 

Crucea nu este un chip cioplit, cum erau cele idoleşti – după cum spun unii – ci semnul profeţit prin 

Moise cu atârnarea şarpelui în pustie. Lemnul pe care era atârnat şarpele era o cruce, fiindcă pe o 

prăjină goală nu se poate atârna nimic. Dacă prima cruce a făcut-o Moise, tocmai cel care primise 

poruncile, atunci ea nu este un chip cioplit, ci un semn profetic. Iar dacă toate lucrurile Vechiului 

Testament preînchipuiau adevărurile Noului Testament, după cum este scris, atunci cu atât mai mult 

se înţelege asta despre Cruce, după cum spune Cuvântul Sfânt la Numeri 21, 8, cu înţelesul de la 

Ioan 3, 14-15. 

Nici Cruce fără Hristos, nici Hristos fără Cruce.  

Cine este un necinstitor al Crucii nu poate fi un ostaş al Domnului. 

 

capitolul 11 

DESPRE MAICA DOMNULUI 
 

Capitolul prezintă modul în care ostașii trebuie să se raporteze la Maica 

Domnului, Vasul Sfânt prin care Dumnezeu ne-a dăruit Taina Întrupării Lui prin 

Fiul.   

                                         Ce spune Sfânta Scriptură  
 „Pentru aceasta, Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara, va lua în pântece şi va naşte un fiu 

şi vor chema numele lui Emanuel“ (Isaia 7, 14).  

 „Şi tu, Betleeme Efrata, deşi eşti mic între miile lui Iuda, din tine va ieşi Stăpânitor peste Israel, iar 

obârşia Lui este dintru început, din zilele veşniciei, pentru aceasta îi va lăsa până în vremea când 

aceea ce trebuie să nască va naşte.“ (Miheia 5, 1-2). 

 „Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. 

Binecuvântată eşti tu între femei. …Căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată, vei lua în pântece şi vei 

naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Prea Înalt Se va chema… şi 

Împărăţia Lui nu va mai avea sfârşit“ (Luca 1, 28-33).  

 „Că iată, de acum mă vor ferici toate neamurile“ (Luca 1, 48). 

 „Şi s-a arătat din cer un semn mare: o Femeie înveşmântată cu soarele şi luna era sub picioarele ei 

şi pe cap purta cunună de douăsprezece stele.  

Şi a născut un Copil de parte bărbătească, Care avea să păstorească toate neamurile cu toiag de fier 

(Apoc. 12, 1; 5).  

                                                       Ce spun Sfinţii Părinţi 
„Hristos a găsit sfânt şi trupul şi sufletul Fecioarei Maria. Astfel Şi-a făcut Lui Însuşi Templu 

însufleţit, zămislindu-Se din Fecioară în felul în care a voit. 

Căci precum din Adam s-a luat coasta, iar pe Adam nu l-a micşorat cu nimic, tot astfel şi în 

Fecioara S-a zămislit om – şi nu a distrus fecioria. Nevătămat a rămas Adam şi după luarea coastei, 

nepângărită a rămas şi Fecioara după Naşterea Pruncului.“ 
Sf. Ioan Gură de Aur 

 „Pentru aceea Sfânta Fecioară este Născătoare de Dumnezeu, că a născut pe Cuvântul cel din 

Tatăl.“                                                                                 Sf. Chiril al Alexandriei 



 „O singură Fecioară este Maică, întocmai ca Biserica. Ea n-a fost soţie, şi totuşi e Mamă. Ca 

Fecioară ea este neîntinată, ca Mamă este preaiubitoare.“ 
Sf. Clement Alexandrinul  

 „Eva, fiind înşelată, a născut cuvântul aducător de moarte; Maria, fiind binevestită, a născut 

Cuvântul Întrupat, aducător nouă de viaţă veşnică.“ 
Sf. Ioan Gură de Aur 

 

Ce spune Părintele Iosif  
Peste tot, cultul Maicii Domnului îşi are temeiul lui în Biblie. Greşesc sectarii care resping cultul 

Maicii Domnului, spunând că nu-şi are temeiul în Sfânta Scriptură. 

Dar greşesc, de altă parte, şi cei care umblă să apere acest cult cu fel de fel de istorisiri şi ocoşeli 

omeneşti – care nu-şi pot avea temeiul lor sprijinit de Biblie. 

