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SCOPUL CURSULUI 

 

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

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

sănătoase" de către fratele Traian Dorz. 

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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DESPRE  AUTORUL CULEGERII   

 *    25 decembrie  1914  

*    Rusalii , 8  iunie  1930  

*     1934      -  Sibiu  

*     1935   - 1947      - 12 volume de poezii  

*     1938  -  1947     - lucrare împreună cu fratele Ioan Marini  

*     1947 - 1964   si  august 1982 – ianuarie 1983  

*      20  iunie   1989  

INTRODUCERE  

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.” 

    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. 

Moto-ul cărții :   „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). 

Moto-ul cărții este urmat de o selecție de alte versete care subliniază importanța ascultării și 

împlinirii în viață a învățăturii Cuvântului Sfânt. 

Deși cartea conține și multe învățături și rânduieli legate de organizarea practică în Oastea 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,  

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 cartea care a fost, este și va fi necesară tuturor membrilor Oastei Domnului ca un 

ghid de credință și viață, pentru ca fiecare ostaș să înțeleagă și să împlinească, din ea,  menirea pe 

care Duhul Sfânt a pus-o acestei mișcări duhovnicești. 

  Ea nu trebuie citită și nici aplicată prin prisma ” literei legii ”      

  Dar cine o va înțelege și o va împlini sub îndrumarea Duhului Sfânt  va fi binecuvântat și va lăsa în 

urmă  ”o cale albă”  spre Hristos.   

 

 

 



CAPITOLUL  1 

LUMINA  ÎNVĂȚĂTURII  SĂNĂTOASE  

Primul capitol, numit  

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

necesară scrierea acestei cărți.   

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

Vestea și Calea mântuirii. 

b. Iisus  Hristos  -  Apostoli, Apostoli  -  ucenicii apostolilor, ucenicii  - altor ucenici , din generație 

în generație  -  până la noi.  

c. Romani 10:17  Învățătură adevărată   -  credință dreaptă.   Învățătură răstălmăcită   -  

credință falsă.     dezbinări între creștini și frațid.  

d.  Într-o Lucrare care are o învățătură dreaptă  la fel de importantă este păstrarea ei ferită de 

primejdiile falsurilor cu care Satan vrea s-o întineze 

e. ” De aceea, spune, în continuare, fratele Traian,  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:  

 

 -  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.  

-   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.     Învățăturile sănătoase nu sunt legi aspre împovărătoare, ca Legea Vechiului Testament.   

” Aceste învăţături nu sunt nişte legi aspre şi nişte porunci împovărătoare ... 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     Învăţăturile ”Dreptarului”  sunt înalt obligatorii    pentru fiecare suflet care se înscrie de      

bunăvoie în Oastea Domnului Iisus Hristos.” 

h.  Ca să fie respectate ele trebuie mai întâi cunoscute și însușite în școlile biblice frățești.  

  -  Necesare și pentru a ști să deosebim învăţăturile străine şi false pentru a ne feri de ele.  

LUMINA  ÎNVĂȚĂTURII SĂNĂTOASE  

”Canoanele Bisericii nu au fost scrise ca Lege pentru creștini. Ele sunt legi pentru necreștini. Și 

sunt,  în fapt, niște garduri care delimitând teritoriul duhovnicesc de cel lumesc, păzesc staulul 

creștin de lupii răpitori care vor să intre în el. Dar, ca și Legea,  Canoanele trebuie citite, înțelese 

și trăite prin lumina Duhului lui Dumnezeu care a inspirat Biserica atunci când le-a scris                     

-  Părintele  Constantin Galeriu –  



 

ÎNVĂȚĂTURA  OASTEI  DOMNULUI  

Face parte tot din INTRODUCEREA  la carte.  Esența învățăturii Lucrării Oastei Domnului.   În 

rezumat : 

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

1. ” Oastea Domnului nu are şi nici nu va avea vreodată  o altă învăţătură, deosebită de a  

Bisericii;  

2.   Oastea Domnului va păstra neschimbată, pe  totdeauna, învăţătura lăsată nouă de Hristos şi 

de marii noştri înaintaşi în Biserica noastră  strămoşească;  

3. El a primit întru totul de la Duhul Sfânt toată lumina şi călăuzirea după care să îndrume 

această uriaşă Lucrare evanghelică a lui Hristos.”   

 

 ” 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.” 

  Structura cărții :  

1. -  Poruncile Sfintelor Scripturi,  

2. -  Îndemnurile Sfinţilor Părinţi bisericeşti, mai ales ale Sfântului Ioan Gură de Aur,  

3. -  Îndemnurile din scrierile Părintelui Iosif Trifa, 

4. -  Concluziile  fratelui Traian Dorz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTEA   A  II-a  

CONTINUAREA   prezentării  de  la  Galați.  

