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Câteva precizări înainte de început: 

 Cartea aceasta nu se citește ca un roman și nici nu se prezintă în felul acesta. Prin urmare apelez

la îngăduința frățiilor voastre pentru a ajunge cu bine la sfârșit. Și vă îndemn să vă rugați pentru
mine ca tot ceea ce spun să fie spre zidirea noastră și spre implicarea noastră mai frumos în
Lucrarea lui Dumnezeu; așa cum ne îndeamnă omul lui Dumnezeu, Traian Dorz.

 Voi folosi, pe tot parcursul prezentării mele, apelativul „fratele Traian” sau „fratele Traian Dorz”

când fac referire la autorul cărții pe care o abordăm.
 Am încercat ca toate citatele preluate din carte, din Biblie sau din alte surse, să apară cu scris

înclinat, Italic.
 Cartea aceasta, cred că o putem numi „manualul lucrătorului ostaș”. Iar lucrătorul nu este numai

acela care predică ci oricine care face voia lui Dumnezeu.
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Introducere

IPS Antonie Plămădeală, într-o predică pe creștinortodox.ro, spune despre o sfântă că la un moment
dat, s-a gândit să construiască o biserică în satul ei, însă nu avea decât doi bănuți. Episcopul i-a spus: „Bine,
bine, te gândești să faci o asemenea construcție, dar cu ce ai s-o faci? Gândești că ești în stare s-o faci cu
acești doi bănuți? Îndrăznești să începi o asemenea lucrare cu doi bănuți?” Ea a răspuns: „Așa este, dacă
lucrurile rămân numai pe seama mea. Dar dacă mă întovărășesc cu Dumnezeu, atunci totul e posibil!”

Am deosebita bucurie să privim împreună la un subiect pe care îl  consider extrem de important
pentru orice suflet care a trecut prin transformarea nașterii din nou și a intrat în ogorul lui Dumnezeu, să
devină un lucrător destoinic și statornic. Acest curs este o aplecare mai amănunțită sau o prezentare, poate
mai  bine spus,  a  cărții  fratelui  și  părintelui  nostru duhovnicesc,  Traian  Dorz,  „Împreună lucrători  cu
Dumnezeu”.

Așa după cum Dumnezeu a lucrat sau lucrează prin părinții noștri trupești și sufletești la mântuirea
noastră să-L cunoaștem pe Dumnezeu Tatăl și pe Iisus Hristos, tot așa, e de datoria noastră să ducem mai
departe vestirea Evangheliei, familiilor noastre, copiilor noștri mai întâi, apoi, colegilor, vecinilor și tuturor
oamenilor, după cum Dumnezeu ne dă putere și înțelepciune fiecăruia.

În Oastea Domnului au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu și să-și mântuiască sufletele prin Jertfa
Domnului Iisus Hristos sute de mii, și poate milioane de oameni în decursul a aproape o sută de ani de
existență – pentru că a existat în România un moț care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Care a simțit
responsabilitatea  Lucrării  lui  Dumnezeu  apăsând  pe  umerii  lui,  în  așa  fel  încât  s-a  dedicat  întru-totul,
chemând poporul la mântuire. Acesta a fost Părintele Iosif Trifa.

Cred că Lucrarea Oastei Domnului este cel mai frumos exemplu, cel puțin pentru noi, ostașii, în
ideea aceasta de a lucra cu Dumnezeu.

Așadar, Dumnezeu a lucrat la mântuirea noastră cu cei care au fost înaintea noastră. Predicile lor,
scrisul lor, felul lor de a trăi și exemplul lor puternic de a-L mărturisi pe Hristos până la jertfă au fost căile
prin care cuvântul Domnului ne-a atins și nouă inimile.

Scopul

Ca frații  lucrători  să ajungă să cunoască,  să înțeleagă și  să-și  însușească învățăturile cuprinse în
această carte.

Să dobândească calitățile lucrătorului cu Dumnezeu.

Să motiveze cursanții să se aplece cu seriozitate asupra cărții.

Dumnezeu a făcut să crească
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În timp ce erau la masă, tatăl îi întreabă pe fii săi dacă știu ei de unde vine mălaiul din care este
făcută mămăliga de pe masă. Cel mai mic sări repede să răspundă: 

- Știu eu, din sacul din cămară. La care băiatul cel mijlociu ripostă și îl corectă: 

- Nu-i adevărat! Mălaiul e măcinat din porumbul cules de pe câmp de către tata, prășit, udat de apa
ploilor și încălzit de soare. Deci munca tatei, ploaia și soarele l-au făcut.

- Nu știți nimic! – zise cel mai mare dintre băieți. Porumbul acesta, din care se face mălaiul, vine de
la Dumnezeu. E adevărat că a crescut în pământ, că ploaia l-a udat, soarele l-a încalzit și că tata l-a muncit.
Dar dacă Dumnezeu nu ar fi dat ploaie și soare, și dacă Dumnezeu nu ar fi făcut să crească, noi nu am fi
mâncat acum mămăligă. Deci Dumnezeu l-a făcut!

Deși aparent toți au dreptate, adevărul sub forma cea mai completă îl spune fiul cel mai mare. „Eu
(Ap. Pavel) am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească.” I Corinteni 3:6

Noi facem puțin, Dumnezeu face mult. Noi facem partea neînsemnată, Dumnezeu face partea cea
mai mare, cea mai importantă.

Termenul

 Traducerea Dumitru Cornilescu:  Căci noi  suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu.  Voi

sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. (I Corinteni 3:9)
 Traducerea  Bartolomeu  Anania:  Că noi  împreună-lucrători*  cu  Dumnezeu  suntem;  voi

sunteți ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu. (I Corinteni 3:9)

(*Colaboratori ai lui Dumnezeu. Acțiunea comună divino-umană: sinergia)

În comentarii, la acest verset scripturistic, mitropolitul Bartolomeu Anania, subliniază că expresia

„împreună-lucrători cu Dumnezeu” relevă (sau exprimă) „sinergia”. 

M-am gândit că este bine să vedem sensurile acestui cuvânt. Idei preluate de pe crestinortodox.ro –
„Învățătura despre sinergie în teologia ortodoxă”, de Mihai Enache.

Câteva considerații asupra noțiunii de SINERGIE

Ce este SINERGIA?

Sinergia, în sens duhovnicesc, este „conlucrarea liberă a credinciosului cu Harul Divin, dat nouă
de către Dumnezeu”  – spune Mihai  Enache.  Din Dicționarul  Explicativ  al  limbii  române, prin sinergie
înțelegem „asociație a  mai multor organe sau țesuturi pentru îndeplinirea aceleiași funcții.” 

1. Pentru prima dată în Biblie, ideea aceasta de „sinergie” apare în Geneza 1:26

„Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră…”” (Creație)
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2. În sens duhovnicesc, înțelegem că Sfânta Treime,  Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, au conlucrat în
vederea mântuirii omului, când Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume. 

Sinergia  divină,  în  acest  sens  (duhovnicesc),  o  reprezintă  Întruparea  lui  Iisus  Hristos  pe  care  a
acceptat-o de bună voie din iubirea Sa nemărginită față de lume. (Psalm 40:7,8)

Apoi  Domnul  Iisus  Hristos  conlucrează  cu  Duhul  Sfânt.  Să  ne  amintim  cum  a  spus  Însuși
Mântuitorul înainte de patima Sa, îmbărbătându-și ucenicii:  „Vă este de folos să mă duc – referindu-se la
Duhul Sfânt, Mângăietorul - , căci, dacă nu mă duc Eu, Mângăietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc,
vi-L voi trimete.” (Ioan 16:7)

De asemenea, conlucrează cu Dumnezeu Tatăl când l-a înviat dintre cei morți pe Lazăr din Betania,
fratele Mariei și a Martei. Iisus, ridicându-Și ochii spre cer a spus: „Tată, Îți mulțumesc că M-ai ascultat.
Știam că totdeauna Mă asculți; dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu m-ai
trimes.” (Ioan 11:42)

În rugăciunea Sa din Ioan 17 Domnul Iisus cere lui Dumnezeu Tatăl ca să-i păzească de cel rău și să-i
sfințească pe toți acei ce cred în El: „Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din
lume, după cum nici Eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin Adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.” (Ioan
17:15, 17, 21)

3.  În  al  treilea  rând,  prin  sinergie  înțelegem  când  noi  conlucrăm  cu  Dumnezeu  în  vederea
mântuirii noastre, ca să zic așa. 

Nu este suficient să credem în mod pasiv și aproape indiferent că suntem mântuți, doar datorită
faptului că Iisus Hristos S-a întrupat, spune Mihai Enache - și S-a dat ca jertfă răstignit pe cruce. Aceasta
reprezintă mântuirea omenirii în mod obiectiv, în sens general. Acest fel de credință ar trebui să ne facă
conștienți de neputința noastră de a ne dobândi singuri mântuirea. Ca să obținem mântuirea, noi trebuie să
ne deschidem Harului lui Dumnezeu, adus prin Hristos și să lăsăm Duhul Sfânt să înceapă o lucrare în noi,
precizează Mihai Enache.