Cultul Maicii Domnului este arătat lămurit în Sfânta Scriptură în multe locuri, atât în Vechiul, cât şi 

în Noul Testament, şi se poate oricând apăra şi susţine prin Cuvântul cel Sfânt al lui Dumnezeu. 

Însăşi Preacurata arată acest cult prin cuvintele ei din Evanghelia de la Luca 1, 48, când spune: „Iată 

că de acum mă vor ferici toate neamurile...“ 

Ce păcat neiertat vor avea acei nesocotiţi (sectari) care n-au decât cuvinte de hulă pentru cel mai 

curat şi mai desăvârşit vas din lume, pe care cerul l-a ales şi l-a folosit în lucrarea cea mare a 

mântuirii neamului omenesc, adică Sfânta Fecioară, Maica Domnului nostru Iisus Hristos. 

Biserica noastră învaţă că Maica Domnului mijloceşte şi ea la Fiul său, Mântuitorul nostru, pentru 

noi, prin rugăciunile ei. Şi noi vedem limpede acest lucru mai ales din mijlocirea de la Nunta din 

Cana pentru cei ce se găseau atunci în mare strâmtorare... (Ioan 1, 3). Iar Mântuitorul a ascultat-o. 

Taina Întrupării Mântuitorului nostru, Fiul lui Dumnezeu, este o taină care trebuie să ne umple de 

evlavie şi de recunoştinţă faţă de Sfânta Fecioară, Maica Domnului, care a fost aleasă de Însuşi 

Tatăl Ceresc şi sfinţită de Însuşi Duhul Sfânt pentru această mare şi veşnică lucrare a mântuirii 

noastre. 

Oricine vorbeşte în chip necuviincios despre Sfânta Fecioară şi Maică a Domnului va fi vinovat 

de un păcat veşnic împotriva Tatălui Care a ales-o, împotriva Fiului Care a sfinţit-o şi împotriva 

Duhului Sfânt Care a umbrit-o. 

Noi, ostaşii Domnului, spunem, potrivit Sfintei Scripturi, şi cântăm cu evlavie: «Cuvine-se cu 

adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu...» 

 

                 De aceea, oricine intră  în Oastea Domnului trebuie: 
Să o cinstească pe Sfânta şi Preacurata Fecioară Maria, Maica Domnului nostru, cu toată evlavia şi 

recunoştinţa, căci datorită curăţiei şi smereniei ei a fost aleasă ea din veşnicie de Dumnezeu ca 

vasul sfânt pentru Întruparea Mântuitorului nostru, Fiul Tatălui Ceresc, pentru ispăşirea păcatului 

omenirii. Astfel ea a devenit o împreună-lucrătoare cu Dumnezeul şi Fiul ei la mântuirea noastră, a 

tuturor oamenilor. 

Nici o altă fiinţă omenească n-a mai fost asemenea Sfintei Fecioare Maria. Cuvântul lui Dumnezeu, 

care arată câte o vină ori câte o greşeală la toţi sfinţii – ori înainte, ori după întâlnirea lor cu 

Dumnezeu – Sfintei Fecioare nu-i arată nici un cusur, ci peste tot vorbeşte despre ea în chipul cel 

mai sfânt. Aceasta ne obligă şi pe noi cu atât mai mult să vorbim despre ea tot astfel. 

Sfânta Fecioară n-a mai avut alt fiu sau alţi fii, cum greşit şi vinovat învaţă cei neştiutori şi 

necinstitori ai Cuvântului dumnezeiesc. La moartea Sa, Mântuitorul, cu ultimul Său cuvânt de pe 

cruce, o încredinţează pe Sfânta Sa Mamă, care rămânea fără nici un alt susţinător, ucenicului Său 

iubit, Apostolul Ioan, spunându-i: „Fiule, iată Mama ta...“. Căci ea nu mai avea acum pe nimeni în 

lume, şi de aceea apostolul a luat-o chiar de atunci acasă la el, ca pe mama lui... 