 CAPITOLUL 17 

DESPRE ADUNAREA FRĂŢEASCĂ  

Adunarea este starea și  locul unde frații se bucură împreună și se împărtășesc cu Hristos.  

 Este locul unde se încarcă cu Hristos, prin Duhul Sfânt, pentru a oferi și altora Viață din Învierea Lui.   

 Este starea și locul unde  ”doi sau trei” îl cheamă pe Hristos să le fie Învățător și Călăuzitor și Părtaș.   

Ce spune Părintele Iosif  

    Fraţii mei, adunările noastre sunt clădite şi trebuie să fie clădite pe scumpa făgăduinţă: unde sunt 

doi sau trei adunaţi în numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.  

    Dar aveţi grijă, fraţii mei, să nu pierdeţi dintre voi duhul dragostei, al smereniei, al curăţiei şi al 

lacrimilor. Şi să nu vină între voi duhuri străine, duhuri sectare, duhuri de certuri şi de dezbinări, care 

să nimicească pacea şi unitatea dintre voi. 

    Acela prin care vor veni astfel de sminteli ar fi mai bine pentru el să-şi lege o piatră de moară de 

gât şi să se arunce în mare. Căci păcatul sinuciderii ar fi mai uşor pentru un astfel de om decât 

păcatul dezbinării şi tulburării unei adunări a lui Dumnezeu.  

De aceea, oricine intră  în Oastea Domnului trebuie:  

   Să se socotească în faţa lui Dumnezeu ca fiu şi membru viu şi răspunzător faţă de adunarea 

frăţească, faţă de ascultarea pe care o datorează Oastei Domnului.  

   Să facă totul pentru a nu lipsi niciodată de la adunările frăţeşti.  

   Nici un frate să nu considere adunarea Domnului ca şi cum ar fi proprietatea sa, purtându-se ca un 

Diotref care face ce vrea el, fără a ţine seama şi de ceilalţi fraţi.  

Adunarea frăţească este rodul Duhului Sfânt şi tot ce se petrece în ea trebuie să fie ţinut sub 

îndrumarea Sa cea sfântă. Oricine se ridică să ia cuvântul trebuie să facă acest lucru cu toata 

smerenia şi frica, spre a nu păcătui mânat de firea sa, şi nu de Duhul.  

   Adunarea trebuie să aibă cel puţin trei fraţi lucrători care să fie uniţi în tot ce trebuie să se facă în 

adunare. Cuvântul să nu fie împiedicat, tinerii să nu fie îndepărtaţi, străinii să nu fie îngăduiţi să 

tulbure, purtările lumeşti să fie mustrate. Totul să se facă însă cu înţelepciunea iubirii părinteşti şi 

răspunzătoare.  

   Vai de cei ce nimicesc adunarea Domnului! Pe aceia o să-i nimicească mânia lui Dumnezeu. 

 



CAPITOLUL 18 

DESPRE FAMILIE  ȘI  COPII  

              Familia este Biserica din casă.  

              Copiii sunt Biserica viitoare 

              De modul în care ostașii se îngrijesc de amândoua  depinde și prezentul și viitorul Bisericii.  

Ce spune Părintele Iosif  

   Temelia unei vieţi familiale fericite este Mântuitorul Iisus Hristos şi Cuvântul Lui. Este viaţa celor doi 

tineri trăită cu El şi cu sfântul Cuvânt al Evangheliei Lui.  

  Copiii sunt darul lui Dumnezeu făcut căsătoriei curate. Părinţii curaţi vor avea copii sfinţi, dar 

căsătoriile vinovate vor fi pedepsite şi prin copiii lor.  

Prin creșterea copiilor după voia lui Dumnezeu, părinții își pregătesc și mântuirea lor și a copiilor care 

îi vor urma. Aceasta este cea mai mare și cea mai sfântă îndatorire lăsată de Dumnezeu tuturor 

soților și părinților.  

De aceea, oricine intră în Oastea Domnului trebuie: 

     Să se pregătească pentru Taina Căsătoriei cu rugăciune, cu gânduri curate și cu toată 

înțelepciunea, alegând ființa cu care dorește să alcătuiască o familie, nu după gânduri lumești, nici 

după dorințe păcătoase, ci după voia lui Dumnezeu.  

   Nunta să se facă întru totul după voia lui Dumnezeu și nu după obiceiurile lumii. Să țină seama de 

îndrumările Evangheliei și de ale fraților mai mari în Domnul.  