Îmi vine în minte o imagine din Oglinda inimii omului a părintelui Iosif Trifa, grafica lui Gilly, în
care apar două ilustrate. În prima ilustrată, Iisus bate la ușa inimii omului, iar clanța este doar pe partea
dinlăuntru a ușii. Dumnezeu, bate la ușa inimii noastre: „Iată Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul
Meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el, și el cu Mine.”  (Apocalipsa 3:20). Iar în a doua ilustrată,
diavolul bate și el… Deci „dacă aude... și va deschide...”

Mântuirea subiectivă începe în momentul în care punem mâna pe clanță, care este doar de partea
noastră, deschidem ușa lui Iisus și-L chemăm să intre, iar El va incepe o lucrare de înoire. Este ceea ce
înseamnă Nașterea din nou, despre care Mântuitorul a vorbit cu un fruntaș al iudeilor pe nume Nicodim,
când era pe pământ. Dorințele noastre se schimbă, începem să urâm păcatul, dorim sfințirea, desăvârșirea –
după cum și îndeamnă Cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Petru:  „după cum Cel ce v-a chemat este
sfânt, fiti și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris: Fiți sfinți căci Eu sunt sfânt.”  (IPetru 1:15,
16)
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Când Iisus a vindecat pe orbul din naștere pe care fariseii l-au dat afară din sinagogă, (Ioan 9) a
„conlucrat” cu el în vederea vindecării lui. A scuipat, a făcut tină, i-a pus pe ochi și l-a trimis să se spele în
scăldătoarea Siloamului. Orbul s-a pus la dispoziția lui Iisus, a acceptat să facă cu el orice era necesar și a
ascultat imediat de Iisus, mergând la scăldătoare și spălându-se. Așa a fost vindecarea lui și mântuirea lui.

Acesta este deci al doilea sens al sinergiei!

4.  În al  patrulea rând,  sinergia  este  conlucrarea liberă a credinciosului cu Dumnezeu în vederea
propovăduirii Evangheliei la orice făptură. 

Mântuitorul le-a spus ucenicilor:  „Duceți-vă în toată lumea, și propovăduiți Evanghelia la orice
făptură.”(Marcu 16:15), înțelegând prin aceasta:

A. Mărturisirea lui Hristos 
prin grai: 
Matei 10:32: „De aceea pe orișicine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și
Eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri.”

dar și prin felul nostru de a trăi:
I Timotei 4:12: „Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea; ci fii o pildă pentru credincioși: în
vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.”
II Tesaloniceni 3:8,9: „N-am mâncat de pomană pâinea nimănui; ci, lucrând și ostenindu-ne,
am muncit zi și noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi. 9. Nu că nu am fi avut dreptul
acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat.”

Hristos Însuși ne-a lăsat o pildă 
- de slujire (Ioan 13:15: „Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut

Eu” – Iisus spală picioarele ucenicilor Săi), 
- de  suferință (I  Petru  2:20,21:  „În adevăr,  ce  fală  este  să  suferiți  cu  răbdare  să  fiți

pălmuiți, când ați făcut rău? Dar să suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul
acesta este plăcut lui Dumnezeu. 21 Și la aceasta ați fost chemați; fiindcă și Hristos a
suferit pentru voi, și v-a lăsat o pildă, ca să călcați pe urmele Lui.”) 

- de iubire (Ioan 13:34: „Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și
voi unii pe alții”)

B. Limbajul faptelor
- Cum putem dovedi credința noastră dacă nu ajutând semenii noștri. (Iacov 2:14,15,16)

Dacă  semenului  nostru  îi  este  foame,  sau  este  într-o  altă  mare  nevoie,  predica  noastră,
propovăduirea Evangheliei în acest caz este un blid de mâncare sau un lucru care să răspundă
marii lui nevoi.

C. Rugăciunea lucrătoare (1Tesaloniceni 5:17,18). 
Rugăciunea neîncetată. Și în orice lucru pe care îl faci. Pentru putere și vindecare, unii pentru
alții (Iacov 5:16). Rugăciunea aceea care ne pune în mișcare în ajutorarea semenilor. Aceea
prin care primim înțelepciune cum să acționăm într-o anumită situație. Nu însă rugăciunea în
care Îl  trimitem pe Domnul să meargă El pe la  azile,  închisori  și  la  spitale,  la  paturi  de
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suferință… Sau să facă Dumnezeu nu știu ce minune într-o anumită situație limită, fără ca noi
să facem ceva. Noi trebuie să facem partea noastră.

În cartea autobiografică „Hristos mărturia mea” (pagina 246), fratele nostru Traian Dorz amintește de
o rugăciune de la un Crăciun. După ce s-au întors de la Biserică, în casa fratelui Cornel Rusu de la Simeria,
înainte de masă, au făcut o cutremurătoare rugăciune către Dumnezeu, referindu-se și la cei din temnițe,
cărora nu le duce nimeni vestea cea bună a Nașterii Domnului. Nici nu terminaseră rugăciunea, când au dat
buzna în casă ofițerii  securității,  arestându-i.  „Am petrecut aproape toată noaptea aceea de Crăciun în
lacrimi și în rugăciune ca Domnul Dumnezeu să trimită tuturor acelor care așteaptă acolo  niște soli ai Săi
care să le vestească pe Domnul Isus și mântuirea Lui.” „… am înțeles că ei nu au venit după lucrurile
noastre, ci după noi.” „Hristos mărturia mea”-  Traian Dorz.

Așadar conlucrarea cu Dumnezeu este, în mod particular, pentru mântuirea personală, apoi, în
mod general, este renașterea și mântuirea sufletelor omenești. Dumnezeu ne cheamă, după ce am trecut
prin prima - mântuirea personală - să intrăm la lucru în ogorul lui Dumnezeu pentru mântuirea semenilor
noștri. 

Este exact cum a înțeles părintele Iosif Trifa,  întemeietorul pământesc al Oastei Domnului,
rolul și însemnătatea Oastei Domnului: „Aflarea și vestirea lui Iisus Cel Răstignit!” 

„>>Întoarce-te acasă, și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu.<< El a plecat, și a vestit prin toată
cetatea tot ce-i făcuse Iisus” (Luca 8:39). - Îndrăcitul din Gadara. 

Când Iisus a înviat pe Lazăr, (Ioan 11) a spus celor ce urmau să fie martori ai acestei minuni: „Dați
piatra la o parte”, „…au luat dar piatra din locul unde era mortul”, Iisus a mai spus: „Dezlegați-l și lăsați-
l să meargă” și ei au făcut întocmai. Faptul că, atunci, ucenicii,  au ascultat de Iisus și au conlucrat cu
Domnul, a dus la întărirea credinței lor dar și la mântuirea multor iudei care veniseră la Maria și Marta.
Aceasta este împreună-lucrarea cu Dumnezeu! 

Un alt exemplu este la nunta din Cana Galileii (Ioan 2), unde Iisus a început lucrarea Sa mesianică.
Maica Domnului, care știa cine este Iisus, că este Mesia, Mântuitorul lumii, a spus slugilor: „Să faceți orice
vă va zice!” Cu alte cuvinte, puneți-vă la dispoziția Lui, iar El va face o lucrare mare prin voi. Servitorii de
la nunta aceea  s-au supus și au făcut întocmai cum le spusese Iisus. Minunea s-a întâmplat. Servitorii au
făcut lucruri aparent neînsemnate, firești, preschimbarea apei în vin însă a făcut-o Dumnezeu. 

Un scriitor creștin și predicator englez, C. H. Spurgeon, spunea: „N-a văzut lumea ce poate să facă
Dumnezeu printr-un om care se pune întru-totul la dispoziția lui Dumnezeu!”

Părintele Iosif Trifa spune despre părintele Vasile Ouatu: „La București, s-a văzut - în toată măreția
ei – ce poate face, ce dragoste poate înmagazina, jertfa unui preot al Domnului care și sufletul și-l pune
pentru viața oilor. Un astfel de preot poate face și azi minuni pentru că dragostea oilor este nemărginită
față de păstorul cel bun care și viața și-o pune pentru ele.” I.B. nr 10/7 martie 1937, p. 1.