Sfânta Fecioară Maria L-a primit pe Fiul său prin făgăduinţă cerească. Toţi fiii care au mai fost 

primiţi prin făgăduinţă au fost unici la mamele lor. Sara n-a mai avut alt fiu decât pe Isaac. Elisabeta 

n-a mai avut alt fiu decât pe Ioan Botezătorul. Iar dacă aceste femei au fost sfinte, cu atât mai mult 

Maica Domnului, care L-a născut pe Unul-Născut Fiul lui Dumnezeu! 

Să ne ferim de toţi acei care vorbesc în chip vinovat despre Sfânta Fecioară. Aceştia săvârşesc un 

păcat de moarte. 

Cine este un necinstitor al Maicii Domnului nu poate fi ostaş al lui Hristos. 

 



capitolul 12 

DESPRE SFINŢI 

 
     În același mod, ca și în capitolul precedent, se prezintă modul corect de 

raportare și înțelegere a ostașilor privind  cultul Sfinților din Biserica noastră  

                                                 Ce spune Sfânta Scriptură  
„Şi cei înţelepţi vor lumina ca strălucirea cerului şi cei ce vor fi îndrumat pe mulţi pe calea dreptăţii 

vor fi ca stelele în vecii vecilor“ (Daniel 12, 3).  

„Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor“ (Matei 13, 43).  

 „Au nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? (I Cor. 6, 2).  

„Taina cea din veci ascunsă neamurilor, iar acum descoperită sfinţilor Săi“ (Col. 1, 26).  

„Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri care v-au vestit vouă Cuvântul lui Dumnezeu, priviţi cu 

luare-aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa“ (Evrei 13, 7).  

 „Fericit şi sfânt este cel ce are parte de învierea cea dintâi. Peste aceştia moartea cea de a doua nu 

are putere, ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El mii de ani“ (Apoc. 

20, 6).  

 

Ce spun Sfinţii Părinţi 
 „Pe cel ce ţi-a vestit ţie Cuvântul lui Dumnezeu să-l cinsteşti şi să-ţi aduci aminte de el ziua şi 

noaptea... ca de unul care ţi-a făcut bine. Căci unde este învăţătura dumnezeiască, acolo este şi 

Dumnezeu de faţă. Să cauţi în toate zilele faţa sfinţilor, ca să te odihneşti în cuvintele lor.“ 
Din Rânduielile Apostolilor 4, 10  

„Dacă voi cinstiţi pe binefăcătorii voştri trupeşti, cu atât mai mult sunteţi datori a-i cinsti şi a-i 

mulţumi pe binefăcătorii voştri cei duhovniceşti care vă ajută în faţa lui Dumnezeu.“ 
Teofilact  

„Nimeni dintre oameni nu L-a cinstit atât de mult pe Dumnezeu ca acei care şi-au dat viaţa pentru 

El. Dacă tu Îl iubeşti pe Hristos şi dacă iubeşti împărăţia cerurilor, apoi nu uita niciodată prin cine ai 

câştigat acest bun.“ 
Sf. Ioan Gură de Aur  

„În zilele Sfinţilor Apostoli să fie sărbătoare, căci ei au fost învăţătorii voştri în Hristos şi prin ei aţi 

primit Sfântul Duh. În ziua Sfântului Ştefan, primul martir, să fie de asemenea sărbătoare ca şi în 

zilele altor martiri care L-au iubit pe Hristos mai presus ca pe propria lor viaţă.“ 
Constituţiile Apostolice  

„Biserica nu se roagă pentru mucenici cum se roagă pentru ceilalţi morţi, fiindcă ei atât de mult s-au 

desăvârşit prin moarte, încât nu noi, cei vii, trebuie să mijlocim pentru ei, ci ei sunt mijlocitorii 

noştri.“ 
Fericitul Augustin  

Ce spune Părintele Iosif  
Sfinţii creştinismului sunt vitejii ostaşi biruitori ai Domnului şi Mântuitorului Hristos. Pildele lor 

sunt pentru noi, ostaşii Domnului, un mare îndemn şi un mare ajutor în luptele şi biruinţele noastre 

pentru Hristos. Iar rugăciunile lor sunt un sfânt sprijin pentru sufletele noastre. 

Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore, ca şi ceilalţi mari sfinţi ai 

Bisericii şi viteji biruitori ai lui Hristos, vor fi pentru noi întotdeauna, prin cuvântul şi prin pilda 

vieţii şi credinţei lor, un mare ajutor în lupta mântuirii noastre. 