  Să urmeze tot timpul căsniciei o viață după voia și Cuvântul lui Dumnezeu, rugându-se împreună, 

ajutându-se cu dragoste și evlavie.  

Creșterea copiilor în mustrarea și învățătura Domnului este un lucru atât de însemnat și o datorie 

atât de sfântă încât oricine nu o face va fi pedepsit și în viața aceasta și în cea viitoare.  

  Citirea Cuvântului Sfânt, rugăciunea și cântarea Domnului să se facă împreună de către părinți cu 

copiii lor zilnic. Aceasta va fi o binecuvântare pentru toți. Lipsa acestora aduce nenorocire tuturor.   

CAPITOLUL 19 

DESPRE RUGĂCIUNE ȘI  POST  

Capitolul prezintă două îndeletniciri majore ale ostașilor în lupta duhovnicească în care s-au angajat 

pentru Împărăția lui Dumnezeu. 

Rugăciunea și postul sunt doua arme puternice folosite mereu de Domnul Iisus în lucrarea Lui. 

 Ele au fost puse și la dispoziția noastră de Dumnezeu pentru ca și luptele și lucrarările noastre să fie 

biruitoare.   "Acest soi de draci", le-a zis El, "nu poate iesi decat prin rugaciune si post.“                                                     

-    Marcu 9:29   - 



Ce spune Părintele Iosif  

     Pentru noi, ostaşii Domnului, postul şi rugăciunea sunt cele două arme cu care Marele Biruitor, 

Domnul nostru Iisus Hristos, l-a biruit pe Satana. Şi tot cu acestea îl vom putea birui şi noi. 

 Nu mulţimea vorbelor face rugăciunea bună, ci duhul, puterea şi căldura din ea. 

  Rugăciunea nu poate petrece laolaltă cu păcatul. Că ori rugăciunea va omorî păcatul, ori păcatul va 

omorî rugăciunea. 

Adevăratul post şi adevărata înfrânare este să-ţi poţi răstigni omul tău cel vechi pe Crucea Golgotei şi 

să poţi trăi o viaţă de neîncetată ascultare la picioarele Crucii lui Iisus cel Răstignit. 

De aceea, oricine intră  în Oastea Domnului trebuie:  

     Să fie din adâncul inimii sale un om al rugăciunii. 

    Să iubească, să dorească şi să înseteze din tot sufletul său după rugăciunea fierbinte şi puternică. 

Numai aşa va putea avea o viaţă biruitoare şi rodnică prin Duhul Sfânt. 

     Să se deprindă a posti cât mai des, după cum este rânduit postul de către Biserică şi după cum se 

iveşte trebuinţa pentru sine şi pentru alţii. 

     Să însoţească postul cu milostenii, cu binefaceri şi cu rugăciuni. Postul fără acestea nu are nici o 

putere. 

CAPITOLUL 20 

DESPRE HAR ŞI PĂCAT 

Harul a nimicit  păcatul prin Jertfa lui Hristos. 

Dar păcatul ne poate face să cădem din Har.   

Capitolul prezintă modul în care, ferindu-se de păcat, ostașii pot înmulți Harul lui Dumnezeu în ei și 

în alții.  

Ce spune Părintele Iosif  

Prin Harul lui Dumnezeu se face naşterea din nou în viaţa celui ce-L primeşte pe Domnul Iisus în inima 

lui. Prin harul ceresc primim orice dar al Duhului Sfânt. 

 Harul lui Dumnezeu este urmarea Legământului Său cu noi în Jertfa Domnului Iisus de pe Golgota.  

Păcatul este uşa ce i se deschide diavolului ca să intre în viaţa, în inima şi în casa noastră, alungând 

din noi harul dumnezeiesc.  

Numai Sângele Sfânt al Crucii lui Iisus ne poate izbăvi de robia şi de pedeapsa păcatului. 

 

 



De aceea, oricine intră  în Oastea Domnului trebuie:  

    Dacă doreşte cu adevărat să-şi mântuiască sufletul, să se facă părtaş Harului lui Dumnezeu prin 

naşterea din nou, care se capătă prin credinţă în clipa predării şi a depunerii legământului pentru a-I 

sluji şi urma Domnului Iisus. 

    Harul lui Dumnezeu dă mântuirea şi iertarea Sa oricui le cere cu lacrimi şi le păstrează cu smerenie. 

Dar acest Har va şi osândi pe orice suflet care, bizuindu-se uşuratic pe Har, îşi va îngădui să se 

îngâmfe şi să nesocotească ascultarea şi smerenia în care trebuie să umble până la moarte faţă de 

Dumnezeu, faţă de fraţi şi faţă de toţi oamenii. 