O observație mai doresc să fac, înainte de a trece mai departe și anume: Dumnezeu face lucrări mari
în lumea aceasta prin oamenii care dobândesc toate caracteristicile pe care le regăsim în cartea aceasta a
lucrătorului cu Dumnezeu. Ne vom opri asupra fiecăreia în cele ce urmează.
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Despre autor și activitatea sa scriitoricească

Traian Dorz s-a născut în satul Rîturi,  lângă Beiuș, azi Livada Beiușului, în 25 decembrie 1914,
singurul  copil  al  familiei  Constantin și  Maria  Dorz,  o  familie  respectată  și  apreciată,  mai  ales  ca buni
gospodari  ai  satului,  muncind  pământul  și  ocupându-se  deasemenea  cu  creșterea  animalelor.  Părinții
nădăjduiau ca și copilul lor Traian să devină un bun gospodar la rândul lui și să le fie un sprijin la bătrânețe.
Copilul  însă  avea  alte  aspirații,  cu  suflet  extrem  de  sensibil,  adesea  se  simțea  singur,  îl  afecta  orice
neînțelegere în familie. Încă din primii ani ai copilăriei ia plăcut să citească. Citise tot ce era de citit în
biblioteca școlii primare.

La încheierea celor șapte clase primare, în 7 iunie 1930, preotul care preda Religia i-a dat ca premiu
special cartea „Corabia lui Noe”, a preotului ortodox Iosif Trifa din Sibiu, redactorul foii „Lumina Satelor”
și întemeietorul pământesc al Oastei Domnului. În urma lecturării acestei cărți, în ziua de Rusalii, a simțit
puternic un imbold lăuntric de a lua o hotărâre pentru ași schimba viața, de a se preda lui Dumnezeu așa cum
îndemna scriitorul cărții. Apoi solicită printr-o scrisoare să fie trecut în rândurile ostașilor și un abonament la
suplimentul foii „Lumina Satelor”, „Oastea Domnului”. 

Noua sa viață, îl formează ca poet mai întâi apoi ca scriitor creștin ortodox.

În 1948 când ideologia atee comunistă preia puterea politică în România, Traian Dorz este arestat
privit ca și conducător al Mișcării de reneștere spirituală Oastea Domnului, mișcare scoasă în afara legii.

Până la trecerea sa la cele veșnice, a fost hărțuit de securitate, anchetat, bătut, închis. Urmărit în așa
zisă libertate, urmărit în închisori, cu domiciliul obligatoriu. Și totuși, în regimul acesta de viețuire, formează
o operă impresionantă de poezii și multe volume de proză, prin inspirația și puterea Duhului Sfânt.

Amintesc aici activitatea sa scriitoricească, după titluri și volume:

OPERA LITERARĂ

POEZII - 

Volumul I - 420 poezii
- 1933 - Cîntările dintîi - 140 poezii
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- 1954 - Cîntări îndepărtate - 170 poezii
- 1940 - Cîntări luptatoare - 110 poezii

Volumul IV - 320 poezii pentru copii
- Osana, Osana - 70 poezii
- Cîntarea îngerașilor - 108 poezii
- Cîte-o povestire mică - 14 poezii
- Cîntă-mi mamă - 115
- Alte cântări - 13  

Volumul VI - 592 poezii
- 1956 -Cîntările anilor - 179 poezii
- 1964 - Cîntarea roadelor - 172 poezii
- 1958 - Cîntări de drum - 241

Volumul VII - 646 poezii
- 1966 - Cîntări Nemuritoare - 235
- 1945 - Cântarea Cântărilor mele - 179
- 1968 - Cîntările din urmă - 232

Volumul VIII - 706 poezii
- 1973 - Cîntarea Învierii - 213
- 1975 - Cîntarea Veșniciei - 250
- 1977 - Cîntarea Biruinței - 250

Volumul IX - 501 poezii
- 1938 - Cîntări uitate - 133
- 1970 - Cîntări de Sus - 152
- 1978 - Cîntări noi - 216

Volumul X - 602 poezii
- 1979 - Cîntările căinței - 204
- 1980 - Cîntări eterne - 200
- 1983 - Cîntări viitoare - 198

Volumul XI - 197 poezii
- 1985 - Minune și Taină - 66
- 1987 - Locurile noastre sfinte - 27
- 1988 - Eternele poeme - 86

Volumul V - 2100 cântări
- Cîntările Domnului
(culegere de cântări a Oastei Domnului)

TOTAL POEZII ORIGINALE 4000
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(plus cele din colectia de cântări a Oastei Domnului - CINTARILE DOMNULUI - care aparțin lui 
Traian Dorz și nu apar în alte volume)

Volumul II - 307- Texte biblice versificate
 - Cîntările Bibliei - 95
 - 1948 - Cîntările Psalmilor - 150
 - Poemele lui Solomon - 62

Volumul III - 7121 proverbe versificate și comentate
- 1978 - La izvoarele Luminii - 4020 - proverbe
- 1958 - Comori universale - 2081 proverbe
- 1958 - Pe cărările Luminii - 1020 proverbe

Volumul XII - 361 Texte biblice versificate pentru copii
- 1975 - Biblia versificată și ilustrată - 186
- 1987 - Album biblic colorat - 175

TOTAL VERSIFICARI BIBLICE 668
PROVERBE VERSIFICATE 7121

MEDITAȚII 

 Isus Hristos Dumnezul nostru
        (meditații la Evanghelia după Ioan)

Volumul 1. 
- cap 1. Hristos Dumnezeul nostru 
- cap 2. Hristos Sfințitorul nostru
- cap 3 . Hristos Înnoitorul nostru

Volumul  2. 
- cap. 4. Hristos Izvorul nostru
- cap. 5. Hristos Binefăcătorul nostru
- cap. 6. Hristos Pâinea noastră

Volumul 3
- cap. 7. Hristos Învățătorul nostru
- cap. 8. Hristos Luminătorul nostru
- cap. 9. Hristos Vindecătorul nostru 

Volumul 4
- cap. 10. Hristos Păstorul nostru
- cap. 11. Hristos Învierea noastră
- cap.12. Hristos Împăratul nostru

Volumul 5
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- cap. 13. Hristos Modelul vieții noastre
- cap. 14. Hristos Calea vieții noastre
- cap. 15. Hristos Viața vieții noastre

Volumul 6
- cap. 16. Hristos Pacea noastră
- cap. 17. Hristos Mijlocitorul nostru
- cap. 18. Hristos Răscumpărătorul nostru

Volumul 7
- cap.19. Hristos Jertfa noastră
- cap. 20. Hristos Mântuitorul nostru
- cap. 21. Hristos Slava noastră

 Hristos Pâinea noastră zilnică
   (scurte meditații zilnice pentru fiecare zi din an)

 Hristos Comoara Psalmilor
    (meditații zilnice la Psalmi)

- Vol. 1 de la 1 ianuarie la 30 iunie
- Vol. 2 de la 1 iulie la 31 decembrie

 Hristos puterea apostoliei
    (meditație la apostolele anului

- Vol. 1 Apostolele din prima jumătate a anului
- Vol. 2. Apostolele din a doua jumătate a anului

 Hristos taina Evangheliei 
    (meditații la Evangheliile anului)- încă nu s-au găsit manuscrisele -

- Vol. 1. Evangheliile din prima jumătate a anului
- Vol. 2. Evangheliile din a doua jumătate a anului

CUGETĂRI NEMURITOARE

- Volumul 1. 
1 - Prietenul tinereții mele
2 - Mărgăritarul ascuns
3 - Piatra scumpă

- Volumul 2. 
4 - Lumina iubitului fiu
5 - Calea bunului urmaș
6 - Avuția sfântului moștenitor

- Volumul 3. 
7 - Pășunile dulci
8 - Săgețile biruitoare
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9 - Cununile slăvite
- Volumul 4. 

10 - Poruncile iubirii
11 - Rasplata ascultării
12 - Strălucirea biruinței

- Volumul 5. 
13 - Crucea mântuitoare
14 - Eterna iubire
15 - Mărturisirea strălucită

- Volumul 6. 
16 - Porțile veșniciei
17 - Numele biruitorului
18 - Garanția netrecătoare

- Volumul 7. 
19 - Lupta cea bună
20 - Alergarea stăruitoare
21 - Credința încununată

- Volumul 8. 
22 - La Țărmul Întâlnirii 
23 - La Ospățul Veșniciei
24 - La Strălucirea Viitoare

- Volumul 9. 
25 - Întâi să fim
26 - Dorim să fim 
27 - Și acum să facem

- Volumul 10. 
28 - Semănați Cuvântul Sfânt

ÎNDRUMĂRI NEMURITOARE

1. Cărarea tinereții curate
2. Scumpele noastre surori
3. Împreună lucrători cu Dumnezeu
4. Dreptarul învățăturii sănătoase
5. 3 zile și adevăruri istorice
6. Strângeți firimiturile (3 volume)
    (culegere de predici ale fraților ostași)

POVESTIRI NEMURITOARE

1. Pe genunchii lui Isus
2. Leagănul de aur
3. Țara Minunată
4. Cireșul înflorit
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PIESE ȘI MONTAJE RELIGIOASE