Sfinţii sunt vrednici de toată dragostea şi cinstirea noastră şi pentru faptul că rugăciunile lor sunt de un 

mare ajutor pentru noi, cum erau ele şi pentru Sfântul Apostol Pavel (cf. Efes. 6, 19). 

Înaintaşii credinţei noastre au spus lucruri minunate despre mijlocirea în rugăciune a sfinţilor pentru 

noi. Fericitul Augustin spune că mucenicii sunt mijlocitorii noştri, dar nu mijlocitori nemijlociţi, ci 

ei fac rugăciunile lor prin mijlocirea Mântuitorului Iisus Hristos cu Care sunt strâns uniţi, cum sunt 

unite cele mai desăvârşite mădulare în corpul lor cu capul lor. Căci, într-adevăr, Iisus Hristos este 

Capul şi El este Singurul Mijlocitor în felul Său, căci şade la Dreapta Tatălui... De asemenea, 

Asterie al Amasiei, în „Cuvânt de laudă la sfinţii Mucenici“, spune că sfinţii au multă putere chiar 

şi după moartea lor din lumea aceasta, făcând bine oamenilor, precum a fost şi cu proorocul Elisei 



care şi după plecarea din viaţă a avut harul nemuritor şi nedespărţit al lui Dumnezeu, har care 

sălăşluia lângă trupul său neînsufleţit (cf. IV Regi 13, 21). 

Noi avem o datorie sfântă să dăm o evlavioasă cinstire tuturor marilor oameni de care S-a folosit 

atât de frumos Dumnezeu. Ei sunt de o veşnică cinste înaintea Domnului şi trebuie să fie aşa şi 

pentru noi. 

 

De aceea, oricine intră  în Oastea Domnului trebuie: 
Să se socotească şi mai îndatorat decât toţi ceilalţi oameni faţă de cei care ne-au făcut bine nouă şi 

altora; se cuvine să-i cinstească foarte mult pe toţi sfinţii şi aleşii lui Dumnezeu. Pe toţi înaintaşii 

credinţei noastre atât din Vechiul, cât şi din Noul Testament. Fiindcă ei au fost vasele sfinte şi alese 

de care S-a slujit Domnul nostru Iisus Hristos la mărturisirea Adevărului şi la vestirea mântuirii 

noastre. 

Să cinstească cu evlavie sărbătorile aşezate în amintirea şi cinstirea sfinţilor, rugându-se Domnului 

cu stăruinţă să dăruiască şi mai departe Bisericii Sale şi Adunării noastre astfel de păstori sfinţi şi 

mărturisitori înflăcăraţi ai Evangheliei, cum au fost ei. Iar nouă să ne dea o credinţă de acelaşi preţ 

cu a lor, ca să avem şi noi o viaţă şi un sfârşit de biruinţă ca al lor. 

Domnul Iisus S-a unit cu Apostolii Săi când a zis: „Cine vă primeşte pe voi, pe Mine Mă 

primeşte“ (Matei 10, 40). 

Cine este un necinstitor al Sfinţilor nu este un ostaş al Domnului. 

 

capitolul 13 

DESPRE DUMINICĂ ŞI SĂRBĂTORI 

 
                    Duminica este  Ziua Învierii.  

        Iar Învierea este sărbătoarea fiecărui ostaș. 

 

Ce spune Sfânta Scriptură  
 „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea (Ps. 117, 24). 

”În ziua dintâi a săptămânii S-a pogorât Duhul Sfânt, după cum de asemenea e scris: În ziua 

Cincizecimii erau toți împreună în același loc (F. Ap. 2,1). Iar despre Cincizecime este de asemenea 

scris : De a doua zi după Sabat, când veți aduce snopul ... să numărați șapte săptămâni întregi  ... 

cincizeci de zile până în ziua care vine după al șaptelea Sabat și atunci să aduceți Domnului darul...” 

(Levitic 23, 15-16).  

În ziua dintâi a săptămânii a sărbătorit Biserica creștină , chiar de la început, luarea Cinei Domnului 

și ținerea adunărilor frățești (F. Ap. 20, 7) În cea dintâi zi a lunii să aveți o zi de odihnă. Atunci să 

nu faceți nici o lucrare și să aduceți Domnului jertfe ( Levitic 23, 24-25).  