     Cu păcatul trebuie să o rupă dintr-o dată şi pe totdeauna în clipa când intră în Oastea Domnului. 

Apoi să se ferească, clipă de clipă, să nu mai cadă în nici un fel şi în nici un păcat. 

CAPITOLUL 21 - DESPRE RÂNDUIELI ŞI NEORÂNDUIELI  

   Nici o societate nu poate avea o bună funcționare fără legi și fără rânduieli.  

  Nici o oaste nu poate exista fără un regulament de ordine interioară.  

  La fel, nici Oastea Domnului nu poate avea biruință fără bune rânduieli .  

 De aceea noi, ostașii, suntem chemați să împlinim rânduielile statornicite în Oastea Domnului  sub 

îndrumarea Duhului Sfânt, Comandantul Suprem.   

Ce spune Părintele Iosif  

    Oastea Domnului nu este o înşiruire de legi şi de regulamente, ci este hotărârea unei vieţi noi. Noi 

punem tot apăsul pe naşterea din nou şi pe adâncirea vieţii duhovniceşti în Evanghelie, în Jertfa 

Crucii Mântuitorului, în legământul Sângelui Său. 

 Cea dintâi regulă şi cerinţă pentru cei care intră în Oastea Domnului este ruperea dintr-o dată cu 

duhul lumii, cu necredinţa şi cu păcatele ei.  

Trebuie neapărat schimbarea cea mare şi definitivă care să dea celor intraţi în Oastea Domnului o 

altă inimă, o altă simţire, alţi ochi, altă minte, altă vorbire, alte gânduri, alte umblări, alte reguli şi 

rânduieli de viaţă. 

 Oricine nu are această schimbare nu şi-a schimbat firea, ci numai numele. 

     De aceea, oricine intră  în Oastea Domnului trebuie:  

Să urmeze rânduiala biblică şi bisericească a naşterii din nou şi a supunerii depline faţă de toate 

învăţăturile frăţeşti. Aceasta este de la început şi până la sfârşit o datorie de cuget pentru fiecare 

suflet care intră în Oastea Domnului.  

Prin faptul că ne numim Oastea Domnului Iisus se înțelege că trebuie să avem o rânduială și o 

disciplină față de Domnul nostru mai presus de cea pe care o are oricare oaste lumească față de 

împăratul ei.   

 Cine umblă în neascultare și în dezbinare acela este un dezertor și nu un ostaș al Domnului.    



CAPITOLUL 22 

DESPRE STĂPÂNIRE ȘI  SUPUȘENIE  

Dumnezeu a creat lumea într-o ordine și ierarhie în care toate trebuiau să respecte poruncile 

Creatorului. 

Toate stăpânirile din lumea aceasta sunt ori după voia lui Dumnezeu ori îngăduite de El.  

De aceea suntem chemați să ne supunem stăpânirilor lumești. Până la păcat.  

Ce spune Părintele Iosif  

 „Noi, ostaşii Domnului, luptăm în primul rând pentru Împărăţia lui Dumnezeu şi pentru mântuirea 

sufletelor noastre şi ale altora.  

Ne supunem din toată inima lui Dumnezeu ca unui Stăpân şi Împărat Atotputernic, Care ne-a făcut – 

şi Care are tot dreptul asupra trupurilor şi sufletelor noastre – dar ne supunem şi stăpânirilor lăsate 

de El pentru ţara şi poporul nostru. Căci tot El ni le-a dăruit.“ «Ce este Oastea Domnului?», p. 234 

     De aceea, oricine intră  în Oastea Domnului trebuie:  

   Să fie supus stăpânirii și legii rânduite de Dumnezeu patriei noastre pământești.  

   Rugăciunile noastre nu trebuie să fie numai pentru mântuirea noastră, ci şi pentru a întregului 

popor. Căci rugăciunea aceluia care se roagă numai pentru sine va fi lepădată, dar a celui ce se roagă 

pentru alţii, întâi, va fi primită totdeauna.  

   Numai cine doreşte şi luptă pentru binele tuturor este un credincios plăcut lui Dumnezeu.  

CAPITOLUL 23 

DESPRE SUPUNERE  ȘI NESUPUNERE  

Ascultarea, ca supunere, este una din cheile cele mai importante ale vieții ostășești.   

”Ascultarea face mai mult decât jertfele”  (1 Sam. 15:22) –  i-a spus Samuel regelui, neascultător,  

Saul.   

     Ce spune Părintele Iosif  

    Oastea Domnului înseamnă supunere şi ascultare smerită de glasul şi voia Marelui nostru 

Conducător şi Domn Iisus Hristos. Oricine are un duh de nesupunere şi neascultare, acela nu poate fi 

un fiu al Domnului şi un ostaş al Lui.  