1. Vine Domnul Copilaș - program de Crăciun pentru copii
2. Hristos s-a născut - petrecere de Crăciun
3. Hristos a înviat - petrecere de Paști

MEMORIALISTICĂ
- Pentru Istoria unei jertfe

Volumul I - Grăuntele (din 1923-1935)
Volumul II - Cernerea (din 1935-1947)
Volumul III - Rugul (din 1947-1977)
Volumul IV - Pârga (din 1977-1989)

- Hristos Mărturia mea - lucrare autobiografică din 1914-1984

Împreună lucrători cu Dumnezeu – Traian Dorz

(Meditații, îndrumări, rugăciuni și cântări pentru lucrătorii Evangheliei lui Hristos)

Cartea este structurată pe 23 de capitole. Fiecare capitol, până la capitolul 21 inclusiv, reprezintă câte
o  calitate  absolut  necesară  a  lucrătorului  cu  Dumnezeu,  capitolul  22  reprezintă  modelul  de  lucrător
desăvârșit, cu toate calitățile lui, iar prin ultimul capitol fratele Traian adresează o chemare. Fiecare dintre
aceste calități sau caracteristici ale lucrătorului are o aplicație practică reprezentată printr-o istorioară apoi,
prin măiestria sa de poet al Domnului, pune în versuri adevărul acesta, dându-i o formă și mai frumoasă…

Cartea este grupată după cum urmează:

- Capitolele 1 – 4; În aceste prime capitole sunt prezentate dovezile lucrătorului cu Dumnezeu față
de sine însuși în raport cu Dumnezeu;

- Capitolele 5 – 9 prezintă dovezile lucrătorului, față de lume, față de societatea în care trăiește;
- Capitolele 10 – 12; În aceste trei capitole regăsim dovezile lucrătorului față de cadrul familial,

raportarea lui în familia biologică pe care i-a dat-o Dumnezeu;
- Capitolele 13 – 21; Dovezi față de cei din aceeași lucrare cu el, cei răscumpărați și chemați cu el

în Biserica cea luptătoare a lui Hristos; Față de frații lui de credință;
- Capitolul 22; Modelul Lucrătorului cu Dumnezeu
- Capitolul 23; o chemare…
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Fratele Traian Dorz a fost unul care a avut mare respect pentru sfinții părinți ai Bisericii. Fiecare
capitol, este susținut de greutatea cuvintelor marilor părinți ai Bisericii. Tot aici amintește cu recunoștință și
ce spunea părintele său sufletesc, Iosif Trifa, pentru care a avut o nețărmuită dragoste și respect până la
sfîrșitul vieții.

Tot ceea ce afirmă în fiecare capitol este bazat pe Sfintele Scripturi. Ideile sunt înțesate cu referințe
biblice.

Prima secțiune, capitolele 1 – 4  

Dovezile lucrătorului cu Dumnezeu față de sine însuși în raport cu Dumnezeu.

1. Să fie găsit vrednic de încrederea lui Dumnezeu;
2. Să fie intrat în familia lui Dumnezeu prin naștere din nou;
3. Să aibă conștiința răspunderii față de Hristos;
4. Să caute să umble în sfințenie;

Capitolul 1. Vrednic de încredere

„Mulțumesc Domnului nostru Iisus Hristos, Care m-a întărit și m-a socotit vrednic de încredere și
m-a pus în slujba Lui” (1Timotei 1:12),

Privind la Sf. Ap. Pavel, cel mai destoinic lucrător al Domnului afirmă că „încrederea lui Dumnezeu
este cea dintâi condiție a unui adevărat slujitor al Său.” În Hristos – spune fratele Traian - se poate încrede
oricare dintre ai Săi, pentru că El Și-a îndeplinit întotdeauna făgăduințele, însă Hristos nu se poate încrede
cu adevărat decât în puțini slujitori ai Săi.

Dumnezeu nu-Și dă bogățiile Sale oricui, Vistiernicul Bunătăților, Duhul Sfânt nu dă darurile harului
Său fără o alegere prealabilă. Hristos, Care cu prețul Sângelui Său, Și-a răscumpărat un popor care să fie al
Lui, încredințează El bunurile Sale unui suflet care nu este vrednic de încredere?

Luând  exemplu  pe  Sfântul  Apostol  Pavel,  fratele  Traian  găsește  cinci  caracteristici  ale  omului
vrednic de încrederea lui Dumnezeu:

1. Cugetul curat în orice faptă
2. Lepădarea oricăror meșteșugiri rușinoase și ascunse
3. Umblarea fără vicleșug
4. Respectarea întocmai a Cuvântului lui Dumnezeu
5. Viețuirea în totală curație înaintea lui Dumnezeu

Cercetează-te necruțător în lumina acestor cinci condiții și vezi care este starea ta!  – Avertizează
fratele Traian Dorz.
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„Nu poate sluji cineva lui Hristos și fraților dacă nu-și desăvârșește sufletul prin virtuți.” Sf. Maxim
Mărturisitorul

Capitolul 2. Cea dintâi condiție

Cea dintâi condiție ca un om să lucreze în Ogorul lui Dumnezeu este Nașterea din Nou. Este ca și
cum doar dacă te-ai născut într-o familie poți deveni moștenitor acelei familii. Sau ca și când, nu poți lucra
într-o casă până nu ai intrat în ea. Nașterea din nou, deci, este actul prin care reintri în familia lui Hristos și
ușa prin care reintri în Casa lui Dumnezeu. 

Nu putem vorbi de lucrători în ogorul lui Dumnezeu și la clădirea lui Dumnezeu fără să vorbești de
oameni care s-au îmbrăcat cu Hristos, care s-au botezat cu botezul lui Hristos, care au luat crucea lui Hristos
și au mers după El. (Marcu 8:34). 

De la început este vorba despre o înoire făcută de Duhul și de Cuvântul lui Dumnezeu. Despre o
lucrare tainică făcută în ființa omului (Ioan 3:8: „Vântul suflă încotro vrea, și-i auzi vuietul; dar nu știi de
unde vine nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul.”). Fără această lucrare nimeni
nu poate fi un împreună-lucrător cu Dumnezeu. Spune fratele Traian.

Mai  amintește  fratele  Traian  cât  este  de uimitor  că  unii  oameni  consideră  că  pot  să  lucreze  cu
Dumnezeu fără a fi născuți din nou cu adevărat. Iar în ziua când Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale
oamenilor – spune fratele Traian, aceștia vor constata cu groază că Dumnezeu nu poate fi înșelat.

Cred că este nimerit să amintesc aici și întrebările pe care le pune autorul la acest capitol:

1. Ești tu un om născut din nou?
2. Stii tu ce este lucrarea Duhului în ființa ta?
3. Ai ajuns tu un om care trăiește prin Duhul?
4. Este Duhul Sfânt puterea, viața, mișcarea și lumina ta?
5. Ești tu cu adevărat un vas al Duhului Sfânt, folositor Lucrării lui Hristos și împreună-lucrător

cu Dumnezeu?

Dacă DA, ferice de tine! Si mergi mai departe așa.

Dacă însă NU, stai aici! Și începe chiar acum, prin Duhul Sfânt, cu cel dintâi pas: nașterea din nou.

Capitolul 3. Dovada Chemării

Conștiința răspunderii față de Hristos este dovada chemării unui lucrător cu Dumnezeu! Dacă vrei să
ști dacă ai o chemare sfântă în Ogorul lui Dumnezeu, este simplu, evaluează-ți conștiința cât de responsabilă
este față de Hristos și de lucrul sfânt. 

Controlează ea, conștiința răspunderii, toate gândurile tale, toate căile tale, toate faptele tale, toate
intențiile tale?

Dacă da, ferice de tine!
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Dacă nu, atunci, îndeamnă Fratele Traian, plângi cu amar nepăsarea ta de până acum, și îngrozește-
te de cuvântul care spune: „Blestemat este oricine face cu nepăsare lucrul Domnului” (Ieremia 48:10).

Capitolul 4. Mijloacele sfințirii

Umblarea unui lucrător al Domnului este în sfințenie. Sf. Ap. Petru spune „Fiti și voi sfinți în toată
purtarea voastră” (1Petru 1:15). Nu doar dă un sfat, ci dă o poruncă.

Interesant mi se pare asemănarea pe care o face fratele Traian cu lucrătorul și lucrarea pe care o face.
Cu zidarul care întotdeauna trebuie să fie mai înalt decât zidăria lui, numai așa va vedea bine ceea ce face.
Numai așa va putea zidi drept și frumos.

Un lucrător sfânt va face o lucrare bună, unul bunișor va face o lucrare slabă iar un lucrător slab,
va face o lucrare netrebnică – precizează Fratele Traian.

Sunt prezentate în acest capitol, trei mijloace de sfințire ale vieții, mai puternice, și mai evidente, le
aducem în atenția noastră:

1. Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, Biblia. Cercetarea și meditația lui zilnică.
2. Rugăciunea  fierbinte,  adâncă,  puternică,  sinceră,  iubitoare,  necurmată  și  din  toată  inima...