 

Ce spun Sfinţii Părinţi  
 „Duminica ne adunăm cu toţii împreună ca să lăudăm pe Dumnezeu, pentru că ea este Ziua Întâi în 

care a făcut Dumnezeu lumina, despărţind-o de întuneric. Şi în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos 

a înviat din morţi.“ 
Sf. Iustin Martirul – Apologetica 1, cap. 67 

„Mulţi oameni ţin sărbătorile, ştiu numele lor, dar nu ştiu pricinile pentru care s-au aşezat ele. Este 

cea mai mare ruşine şi batjocură să nu ştii pricina pentru care sunt aşezate aceste sărbători.“ 
Sf. Ioan Gură de Aur – Cuvânt la Praznicele împărăteşti  

 
Ce spune Părintele Iosif  

Nu au nici spor, nici binecuvântare acei care nu ţin sărbătorile şi praznicele Domnului şi Duminica, 

Ziua Lui. 

Noi, ostaşii Domnului, suntem mai datori decât toţi ceilalţi să cinstim praznicele şi zilele Domnului, 

punând tot timpul acestor zile în slujba Domnului pentru slava Numelui Său Sfânt şi pentru folosul 

Lucrării Sale duhovniceşti. 

Ziua Domnului nu trebuie s-o punem în slujba lumii, ci în slujba lui Dumnezeu.  

 



                    De aceea, oricine intră   în Oastea Domnului trebuie:  
Să se încredinţeze pe deplin că, chiar din primele sale începuturi, Biserica Creştină a sărbătorit ca zi 

de odihnă nu Sâmbăta, care era semnul Vechiului Legământ, ci Duminica, semnul Legământului 

celui Nou, nespus mai bun, cu cât Golgota e mai înaltă decât Sinaiul. Şi Sângele lui Hristos mai de 

preţ ca orice alt sânge. Şi poruncile lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mai mari decât poruncile 

oricărui prooroc. 

Nu Constantin cel Mare a aşezat ca zi de odihnă şi de prăznuire Duminica – ci Domnul Iisus Hristos 

a aşezat-o prin Învierea Sa din morţi. Şi Duhul Sfânt a confirmat-o prin Pogorârea Sa cu 

întemeierea Bisericii.  

În Duminici şi sărbători să ia parte la biserică şi la adunare, pentru slava lui Dumnezeu şi 

mărturisirea Numelui Său. 

Să-i cerceteze pe săraci, pe bolnavi, pe orfani, pe cei lipsiţi, ducându-le, după putinţă, ajutor trupesc 

şi sufletesc. 

Să se înfrâneze de la tot ce este oprit a se face în Ziua Domnului şi după cuvântul care zice: Toată 

ziua să ne învăţăm dreptatea Ta... 

 

capitolul 14 

DESPRE CONDUCĂTORI ŞI ÎNDRUMĂTORI 

  
Este prezentat statutul oricărui ostaș care vrea să avanseze devenind 

slujitorul tuturor. 

  Și modul în care fiecare ostaș trebuie să se raportela cei care îl slujesc.  

 

 
Ce spune Sfânta Scriptură 

„Şi El a dat pe unii apostoli, pe alţii prooroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători, spre 

desăvârşirea sfinţilor, la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos“ (Efes. 4, 11-12). 

„Şi pe unii i-a pus Dumnezeu în Biserică; întâi apostoli, al doilea prooroci, al treilea învăţători; apoi 

pe cei ce au darul de a face minuni; apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile 

limbilor“ (I Cor. 12, 28).  

„Căci câţi sunt mânaţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu“ (Rom. 8, 14).  

„Acestea să le porunceşti şi să-i înveţi. Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci fă-te pildă 

credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia“ (I Tim. 4, 

11-12).  