    Rugaţi-vă Domnului să izbăvească Lucrarea Sa de cei nesupuşi şi nestatornici, căci aceştia fac cel 

mai mare rău şi pagubă Bisericii Domnului şi frăţietăţii duhovniceşti.   

De aceea, oricine intră  în Oastea Domnului trebuie:  

    Să ştie că este răspunzător faţă de Dumnezeu, Care a făcut această Lucrare sfântă, să fie supus cu 

smerenie şi sinceritate ascultării Domnului şi fraţilor.  



     Nimeni dintre nesupuşii şi dezbinătorii Oastei nu mai are voie să vorbească în adunările frăţeşti, 

nici să mai meargă în misiune printre fraţi. Cine îl va primi şi urma pe un astfel de dezbinător se face 

vinovat de acelaşi păcat ca şi el (II Ioan 11). 

     Oricine nu se supune cu dragă inimă Cuvântului lui Dumnezeu şi rânduielilor Oastei nu poate fi un 

ostaş al Domnului. 

CAPITOLUL 24 

DESPRE UNITATE ŞI DEZBINARE  

Una  dintre temele cele mai actuale ale Oastei Domnului. 

  În rugăciunea din Ioan 17, Domnul Iisus ne arată că unitatea între noi ostașii (creștinii) ne pune în 

aseamănare cu unitatea Sfintei Treimi.  Dragostea de Dumnezeu și de aproapele este temelia 

unității.  

 Dezbinarea este întotdeauna lucrarea lui Satan. Iar cel ce lucrează în acest fel se pune, implicit, sub 

ascultarea lui.  Dar și sub pedeapsa lui.    

Ce spune Părintele Iosif  

Statutele Oastei Domnului au fost de la început şi trebuie să fie până la sfârşit: dragostea, părtăşia şi 

lacrimile iubirii lui Hristos. Acestea ne-au ţinut uniţi şi acestea ne-au făcut să fim totdeauna fericiţi şi 

bucuroşi împreună... Şi, până când acestea vor fi între noi, ele ne vor păzi de orice dezbinare şi 

nimicire.  

     Smerenia şi sinceritatea sunt cele două virtuţi pe care Scumpul nostru Mântuitor Iisus Hristos ne-a 

poruncit să le învăţăm de la El. Acestea două sunt trăsăturile cele mai deosebite ale Oastei Domnului.        

    De aceea, oricine intră  în Oastea Domnului trebuie:  

   Să caute zi de zi să fie sincer atât cu Domnul, cât şi cu fraţii şi să umble în smerenie, ferindu-se de 

orice păcat trupesc ori sufletesc. 

Duhul sectar este acela care îl face pe om mândru şi lăudăros.  

Începe să dispreţuiască învăţătura Bisericii şi Oastei şi să o înlocuiască cu alta.  

Oricine face aşa, acela a primit duhul cel dezbinător în inima sa – şi acela nu mai face parte din 

Oastea Domnului.  

CAPITOLUL 25 

DESPRE MUNCĂ ŞI LENE  

"Tatăl Meu lucrează până acum; și Eu, de asemenea, lucrez.“-  Ioan 5 : 17  - 

 ” Ora et labora ”  - ”Roagă-te și lucrează”  spune o frumoasă rânduială monastică. 

   Nelucrarea este risipirea comorii timpului și talanților pe care Dumnezeu i-a pus în noi.  



Ce spune Părintele Iosif  

     Un adevărat creştin, oriunde este angajat să facă un lucru, îl face totdeauna frumos, cinstit, deplin 

– şi nu de mântuială. Nici de teama supravegherii, ci îl face cu hărnicie, socotindu-se un angajat al 

Domnului Iisus şi că lucrează pentru Domnul.  

     Lenea de a lucra pentru Domnul şi pentru Evanghelie, lenea de a alerga să câştigi suflete pentru 

Domnul şi pentru mântuire, lenea care îi face pe unii a umbla să fure sufletele câştigate de-a gata de 

alţii pentru Domnul este păcatul cel mai urât şi mai vinovat înaintea lui Dumnezeu. 

     De aceea, oricine intră  în Oastea Domnului trebuie:  

Să înceapă de îndată a fi un om harnic şi cumpătat. 

Să se hotărască să o rupă de îndată cu toate cele şapte păcate mari, printre care este şi lenea.  

Dacă nu eşti la muncă în vremea muncii, dacă nu eşti la biserică în vremea bisericii, ori la adunare în 

vremea adunării, ori la rugăciune în vremea rugăciunii, ori la binefaceri în vremea binefacerii – atunci 

nu vei fi nici la cules în vremea culesului şi nici la răsplătire în vremea ei. 