Însoțită cât mai adesea de post, și întotdeauna de înfrânare.
3. Părtășia  frățească.  Cercetarea  frățească.  Ajutorarea  frățească.  Adunarea  frățească.  Unitatea

frățească. Ascultarea frățească. Dragostea frățească.

Aceste trei îți vor da sfințirea vieții, concluzionează fratele Traian.

Și mai este un mijloc, dacă putem să spunem așa, de sfințire, pentru cei ce știu să-l primească, pe
care l-am dedus din poezia  care încheie acest  capitol.  Iar  acesta  vine din exterior.  După cum spune în
versuri:

„Îmi ceri o jertfă... pare foc
Și-mi tremură privirea,
Dar ea-i doar tainicul mijloc
Prin care-mi dai sfințirea.”

A doua secțiune, capitolele 5 – 9 

Dovezile lucrătorului față de lume, față de societatea în care trăiește

5 Înfruntă lumea cu puterea de la Duhul Sfânt
6 Prezintă  Tainele lui Dumnezeu tuturor oamenilor (credința, Evanghelia, Lucrarea Duhului

Sfânt)
7 Vestește Evanghelia. Îl face cunoscut pe Iisus Hristos
8 Este o lumină în întunericul acestei lumi
9 Apără Adevărul lui Dumnezeu în fața lumii, cu orice preț

15



Împreună lucrători cu Dumnezeu – Școala Biblică a Oastei Domnului

Capitolul 5. Plin de Duhul Sfânt

Exemplul lui Ștefan, cel dintâi martir al lui Hristos. 
Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu spune despre Ștefan că era un bărbat plin de credință și de Duhul

Sfânt (Fapte 6:5).
Din plinătatea  credinței  avrea  el  har  și  din  plinatatea  Duhului  avea el  putere, specifică  fratele

Traian.
Datorită acestui fapt:

 Nimeni nu putea sta împotriva înțelepciunii și duhului cu care vorbea (Fapte 6:10)
 Fața lui părea o față de înger (Fapte 6:15)
 Sfârșitul lui a fost atât de slăvit (Fapte 7:55, 56)

- Atunci nu mai simți nici durere, nici frică, nici dorință sau regret pământesc.
- Și  poți  muri  fericit,  fără  să  simți,  decât  revărsarea negrăită  a  unei  nemaicunoscute  bucurii

dumnezeiești. 

În cartea autobiografică găsim o experiență asemănătoare când a fost luat de plutonul de execuție. Și
alte experiențe cutremurătoare când a trecut prin moartea sa. Hristos Marturia mea – Simeria 1993,
pag. 189.

Fratele  Traian  susține  că  jertfa  lui  Ștefan  a  contribuit  la  înflăcărarea  Apostolui  Pavel  ca  și
mărturisitor al lui Hristos.

Capitolul 6. Ispravnic al tainelor

Noțiunea aceasta este luată de la 1 Corinteni 4:1, unde Apostolul Pavel spune: „Iată cum trebuie să
fim priviți noi: ca niște slujitori ai lui Hristos, și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu”.

Iar în versetele următoare, Sf. Ap. Pavel spune ce se cere de la un ispravnic sau „administrator” al
tainelor lui Dumnezeu. Și anume: „să fie credincios în lucrul încredințat lui”. 

Pe lângă aceste versete și altele,  cum ar fi:  de la Luca 12: 42, 44,  unde Domnul Iisus vorbește
ucenicilor  cât  de  mult  înseamnă  în  Ochii  lui  Dumnezeu  ca  un  „mandatar”,  să-și  privească  slujba  cu
responsabilitate și înțelepciune – și de la 1 Petru 4:10, unde Ap. Petru vorbește despre acest ispravnic ca
unul care trebuie să  slujească altora după darul pe care l-a primit, - fratele Traian subliniază faptul că
reprezentantul Domnului, sau în definitiv, lucrătorul lui Dumnezeu  nu-și va închipui cu mândrie că este
singurul ispravnic vrednic. Nici că slujba lui o poate anula pe a altora.

Și face asemănare cu cerul plin de stele în care fiecare stea își are locul și însemnătatea ei. Și încă o
asemănare că  dacă toate florile ar fi de o singură mărime și culoare, nu s-ar putea vedea atât de bine
valoarea fiecăruia, chemarea și frumusețea tuturor.

Cum înțeleg eu, să existe o completare frumoasă și fericită între toți slujitorii Domnului.

Tainele lui  Dumnezeu -  după cum spune fratele Traian – sunt:  Evanghelia, Credința, Lucrarea
Duhului  Sfânt,  Nașterea  din  nou,  propovăduirea  cu  putere  pentru  mântuirea  oamenilor,  pentru  slava
Domnului, îndreptarea celor rătăciți, învierea celor morți... 

Și binecuvântat este sufletul împreună-lucrător cu Dumnezeu ca și ispravnic al acestor taine ale Sale!
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Toate aceste taine ale lui Dumnezeu, enumerate aici de fratele Traian, sunt cuprinse, după cum spune
Sf. Ap. Pavel la Coloseni 2:2,3, în Iisus Hristos.

Închei acest capitol cu un sumar la cântarea noastră, pe care fratele Traian îl pune la acest subiect:
 Noi avem toți un Domn împreună,
 Noi avem un ogor împreună,
 Noi avem toți o țintă-mpreună,
 Căci avem o chemare-mpreună!
 Să luptăm totdeauna-mpreună!
 Fiți smeriți și fiți blânzi împreună,
 Nu uitați, o, nicicând, că-mpreună,

Între voi, prin Hristos sunteți frați
Pentru-o jertfă, și-un jug, și-o cunună,
În aceeași Lucrare chemați!...

Lucrarea în care și prin care ne-a pus Domnul să lucrăm este Oastea Domnului, în Biserica Ortodoxă,
în Neamul nostru românesc.

Capitolul 7. Vestitor al Evangheliei

Întâi să fim
„Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură”. (Marcu 16:15; Matei 28, 19;

Ioan 15:16; Luca 24:47)

Cea  mai  mare  dintre  toate  datoriile  pe  care  le  are  un  suflet  care  L-a  aflat  pe  Hristos  este  să
propovăduiască Evanghelia. Să mergem să spunem la toți ai noștri ce ne-a făcut nouă Domnul și cum a avut
milă de noi.  Și mai amintește de faptul că acest lucru nu poate fi făcut oricum ci  într-un chip vrednic de
Hristos.

Citez:  „Când spui oamenilor că Hristos este Mântuitorul lumii, cei care te aud și care vrei să te
creadă, să vadă mai întâi chiar în viața ta îndreptată că tu L-ai primit pe El ca pe un Mântuitor al tău”. (...)
Când spui că puterea lui Hristos este în stare să-l izbăvească pe orice suflet de sub robia păcatului, și să
ridice pe orice om din orice cădere (...) și să-l transforme dintr-un fiu al întunericului într-un fiu al luminii
(...) – aceasta să se vadă (...) pe toată trăirea ființei tale înnoită de harul sfințitor al lui Hristos.

Când cuvintele  tale  vor  fi  acoperite  de  mărturia  vieții,  atunci  Duhul  Sfânt  va  însoți  totdeauna
propovăduirea ta cu dovada Lui.”

Îmi amintesc de un tânăr ostaș care a început să vorbească în adunare, propovăduia Cuvântul, și o
făcea bine. Insă când nu era în adunare, era un alt om. Numai glume neserioase și pus pe șotii... I-am spus,
nu prea merge așa. Ce zidești cu o mână, dărâmi cu amăndouă. Mărturia vieții este mult mai puternică,
vorbește mult mai tare, decât ceea ce poți spune prin cuvinte.

Este exact ce spune fratele Traian la acest capitol: „Tot felul tău de viață, de umblare și de vorbire să
adeverească, prin toată înfățișarea ta, că ceea ce spui este cu adevărat așa, și nu altfel.”

Și pentru  ca să  nu punem accent  pe  înțelepciunea vorbirii,  după cum spune Sf.  Ap.  Pavel  la  1
Corinteni 1:17, mai mult decât pe puterea lui Dumnezeu arătată prin crucea lui Hristos, amintesc istorioara
pe care o spune Fratele Traian.
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Puterea Cuvântului
-  Fraților,  zicea  odată  un  smerit  credincios,  la  noi  este  atât  de  multă  nevoie  să  se  vestească

Evanghelia, dar n-are cine.
Eu aș vorbi sufletelor despre Hristos zi și noapte, dar sunt tare nepriceput și neștiutor.
N-am cuvinte înțelepte și puternice. N-am darul de a vesti. N-am nici un dar de vorbire, de cântare,

de rugăciune, de chemare... Și vin din ce în ce tot mai multe suflete să asculte.
- Frate, i-a zis un bătrân credincios, toți suntem slabi. Tare este numai Cuvântul lui Hristos. Nu noi

întoarcem sufletele, ci Cuvântul Lui. Nu noi străpungem inimile. Nu noi facem să izbucnească lacrimile
căinței. Nu noi, nu cuvintele noastre. Nu puterea noastră, ci Puterea lui Hristos, care stă în cuvintele Lui.