 

Ce spun Sfinţii Părinţi  
  

„Să ne alipim, aşadar, de acei care ne conduc cu evlavie, în pace, nu de cei care umblă cu 

făţărnicie... Hristos este al celor smeriţi şi înţelepţi, nu al acelora care se ridică mai presus de turma 

Lui cu mândrie şi cu neascultare... Să respectăm pe conducătorii noştri! 
Sf. Clement Romanul  

„Cine nu gândeşte şi nu lucrează ca Domnul nu este al Lui.“ 
Sf. Vasile cel Mare  

Ce spune Părintele Iosif  
„Ţin deci să o spun cu apăs: Oastea Domnului este a Domnului, şi Conducătorul ei – Cel Nevăzut 

– este Domnul, Cel care a pornit-o la drum! 

 

Oastea Domnului trebuie să rămână până la sfârşit cu vestirea şi cu vestitorii cei de bunăvoie, care 

îşi câştigă traiul vieţii lor prin muncă şi trudă cinstită – şi au o viaţă de familie curată. Aceştia fac 

apostolia pentru Domnul din dragoste şi fără nici o plată. 

Pe cei plecaţi la drumul misiunii din râvna şi dragostea fierbinte pentru Hristos, fraţii să-i ajute şi 

să-i asculte, ca pe nişte vrednici lucrători care asudă în ogorul Evangheliei lui Hristos. 



Un păstor şi un îndrumător care îşi pune viaţa pentru oile sale, acela va fi totdeauna preţuit şi ajutat 

de către cei pe care îi îngrijeşte în Domnul. 

 

 

De aceea, oricine intră  în Oastea Domnului trebuie: 
Să preţuiască şi să asculte, iubind din toată inima, pe lucrătorii şi vestitorii cei vrednici puşi de 

Domnul în fruntea frăţietăţii noastre, care cu smerenie şi dragoste se pun şi se expun pentru lucrul 

Domnului. Care împart drept Cuvântul Sfânt şi care au o viaţă vrednică de urmat. Astfel de lucrători 

sunt foarte rari şi foarte puţini, iar ei niciodată nu rămân prea multă vreme printre noi. 

Fiecare lucrător să-şi aibă ogorul său duhovnicesc bine lucrat şi îngrijit. Şi numai după aceea să se 

ducă în ogorul altora – şi aceasta numai când vor fi chemaţi de fraţii de acolo. Cine nu îngrijeşte de 

propriul său ogor, cum va putea el îngriji de ogorul altuia? 

Cine nu se poartă în slujba lui de conducător ori de misionar în chip vrednic, acela să nu fie primit, 

ci sfătuit să se sfinţească mai întâi pe sine însuşi, apoi să spună altora. 

Cine este uşuratic şi neevlavios, ori are alte învăţături şi purtări deosebite de duhul şi învăţătura 

frăţească nu poate fi nici misionar şi nici ostaş al Domnului. 

 

capitolul 15 

DESPRE PROPOVĂDUIREA CUVÂNTULUI 
 

    Propovăduirea Cuvântului este felul de trăire a fiecărui ostaș pentru 
împlinirea părții a doua din ”definiția” Oastei Domnului :  
      ”Aflarea și vestirea lui Iisus cel Răstignit”.  
 
 

„Ferice sunt şi cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc“ (Luca 11, 28).  

„Căci nu suntem ca cei mulţi care strică cuvântul lui Dumnezeu, ci grăim din curăţia inimii, ca de la 

Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos“ (II Cor. 2, 17).  

 „De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le îndeplineşte asemăna-se-va bărbatului înţelept 

care a clădit casa lui pe stâncă“ (Matei 7, 24).  

 

Ce spun Sfinţii Părinţi  
Pastoraţia de azi impune să fie explorate noi posibilităţi de a întări colaborarea mirenilor... şi mai 

ales să fie create condiţii pentru un nou fel de convieţuire între credincioşi... Accesul la citirea şi 

cunoaşterea aprofundată a Sfintei Scripturi este una din aceste condiţii... 

Citirea, cunoaşterea, interpretarea şi propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu sunt obligaţii ale 

întregului trup al Bisericii, clerici şi mireni. 

Contribuţia mirenilor la viaţa bisericească constă, mai cu seamă, în mărturia lor creştină, atât prin 

propovăduire directă a Cuvântului lui Dumnezeu, cât şi prin viaţa lor în numele Evangheliei. Mărturia 

prin calitatea vieţii a fost totdeauna cel mai eficace mijloc de propovăduire şi convertire (Fapte 5, 12-

16).   Unii teologi şi preoţi confundă preoţia cu misiunea şi exclud mirenii de la datoria şi dreptul de 

a vorbi despre Dumnezeu, de a mărturisi credinţa creştină în orice loc şi timp... Propovăduirea 

Evangheliei de către mireni este de o importanţă capitală... Preotul trebuie să evite acea atitudine 

caracterizată prin îngroşarea unor reguli canonice restrictive... 