Cel ce se leneveşte în lucrul său ori în lucrul Domnului, acela nu poate fi un bun ostaş al Domnului 

Iisus. 

CAPITOLUL 26 

DESPRE STATORNICIE  ȘI  LEPĂDARE  

Statornicia este acea calitate a ostașului caracterizată de voința și răbdarea de a duce la bun 

sfârșit, neschimbată lucrarea lui Hristos așa cum Duhul Sfânt a început-o în inima lui, indiferent de 

vremurile și timpurile schimbătoare, de prietenii ce nu-și țin cuvântul și de greutățile slujirii la care 

l-a chemat Dumnezeu.   

 Între Statornicie și Lepădare este o distanță  cât  între  Viață  și  Moarte  

Ce spune Părintele Iosif  - Taina puterii şi biruinţei noastre nu stă în puterea noastră, ci în puterea 

care vine de Sus peste puterile noastre atunci când inima noastră se roagă, când ochii noştri 

lăcrimează, când sufletul nostru luptă.  

 Căderea din credinţă este un lucru greu şi un păcat mare. Fraţii mei, privegheaţi şi vă rugaţi 

neîncetat cu toţii ca să nu cădeţi în ispite şi în păcate, ca să nu ajungeţi în nici un fel pricină de 

sminteală.  

De aceea, oricine intră în Oastea Domnului trebuie:   Să umble totdeauna cu teamă, cu grijă şi cu 

evlavie în ascultarea Cuvântului Bibliei şi a învăţăturii frăţeşti, spre a nu cădea.Să se ferească de 

prietenii lumeşti, de vechile păcate şi de cei cu care le-a făcut, de orice cale şi ocupaţie ce l-ar putea 

ispiti. 

      Cine nu primeşte mustrarea şi nu se îndreaptă când este sfătuit de către fraţi, acela nu poate fi un 

ostaş al Domnului. 

 



CAPITOLUL 27 

DESPRE DESFRÂNARE ŞI ALCOOL  

Acestea sunt unele din cele mai puternice duhuri demonice care lucrează acum în lume. Și cu cea 

mai mare eficiență de nimicire.  

  Desfrânarea este  murdărirea frumuseții curăției și a credincioșiei pe care Dumnezeu le-a pus în 

ființa omului.   

   Alcoolul îl poate aduce pe om, prin neînfrânare, la o stare mai joasă decât animalitatea.   

Ce spune Părintele Iosif  

Păcatul vremii şi al lumii de azi este desfrânarea. Cu ispita cărnii a biruit diavolul şi lumea de astăzi, ca 

pe vremea potopului şi a Sodomei. 

Sfinţenia şi rugăciunea, împreunate cu postul, iată armele de luptă contra desfrâului!  Îmbrăcaţi-vă cu 

ele şi nimic nu vă va putea doborî. 

 Băutura şi desfrânarea, aceste două duhuri diavoleşti, merg strâns unite laolaltă. Ele omoară astăzi 

cele mai multe suflete. 

Alcoolul este duhul diavolului... Cele mai mari biruinţe pentru împărăţia iadului le face acest duh, 

toată puterea întunericului şi toată răutatea iadului sunt strânse parcă în acest duh rău. 

De aceea, oricine intră  în Oastea Domnului trebuie:  

    Să-şi zdrobească hotărât din suflet, cu post şi rugăciune, prin puterea lui Hristos, orice îndemn spre 

desfrânare. 

Diavolul desfrânării este foarte puternic... Nu poate fi biruit decât cu rugăciune şi cu post...  

Să o rupă imediat, total şi definitiv cu orice fel de băutură alcoolică, chiar şi în cea mai mică măsură.  

Fără alcool nu moare nimeni, dar din cauza lui mor zilnic mii şi mii. 

CAPITOLUL 28 

DESPRE MÂNDRIE ŞI CLEVETIRE  

Acestea două, mândria și clevetirea, sunt izvorul cel rău din care se hrănește dezbinarea și lipsa de 

unitate, rana actuală a  a Oastei.   

  Mândria este cel dintâi păcat.  Starea din care a izvorât Moartea. 

  A cleveti înseamnă a folosi cuvântul spre a distruge, a defăima, a dărâma.  Dar cuvântul ar trebui 

să fie mereu din Cuvânt  care este prin definiție Creator, ziditor și dătător de valoare.  De aici 

putem vedea marele păcat al clevetirii.  

     



Ce spune Părintele Iosif  

Precum începutul căderii este mândria, tot aşa şi începutul înălţării este smerenia. 