Spune deci cinci cuvinte ale unui verset din Evanghelie. Dar spune-le cu toată căldura inimii tale.
Cu toată încredințarea duhului tău. Cu toată lumina ochilor tăi. Cu toată dovada trăirii tale – și nu trebuie
mai mult. Puterea lui Dumnezeu stă chiar în cuvintele Sale și ele vor mișca sufletele și le vor aduce la
Dumnezeu.

Există pericolul ca pentru „lucrătorul lui Dumnezeu” în vestirea Evangheliei, înțelepciunea minții,
cunoștința, oratoria, abilitatea de a ordona ideile, cuvintele, argumentele, în niște expuneri pompoase și pline
de emfază (atitudine nenaturală) – să devină un scop în sine,  și/sau, poate și mai rău urmărind avantaje
materiale și astfel să minimalizeze implicarea și Puterea lui Dumnezeu. Deasemenea este și o mare ispită,
dacă „lucrătorul” este firesc. El vrea să se laude, să se hrănească cu aprecieri și/sau să câștige bani.

Ceea ce am apreciat în primul rând la sfinții părinți ai bisericii noastre, atât cât am putut afla din ceea
ce am citit, Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Vasile Cel Mare, Sf. Maxim Mărturisitorul, Sf. Macarie cel Mare, Sf.
Efrem Sirul și alții, și alții... Apoi părintele Iosif Trifa, și mulți dintre frații noștri din Oastea Domnului, chiar
autorul  acestei  cărți,  Traian  Dorz  –  deci,  ce  m-a  impresionat  în  primul  rând  la  acești  oameni,  este,
naturalețea, lipsa de emfază, plăcuți, simpli, smeriți, neurmărind avantaje materiale ci dimpotrivă, - dar în
același timp plini de putere. Pentru că Dumnezeu lucra prin ei. Interesant, puterea se regăsește în scrierile și
poemele lor nemuritoare, chiar la multă vreme după ce ei s-au dus spre marea răsplătire.

Capitolul 8. Lumină a lumii

Să vedem ce spune Fratele Traian despre lucrătorul Domnului ca lumină a lumii.

Lumina este o predică fără cuvinte, este o lucrare fără zgomot, este o jertfă și o luptă adusă în
tăcere. 

Ideea este că dacă oamenii, uitându-se la faptele noastre, Îl slăvesc pe Dumnezeu, aceasta înseamnă
că suntem lumină pentru lume.

Găsim aici asemănarea cu ciobul de sticlă, care pare neînsemnat, undeva în praf sau în noroi și bobul
de rouă deasemenea, nebăgat în seamă, chiar între spini. Dacă soarele strălucesc peste acestea, atât ciobul de
sticlă cât și stropul de rouă, îl arată pe soare, fiecare după puterea lui, în întregime.

Frate și soră, spune fratele Traian, noi nu suntem decât niște biete și trecătoare cioburi aruncate în
existența acestei lumi și a acestei vieți scurte și mărginite. Dar când Fața Soarelui-Hristos se oprește o
clipă asupra noastră, ce minunat putem noi face să vadă lumea și oamenii o parte din El în mijlocul lor! 

Și iar: ...suntem asemeni unor stropi de rouă între spinii atâtor dureri ale acestei existențe de-o clipă.
Dar când o rază din harul lui Hristos pătrunde în imina noastră, fața noastră devine strălucitoare – și
oamenii, văzând această lumină, Îl preamăresc pe Dumnezeu.

Folosesc cuvintele mele și fac sumarul pentru a doua parte a capitolului.
Orice suflet înzestrat de Dumnezeu cu o minte înțeleaptă sau cu un dar special sau cu o virtute, să

facă, prin înzestrarea lui să-L arate numai pe Dumnezeu în fața oamenilor. Și orice mădular mai smerit al
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lucrării lui Hristos, care nu ține predici în adunare, nici nu poate înălța rugăciuni puternice, poate nici darul
cântării nu are, are însă puterea Duhului Sfânt și roadele lui minunate. Prin vorbele blânde, prin faptele
mâinilor binefăcătoare și umblarea pe căile Domnului și prin trăsăturile întregii ființe, Lumina lui Dumnezeu
se va împărți tuturor.

Cuvintele Mântuitorului răsună peste veacuri, până la noi, astăzi: 
 „Voi sunteți lumina lumii!” Matei 5:14
 „așa să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei văzând faptele voastre bune,

să-L preamărească pe Tatăl vostru Care este în ceruri” Matei 5:16

Rugăciune: 
Îți  mulțumim,  Izvorul  Luminii,  Care  ai  nimicit  pentru  totdeauna  puterea  întunericului,  pentru  acele
luminoase vieți prin care Ți-am văzut strălucirea Ta printre noi.
Te rugăm, nu lăsa niciodată praful și noroiul acestei lumi, fără cioburi strălucitoare.
Ci aprinde mereu în mijlocul întunericului în care trăim tot mai multe lumini, care să adeverească puterea
și strălucirea Ta.

Capitolul 9. Apărător al Adevărului

Cine va iubi-Adevărul îl va și-apăra oricând
cu curajul cel mai mare și cuvântul cel mai blând;
dar curajul cel mai mare nu-i doar vorba care-o spui,
ci-i dovada luminoasă a înfăptuirii lui.

Adevărul trebuie apărat cu gura, și Adevărul trebuie trăit cu viața!
Adevărul este ceea ce ne-a descoperit nouă Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre. Adevărul

este Iisus Hristos!
În lucrarea propovăduirii,  lucrătorul  cel  vrednic  trebuie să  aibă  întotdeauna în  vedere nu numai

vestirea Adevărului, ci și apărarea Lui cu orice preț.

Fratele Traian face referire la păstorul cel bun, muncitorul cel bun, împăratul cel bun și ziditorul cel
înțelept în ideea aceasta de apărare. Și anume:

Păstorul cel bun nu are doar grija hranei, adăpării și odihnei oilor sale ci și apărarea turmei de orice
atac răufăcător.

Muncitorul  cel  bun nu are  doar  grija  să  lucreze ci  și  ca  lucrul  pe care îl  face  să  fie  ocrotit  de
primejdii.

Împăratul cel bun nu are o singură grijă, ca țara lui să meargă bine, ci și grija apărării hotarelor ei de
năvălitori.

Iar ziditorul cel înțelept este cu o mână pe mistrie, iar cu cealaltă pe sabie. Două griji: să construiască
și să apere ce-a construit. Exemplul cel mai elocvent în acest sens este Neemia. Așa făcea Neemia când
înălța zidurile Ierusalimului. În tot acest timp al construirii sale, vrășmași din lăuntru și vrășmași din afară
pândeau să minicească lucrarea aceasta pe care o avea din partea Domnului.

Adevăratul împreună-lucrător cu Dumnezeu, nu este și nu poate fi un om fricos care, atunci când se
ivește primejdia, să lase lucrarea și să fugă. Sau, să-și lase turma, un păstor, în voia lupilor și să se ascundă
pe unde poate.

A treia secțiune, capitolele 10 – 12 
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Dovezile lucrătorului față de cadrul familial, raportarea lui în familia biologică pe care i-a dat-
o Dumnezeu

10  Își îndeplinește sarcinile de cap al familiei
11  Este un soț credincios și loial soției
12  Este un fiu ascultător

Capitolul 10. Cap al familiei

„Cea mai mare datorie a unui cap de familie este să-și conducă toată familia spre Împărăția lui
Dumnezeu” părintele Iosif Trifa

Dacă nu îngrijește cineva de familia sa, este mai rău decât un necredincios... spune fratele Traian
Și dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui,  cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu ,

spune ap. Pavel (1Timotei 3:5)

Un lucrător al lui Dumnezeu trebuie neapărat să fie responsabil pentru familia sa. Apoi să fie un
model  cum își  tratează  familia,  cum își  iubește  soția,  cum își  iubește  copiii  și  cum este  preocupat  de
mîntuirea lor. Se îngrijește nu doar de hrană, căldură și realizarea copiilor săi în viață (cum este la modă
astăzi, o grijă exagerată și permanentă pentru copii să fie cei mai buni la școală, să studieze nu știu pe la ce
universități prin lume, și uită să li-L facă cunoscut pe Iisus și lucrarea Sa. De mii de ori mai important și mai
necesar!).