Să se facă loc din ce în ce mai mult mirenilor la misiunea Bisericii în transmiterea Cuvântului 

Scripturii... Mirenii, comunitatea liturgică, poartă cu ei sensul Sfintei Scripturi...“ 
Liviu Stan, «Mirenii în Biserică», Sibiu – 1939  

 

Ce spune Părintele Iosif  
Oastea Domnului este aflarea şi vestirea lui Iisus cel Răstignit. Aceasta înseamnă că ea este o 

lucrare misionară, de trăire şi propovăduire a Evangheliei vii şi lucrătoare mai întâi în viaţa 

personală a fiecărui membru al ei, apoi în familia acestuia, în Biserica şi în societatea lui. 

A fi un ostaş al Domnului înseamnă a fi un trăitor şi vestitor al vieţii noi şi duhovniceşti pe care a 

adus-o venirea lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, şi Pogorârea Sfântului Duh în lume. 



Creştinismul înseamnă trăire în Hristos, după pilda Sa şi după Cuvântul Său.  

Toţi Sfinţii Părinţi bisericeşti adeveresc poruncile Sfintei Scripturi că noi, fiecare creştin, trebuie să 

fim mărturisitori şi propovăduitori ai Cuvântului lui Hristos. Creştinismul din primele veacuri aşa a 

făcut. În felul acesta s-a răspândit credinţa peste tot pământul... 

Adevărul acesta nu s-a schimbat. N-a venit o altă poruncă de Sus, ca să oprească această 

propovăduire. Lumea are şi va avea nevoie tot mai mare de propovăduirea Cuvântului, după cum 

este scris: Propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte asupra lui la timp şi nelatimp... 

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că oile Domnului nu sunt oi necuvântătoare... Cuvântul ni s-a dat ca 

să-l punem nu în slujba diavolului, ci în slujba lui Dumnezeu. Dar ce grozav lucru se petrece în 

creştinismul de azi! Cine opreşte pe toţi cei ce propovăduiesc pe diavolul şi păcatul? Cine împiedică 

pe cei ce scriu pentru pierzarea oamenilor? Cine închide pe cei ce răspândesc nelegiuirea? Dar câtă 

luptă se dă ca să fie opriţi şi puţinii care mai propovăduiesc Cuvântul lui Dumnezeu printre oameni! 

Ce durere şi ce păcat că tocmai unii dintre cei care ar trebui să încurajeze acest lucru îl împiedică! 

 

De aceea, oricine intră  în Oastea Domnului trebuie: 
Să devină un vestitor şi un propovăduitor al Evangheliei, mai ales prin faptele sale, dar şi prin 

cuvintele şi purtările sale... Fiecare suflet de frate şi soră va folosi orice prilej ca să spună altora ce 

i-a făcut lui Domnul şi cum a avut milă de el, izbăvindu-l din întuneric şi aducându-l la lumină. 

Lucrarea de misiune cea mai potrivită este de la om la om. Dacă începi să-i vorbeşti cuiva, arată-i şi 

învaţă-l până ce ajunge să cunoască şi să ia bine calea mântuirii. Aceasta este cea mai bună şi mai 

folositoare propovăduire a Cuvântului. 

Nu-i de-ajuns numai să semeni Cuvântul, ci să şi veghezi, ca să nu vină vrăjmaşul să-l smulgă ori 

să-l strice din inima unde l-ai semănat. De aceea trebuie luptat, ca stricătorii învăţăturii şi furii de 

suflete să nu poată strica şi nimici via Domnului în care ne-a chemat şi pe noi să lucrăm. 

 

capitolul 16 

DESPRE  CONŞTIINŢA  RĂSPUNDERII 
 

Capitolul prezintă felul în care ostașii trebuie să trăiască și să se 

pregătească să dea un ”răspuns bun la Judecata lui Hristos” .  