Toate scripturile ne spun că răsadul tuturor relelor este mândria. 

Ce mare păcat sunt clevetirile şi vorbele rele! Cu adevărat, limba rea este un foc şi o lume de 

nelegiuiri. 

 De aceea, oricine intră  în Oastea Domnului trebuie:  

Să urască din tot sufletul păcatul mândriei şi să se ferească de orice formă a lui, fie în umblare, fie în 

îmbrăcăminte, fie în vorbire. 

Să se hotărască a nu mai vorbi de rău niciodată pe nimeni. Să-şi stăpânească limba şi inima, spre a nu 

cleveti, nici bănui cu pizmă pe nimeni şi cu atât mai mult pe un frate.  

CAPITOLUL 29 

DESPRE LĂCOMIE ŞI FURT  

Încă două rele pe care trebuie să le lepede orice ostaș, sau cu care ar trebui să lupte, dacă nu le-a 

lepădat încă.  

   Lăcomia este tovarășă pe viață cu mândria și soră bună cu hoția.  

   Hoția poate veni și din păcatul nemulțumirii față de ceea ce ți-a dat Dumnezeu sau a îngăduit în 

viața ta.  

   Când nu dorește să slujească altora ci doar să fie slujit, omul se face pe sine un hoț al dragostei lui 

Dumnezeu și a aproapelui.   

Ce spune Părintele Iosif  

     Lăcomia de avere înăbuşe în om orice grijă de cele sufleteşti, stăpânindu-l cu mamona zgârceniei şi 

orbindu-i ochii duhului, ca să-şi uite şi de Dumnezeu şi de moarte.  

Dragostea omului pentru casa şi avutul lui este de la Dumnezeu. Dar lăcomia de a nu se sătura de 

strâns averi cu orice preţ şi de a trăi numai pentru ele, precum şi pofta de a pune mâna pe lucrurile şi 

bunurile altuia, sunt de la diavolul.   

De aceea, oricine intră  în Oastea Domnului trebuie:  

Să urască lăcomia din tot sufletul şi să se ferească întocmai ca de foc de a pune mâna sau ochii pe tot 

ceea ce este un bun al de-aproapelui nostru.  

 Lăcomia face parte dintre cele şapte păcate de moarte, care sunt osândite şi pedepsite de 

Dumnezeu.  

Dărnicia are crengile în rai, lăcomia are rădăcinile în iad. 

 



CAPITOLUL 30 

ALTE  CÂTEVA  ÎNDRUMĂRI  LĂMURITOARE  

  1.    Hotărârea  și  Legământul de intrare în Oastea  Domnului  

 2.     ADUNĂRILE FRĂȚEȘTI ALE OASTEI DOMNULUI  

Aceste adunări nu se vor ţine niciodată în timpul sfintelor slujbe ale Bisericii, ci înainte sau după 

acestea. Ele sunt, de fapt, o „liturghie după Liturghie“, ajutându-ne să punem în practică toate 

adevărurile pe care le-am auzit la aceste slujbe: „Toată ziua să ne învăţăm dreptatea Ta“; „Pe noi 

înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm“ etc. 

              Adunarea de evanghelizare,  Adunarea de şcoală biblică, Adunarea de rugăciune  

3.     DESPRE  PETRECERILE    FRĂȚEȘTI 

   Cele patru feluri de petreceri frățești : 

          Botezurile sau cumetriile , Aniversările şi zilele onomastic,   Logodna şi nunta,  Înmormântări 

şi parastase  

CAPITOLUL 31 

ÎNCHEIERE   

    În încheierea cărții ”Dreptarul învățăturii sănătoase” , chiar în capitolul ”Încheiere”,  fratele Traian 

Dorz  scrie câteva ultime gânduri-concluzii necesare și de folos tuturor celor care doresc să înțeleagă 

bine și să trăiască învățăturile prezentate.    

  Punctate pe scurt acestea sunt :  

1. Oastea Domnului fiind o lucrare duhovnicească, toate rânduielile și poruncile scrise în carte trebuie 

înțelese în primul rând duhovnicește și apoi ca literă, întâi trebuie pus preț pe fond și apoi pe formă.  

2. Cele prezentate în carte sunt principii de învățătură și credință cu rânduiala asezării și împlinirii lor 

practice, ca îndatoriri de urmat pentru toți cei care doresc să facă parte din frățietatea Oastei 

Domnului.  

3. Fără revărsarea Duhului Sfânt în sufletul ostașului, toate aceste învățături și rânduieli nu vor folosi 

la nimic, iar fără un duh smerit și sincer vor fi neplăcute și neascultate.  