Lucrătorul lui Dumnezeu se îngrijește, se preocupă, se roagă lui Dumnezeu ca numele copiilor săi să
fie scrise în ceruri. Ca unul care este convins pe deplin și încredințat la fel, de adevărurile Sfintei Scripturi.
Că există iad, există-o judecată, că există un Creator Atotputernic care a iubit lumea pe care a creat-o, atât,
că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. (Ioan 3:16)

Un lucrător adevărat al lui Dumnezeu se preocupă de toate îndatoririle  pe care le cere Dumnezeu
prentru familia lui atât cele pământești cât și cele sufletești, cele ce sunt veșnice. Subliniez faptul că am spus
pe care le cere Dumnezeu; de multe ori avem tendințe greșite, să exagerăm îngrijirea de cele pământești și să
minimalizăm grija pentru cele spirituale.

Nici o ocupație din lume -  ne spune fratele Traian, nu te scutește de datoria față de familia ta, de
casa ta, de soția ta, de copiii tăi. 

Ce mi se pare interesant este că fratele Traian ne dă de înțeles că ordinea trebuie să fie inversă si
anume: 

 Căutând cu toată bunătatea iubitoare ca, în casa ta, să nu lipsească hrana Cuvântului Sfânt,
vei avea grijă și de hrana trupului alor tăi, ca nici aceasta să nu le lipsească.

 Nelipsindu-i de căldura dragostei tale, nu-i vei lăsa nici fără căldura sobei.
 Având grija  curăției  lor  sufletești,  nu vei  fi  nepăsător nici  de curățenia și  sănătatea lor

trupească.
 Muncind cu toată râvna pentru creșterea și bunăstarea Lucrării lui Hristos, te vei interesa și

de bunul mers al familiei tale.

Cine nu se îngrijește să-și repare un gard la grădina sa sau să-și acopere o spărtură în acoperișul
său, să-și facă un coteț, să-și sape un șanț, să-și repare un podeț, 

acela cum va face ceva bun pentru Domnul? Cum se va îngriji de Lucrarea sfântă?

20



Împreună lucrători cu Dumnezeu – Școala Biblică a Oastei Domnului

Este adevărat că nu toți putem face toate aceste lucrări efectiv. Nu toți avem aceeași îndelednicire și
aceleași abilități practice dar, cum specifică fratele Traian, lucrătorul ca și cap al familiei se îngrijește, adică,
ia responsabilitatea rezolvării problemelor, din gospodăria sa, din casa sa, și bineînțeles, din familia sa.

 

„...Părinții vor fi răspunzători și pedepsiți nu numai pentru păcatele lor, ci și pentru ale copiilor lor
dacă nu se vor osteni să-i crească în duhul evlaviei și al ascultării de Cuvântul lui Dumnezeu.”  Sf. Ioan
Gură de Aur

„...Ești tată de familie, ești mama unor copilași?
Lucrează la moșioara aceasta în așa fel, ca tu și toată casa ta să-I slujiți Domnului...” Părintele Iosif

Trifa
Așa să-mi pot ținea credința
Și drumul vrednic de urmat
Ca fiii mei să poată spune
c-am fost părinte-adevărat

Capitolul 11. Soț credincios

Unui lucrător credincios i se cere numaidecât să fie și un soț credincios. Pentru că:
 Niciodată nu va putea pune în rânduială viața altcuiva, câtă vreme propria viață nu-i pusă.
 Nu va putea îndrepta lucrurile în casele altora, câtă vreme în propria lui casă stau rău.
 Nu  va  putea  păstra  credincioșie  adevărată  față  de  nici  o  ființă,  câtă  vreme  nu-și  ține

credincioșia față de ființa cea mai apropiată lui: soțul său sau soția sa.

Părintele Iosif Trifa, la acest subiect ne spune: Temelia unei vieți familiale fericite este Mântuitorul
Iisus Hristos și Cuvântul Lui.

Vai de căsnicia din care s-a stins rugăciunea celor doi împreună.
Vai de căsnicia din care s-a pierdut dulceața iubirii evanghelice.
Vai de căsnicia din care lipsește Cuvântul cel Sfânt al lui Dumnezeu.

Lucrătorul lui Dumnezeu este conștient că temelia unei vieți familiale fericite este Iisus Hristos și
exemplul Său. El a iubit Biserica, S-a dat pe Sine Însuși pentru ea, (Efeseni 5:25) și îi păstrează credincioșie.

Modelul nostru de credincioșie față de soțiile noastre este modelul lui Iisus Hristos pentru Biserica
Sa. 

Prin credincioșie înțelegem: loialitate, fidelitate, devotament, statornicie și sinceritate, cinste

Ce fericit este să-i vezi rugându-se împreună.
Să-i auzi cântând împreună.
Să-i privești mergând împreună
Să-i ști lucrând, răbdând, luptând și bucurându-se împreună
Nedespărțiți în gânduri, în simțiri, în păreri, în preferințe.
Nedespărțiți de către ispite, nedespărțiți de către păcate, nedespărțiți de către necazuri...
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Binecuvântați sunt amândoi acești soți. Dar cel mai binecuvântat este întotdeauna soțul care nu-și
disprețuiește și nu-și lasă pe soția lui.

Dacă soțul este așa, cum amintește fratele Traian aici, este ca un gir pe care în are pentru a face o
lucrare superioară, la un alt nivel, lucrător cu Dumnezeu.

Soțul credincios, chiar dacă are o soție necredincioasă, el nu-și uită îndatoririle sale față de soția sa.
Ea nu-l poate înțelege pe el însă el trebuie să o poată întelege pe ea. Ea n-a fost încă așa cum ești tu, dar tu
ai fost așa cum e ea, sau aproape așa.

Un soț credincios nu contabilizează greșelile soției. Iubește! Iar iubirea acoperă totul. (1Corinteni
13:7)

Capitolul 12. Fiu ascultător

Cea dintâi datorie a noastră, după marea datorie pe care o avem față de Dumnezeu, este datoria față
de părinții noștrii. Chiar unui om mare este nevoie să i se amintească acest lucru.

Oricine  citește  Cuvântul  lui  Dumnezeu  știe  pe  deplin  acest  lucru,  (...)  dar  un  lucrător  al  lui
Dumnezeu va avea în vedere cu atât mai mult acest adevăr însemnat. 

Pentru că un lucrător al lui Dumnezeu este un îndrumător al copiilor altora, amintește fratele Traian -
spunându-le  și  de această  datorie  față  de  părinții  lor,  iar  dacă  el  însuși  nu respectă  această  datorie,  nu
îngrijește de părinții lui, cum va putea îndruma pe alții.

Fratele Traian susține că fiul sau fiica, trebuie să aibă grijă de părinții săi, în orice vreme, să fie atenți
la orice trebuință a lor, să-i sprijine cu dragoste, atât trupește cât și sufletește.

Nici pe pământ, nici sub pământ nu va avea pace conștiința acelui fiu care și-a lăsat prinții în
lipsuri, în mizerie, în durere și în singurătate și nu le-a venit în ajutor cu tot ceea ce a fost nevoie, dacă a
putut.

Copiii  Domnului,  mai  au  și  părinți  duhovnicești.  Și  față  de  aceștia  au  mari  datorii.  O  veche
înțelepciune spune așa: dacă părintele tău trupesc și duhovnicesc au în același timp aceeași nevoie urgentă,
ești dator să-a ajuți mai intâi pe părintele tău duhovnicesc și apoi pe cel trupesc.

Căci  părintele  trupesc  ți-a  dat  o  viață  trecătoare.  Dar  părintele  duhovnicesc,  ți-a  dat  o  viață
veșnică, prin Dumnezeu.

.......................................................................

Binecuvântați părinții chiar și când vă este greu,
Căci atunci când faceți astfel ascultați pe Dumnezeu.

Binecuvântați părinții și-i iubiți și-i ajutați
Căci oricât de mult le-ați face, n-ați plăti cât datorați.

Binecuvântați părinții chiar și-atunci când nu mai sunt,
Cu iubire și cu lacrimi nu uitați al lor mormânt.

A patra secțiune, capitolele 13 – 21 
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Dovezile lucrătorului lui Dumnezeu față de frații săi în credință

13  Are ca scop mântuirea semenilor săi
14  Este om al rugăciunii
15  Este conștient că împlinește datoria de trimis al lui Hristos
16  Este un luptător fără teamă
17  Este conștiincios muncii lui
18  Este frate statornic
19  Este un păstor bun și responsabil
20  Face dovada robului conștiincios al lui Dumnezeu
21  Este un învățător și un model

Capitolul 13. Mântuitor al ascultătorilor săi

Fii împreună-lucrător și  mântuitor cu Dumnezeu,  ca să ajungi  odată să vezi  ce strălucită va fi
răsplata și mulțumirea pentru salvarea chiar și numai a unui singur suflet.