  Este ”răspunsul” nostru, în fața lui Hristos, privitor la talanții pe care El 

ni i-a încredințat spre înmulțire. 
 

                                                  Ce spune Sfânta Scriptură  
„Având credinţa şi un cugetul bun, pe care unii, lepădându-le, au căzut din credinţă“ (I Tim. 1, 19).  

„Având nădejdea în Dumnezeu… că va să fie învierea morţilor; şi a drepţilor şi a nedrepţilor. Şi 

întru aceasta mă străduiesc şi eu, ca să am totdeauna înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor un cuget 

neîntinat“ (Fapte 24, 15-16).  

„Spun adevărul în Hristos, nu mint, martor fiindu-mi conştiinţa mea în Duhul Sfânt“ (Rom. 9, 1).  

 „Iar ţinta poruncii este dragostea din inimă curată, din cuget bun şi din credinţă nefăţarnică“ (I Tim. 

1, 5).  

 „Păstrând taina credinţei în cuget curat“ (I Tim. 3, 9).  

 

Ce spun Sfinţii Părinţi  
„Învăţătorii, de a căror persoană depinde mântuirea altora, trebuie să aibă înţelepciune şi virtute de 

la Domnul Duhul Sfânt. Trebuie să aibă dragoste şi râvnă, veghind ca să-i poată duce pe alţii la 

mântuire.“ 

                                                                                                                      Sf.  Ioan Gură de Aur  

„Dacă doreşti totdeauna să ai o îndrumare mântuitoare, ia aminte la conştiinţa ta şi împlineşte fără 

nici o amânare ceea ce îţi spune ea din partea lui Dumnezeu. Întocmai şi îndată.“  
Sf. Marcu Ascetul  

 



Ce spune Părintele Iosif 
Satana nu are vacanţă niciodată, nici vara, nici iarna, nici ziua, nici noaptea. De aceea şi tu, frate 

credincios şi lucrător al Domnului, fii treaz în orice vreme şi nu-ţi înceta niciodată nici lucrul tău, 

nici rugăciunea ta. 

E mai uşor să te aperi de ispită când vine ca un leu răcnind împotriva ta decât atunci când vine 

moale ca o pisică ori foşnind ca un şarpe. Deci veghează întotdeauna şi roagă-te neîncetat. 

Cea mai mare primejdie pentru un ostaş şi un lucrător al Domnului este moleşeala şi lenea, somnul 

cel duhovnicesc. De aceea ţineţi-vă trează totdeauna inima şi tot ce faceţi să fie făcut cu tot cugetul 

curat, ca pentru Hristos. 

Lucrează în aşa fel, ca să poţi da o bună socoteală în orice clipă lui Dumnezeu şi oricărui semen al 

tău care ţi-ar cere aceasta. 

Ai o conştiinţă şi ai o mare răspundere faţă de curăţia acestei conştiinţe, ca şi faţă de tot ce te 

îndeamnă sau te mustră ea.  

 

De aceea, oricine intră în Oastea Domnului trebuie: 
Să-şi formeze şi să-şi cultive o curată conştiinţă a datoriei şi a răspunderii pe care să şi-o asculte şi 

să şi-o urmeze totdeauna în toate lucrurile sale faţă de Dumnezeu şi faţă de semenii săi, după pilda 

marilor oameni sfinţi pe care trebuie mereu să-i urmeze. 

 Întoarcerea la Dumnezeu, de fapt, aceasta înseamnă: căpătarea unei conştiinţe treze şi curate în 

toate faptele şi cuvintele pe care le are. 

Mai ales lucrătorii Domnului din fruntea adunărilor frăţeşti trebuie să stea totdeauna cu frică şi 

cutremur în faţa marii răspunderi de conştiinţă în tot felul lor de a se purta cu adunarea lui 

Dumnezeu.    

Treziţi-i pe cei uşuratici şi nu vă mulţumiţi numai să cântaţi, ca să nu ajungeţi numai să plângeţi! 

Cine nu-i în stare să sufere pentru Hristos, să nu vorbească de El. Şi cine nu poate să se supună cu 

ascultare rânduielilor Lucrării Domnului, să nu intre în ea. Oricând nu mai poate fi cum trebuie, mai 

bine să plece pe faţă şi de tot. 

 