4. Pentru cei cu suflet curat și sincer aceste învățături și rânduieli vor fi hrană și cale luminoasă pe 

urmele lui Hristos și ale înaintașilor.  

5. Cu cât Oastea înaintează mai mult în lupta contra potrivnicilor iar Satan își trimite  duhurile de 

rătăcire și confuzie pe câmpul de luptă, cu atât este mai mare nevoia de acest ”Dreptar”, ca un Stâlp 

de foc noaptea și un Stâlp de lumină ziua, pentru călăuzirea spre Canaanul ceresc.  

6. Vor fi mulți care nu vor asculta aceste învățături și rânduieli iar Dumnezeu îi va îngădui și pe ei, așa 

cum îngăduie neghinii să crească alături de grâul curat. Dar va veni și timpul cernerii și secerișului lui 



Dumnezeu. Și atunci numai cei care au ascultat în smerenie și curăție vor străluci în Împărăția lui 

Dumnezeu.  

  In final, câteva mici fragmente din ultimul capitol al cărții și rugăciunea de sfârșit a fratelui Traian 

Dorz.   

” Toate acestea (sunt) îndatoriri de urmat pentru fiecare dintre noi, cei care dorim să facem parte din 

frăţietatea Oastei Domnului .... 

 Ne vom grăbi îndată să spunem, împreună cu Părintele Iosif, că, oricât de bune, de frumoase şi de 

adevărate ar fi aceste învăţături şi rânduieli, fără harul şi revărsarea Duhului Sfânt în viaţa noastră a 

fiecăruia, ele nu nu ne vor folosi la nimic.  

     Pentru cine nu vine în Oaste, sau nu rămâne în ea cu un duh smerit şi sincer, ele vor fi neplăcute, 

neiubite şi neascultate.” 

” Cei fără naşterea din nou le vor dispreţui.  

  Cei fără frica lui Dumnezeu le vor călca. 

  Cei fără conştiinţa răspunderii le vor nesocoti.  

   Nu pentru aceştia am strâns aceste învăţături, căci cine nu ascultă Însuşi Cuvântul lui Dumnezeu, 

desigur, nu îl va asculta nici pe al nostru. Ci ne-am ostenit şi am adunat aceste mărgăritare de mare 

preţ, ca să le punem la îndemâna acelora care, cu un cuget curat şi cu temere de Dumnezeu, se 

gândesc şi se roagă pentru mântuirea cea scumpă a sufletelor lor. ”  

     ” Dorim să lăsăm acest Dreptar celor ce vin cu noi şi după noi, ca un Stâlp de foc noaptea şi ca un 

Nor luminos ziua, – fiindcă cuvintele lui sunt Cuvântul. Iar Cuvântul e Hristos.”  

  ” Multora dintre cei de azi, care s-au obişnuit fie cu nesupunerea, fie cu exagerările, desigur, le va fi 

greu să se supună acestor bune şi cumpătate rânduieli.  

   Firii lumeşti, de care unii nu s-au lepădat venind în Oaste, nu-i place să se supună Voii lui 

Dumnezeu. Iar Dumnezeu îngăduie acum ca în lucrarea Lui să fie și din aceștia. El încă nu trimite 

îngerii Săi să smulgă neghina din țarina Lui.”  

” Dar încet-încet această lucrare o face Timpul, căci  Timpul lucrează pentru Dumnezeu, alegând ce 

rămâne şi ce se aruncă.  

  Timpul îi va cerne şi îi va alege sigur pe cei care sunt ai lui Dumnezeu şi pe cei care nu sunt ai Lui. La 

urmă vor rămâne sigur numai cei curaţi şi smeriţi.”  

 

 

 

 



RUGĂCIUNE  DE  ÎNCHEIERE   

    Doamne Duhule Sfinte, Care lucrezi în noi şi prin noi spre slava Tatălui Ceresc şi spre bucuria 

Mântuitorului şi Mirelui nostru Iisus, Te rugăm, revarsă-Ţi deplin puterea Ta peste toate aceste sfinte 

îndemnuri, ca ele să capete viaţă şi rod sfânt în toate sufletele chemate şi alese să facă parte din 

Oastea Ta de pe pământ până în ceruri şi din viaţa aceasta până în viaţa veşnică.  

  Iisuse Doamne, binecuvântează-le pentru Lucrarea Ta şi Lucrarea Ta să le binecuvânteze pentru Tine.  

   Şi pentru toate, slavă veşnică numai Ţie,  

  Marele nostru Dumnezeu, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, acum şi în vecii vecilor. Amin.  

 DUMNEZEU SĂ  VĂ  BINECUVÂNTEZE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           

 

 

 

   

 

 

 

 

 