Revenind la ce am spus la început,  sensul împreună-lucrării  cu Dumnezeu pe care îl  regăsim în
cartea aceasta este acesta: lucrând cu Dumnezeu la mântuirea semenilor noștri.

Referințe biblice:
„Să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte. Și

va acoperi o sumedenie de păcate” (Iacov 5, 20).
„Și caut ca, dacă este cu putință, să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să mântuiesc pe unii

din ei” (Romani 11:14).
„...M-am făcut tuturor totul ca, oricum să mântuiesc pe unii din ei” (I Corinteni 9:22).
„Fii cu luare-aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora: stăruiește în aceste

lucruri, căci, dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă” (I Timotei 4:16).

Câteva considerații a fratelui Traian referitoare la acest subiect:

- Tot gândul nostru și toată alergarea noastră să țintească spre împlinirea acestui țel: mântuirea
tuturor oamenilor! Dar mai ales a celor credincioși.

- Vom chema, vom sfătui, vom ajuta pe toți oamenii să vină la Hristos. Dar vom stărui, vom ajuta
și vom face totul ca, mai ales cei ce au venit la El, să rămână în El, crescând și biruind.

- Lucrătorul lui Hristos trebuie să urmărească mereu să facă Lucrarea Evangheliei și a Bisericii lui
Hristos. Să se identifice cu Lucrarea Evangheliei să-și atribuie scopul ei și să caute al împlini.

Paralelism:
 E plină lumea de oameni care se pierd...; Caută să mântuiești pe care poți și pe care vrea;
 E pină lumea de familii dezbinate...; Caută să împaci, să ajuți, să apropii;

Avertizare:
Nu trece nepăsător pe lângă nimeni!
Tu ai Cuvântul și posibilitatea să-i mântuiesti.
Ține-te cu o mână de Crucea lui Hristos, iar pe cealaltă întinde-o celor care pier.
Mântuirea ta este legată strâns de mântuirea lor.

Concluzie:
Căutând  bucuria  altora  o  vei  afla  pe  a  ta.  Căutând  nefericirea  cuiva,  vei  câștiga  propria  ta

nefericire.
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Există o legătură între noi și semenii noștri. 

 Exemplul pe care îl dă fratele Traian aici este despre un șoricel care vroia să treacă o apă. Apare o
broască, se oferă să îl ajute. Îl leagă de ea cu o ață iar pe la mijlocul apei broasca lasă șoricelul în apă
să il inece iar apoi să îl manânce. În acel moment o barză în zbor observă ce se întâmplă, se repezi și
prinse în cioc șoricelul. Dar ața o trase afară și pe broască iar soarta ei a fost la fel cu a șoricelului.

Capitolul 14. Om al rugăciunii

Ce spune fratele Traian despre rugăciune?

- Rugăciunea este mijlocul prin care se primește Duhul Sfânt; „...Dacă voi, care sunteți răi, știți
să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt
celor ce i-L cer”. (Luca 11:13)

- Rugăciunea este mijlocul prin care se primește înțelepciunea; „Dacă vreunuia dintre voi îi
lipsește  înțelepciunea,  s-o  ceară  de  la  Dumnezeu,  care  dă  tuturor  cu  mână  largă  și  fără
mustrare, și ea îi va fi dată.” (Iacov 1:5)

- Prin ea se primește sănătatea și iertarea; „Rugăciunea facută cu credință va mântui pe cel
bolnav, și Domnul îl va însănătoșa; și dacă a făcut păcate îi vor fi iertare. Mărturisiți-vă unii
altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea
fierbinte a celui neprihănit.” (Iacov 5:15,16)

- Prin  ea  se  primesc  copiii  binecuvântați; „Și  Ana  se  ruga  Domnului  cu  sufletul  amărât  și
plângea!” (I Samuel 1:10-28)

- Prin ea se primește și se oprește ploaia; Exemplu proorocului Ilie Tișbitul în vremea lui Ahab,
împăratul lui Israel (I Regi 17:1, 18:42-44)

- Prin ea se sting flăcările focului; Poporul a cârtit iar Domnul a trimis un foc mistuitor „Poporul
a strigat către Moise. Moise s-a rugat Domnului, și focul s-a stins” (Numeri 11:2)

- Prin ea se înlătură mânia și urgia pedepsei; „18  M-am aruncat cu fața la pământ inaintea
Domnului, ca mai înainte, patruzeci de zile și patruzeci de nopți, fără să mănânc și fără să beau
apa, din pricina tuturor păcatelor pe care le săvârșiserăți, făcând ce este rău înaintea Domnului,
ca să-L mâniați. 19 Căci mă îngrozisem la vederea mâniei și urgiei de care era cuprins Domnul
împotriva voastră, până acolo încât voia să vă nimicească. Dar Domnul m-a ascultat și de data
aceasta.” (Deuteronom 9:18,19)

- Prin ea se pot face minuni; „12 Atunci, Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe
amoriţi  în  mâinile  copiilor  lui  Israel  şi  a  zis  în  faţa  lui  Israel:  „Opreşte-te,  soare,  asupra
Gabaonului Şi tu, lună, asupra văii Aialonului!”  13 Şi soarele s-a oprit şi luna şi-a întrerupt
mersul,  Până ce  poporul  şi-a răzbunat  pe  vrăjmaşii  lui.  Lucrul  acesta nu este  scris  oare în
Cartea Dreptului? Soarele s-a oprit în mijlocul cerului şi nu s-a grăbit să apună aproape o zi
întreagă.  14 N-a mai fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fi
ascultat glasul unui om, căci Domnul lupta pentru Israel.” (Iosua 10:12-14)

- Prin ea se pot învia morții; „33  Elisei a intrat şi a închis uşa după ei amândoi şi s-a rugat
Domnului.  34 S-a suit şi s-a culcat pe copil; şi-a pus gura pe gura lui, ochii lui pe ochii lui,
mâinile lui pe mâinile lui şi s-a întins peste el. Şi trupul copilului s-a încălzit. 35 Elisei a plecat,
a mers încoace şi încolo prin casă, apoi s-a suit iarăşi şi s-a întins peste copil.  Şi copilul a
strănutat de şapte ori şi a deschis ochii.” (II Regi 4:33-35)
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- Prin rugăciune se poate căpăta orice; „Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim
poruncile Lui, și facem ce este plăcut înaintea Lui.” (I Ioan 3:22)

Rugăciunea este respirația sufletului nostru și pulsul inimii noastre!

Biblia te face om al rugăciunii, iar rugăciunea te va face om al Bibliei. Una fără cealaltă nu se poate. Căci
prin Biblie îți vorbește Dumnezeu iar prin rugăciune Îi vorbești tu Lui.

Rugăciunea este ca un dar sfânt prin care ne putem:
- plânge păcatele noastre
- primi iertarea
- vărsa inima
- despovăra conștiința
- înflăcăra dragostea
- stâmpăra sufletul

„Rugăciunea nu poate petrece laolaltă cu păcatul. Căci ori rugăciunea va omorâ păcatul, ori păcatul va
omorâ rugăciunea”. Părintele Iosif Trifa

Capitolul 15. Trimis al lui Hristos

 Ca să fii un trimis al lui Hristos este un mare dar și o chemare extraordinară!
 Un trimis al lui Hristos este ca un sol al Lui, care să meargă așa ca Sfântul Ioan Botezătorul înaintea

lui Iisus.
 Orice  următor  al  lui  Hristos  este,  și  trebuie  să  fie,  și  un  înainte-mergător  al  Lui.  Duce  solia,

prezentând și reprezentând voia Lui, cauza Lui…

În Evanghelia de la Luca capitolul 10 Domnul Iisus trimite șaptezeci de ucenici la muncă în Ogorul
evangheliei Sale.

„…Și le-a zis: Mare este secerișul, dar puțuni sunt lucrătorii! Rugați dar pe Domnul secerișului să
scoată lucrători la secerișul Său. 3. Duceți-vă; iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor…

16.  Cine  vă  ascultă  pe  voi,  pe  Mine  Mă  ascultă;  și  cine  vă  nesocotește  pe  voi,  pe  Mine  Mă
nesocotește; iar cine Mă nesocotește pe Mine, nesocotește pe Cel ce M-a trimes pe Mine.”

Soarta noastră este legată de soarta lui Iisus! Ferice de cine se identifică cu Iisus!

 Hristos a pus peste tine Pecetea Lui.
 Peste numele tău a scris Numele Lui.
 Peste soarta ta a așezat Soarta Lui.
 Crucea ta s-a unit cu Crucea Lui.
 Și Jugul Lui s-a așezat peste grumazul tău!

De acum căile tale sunt căile Lui și viitorul Lui este destinul tău!

Două întrebări:
 Poți tu purta cu cinste și cu bucurie Numele Domnului Iisus oriunde mergi?
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 Și mai ales poate El să aibă cinste prin numele tău și prin viața ta oriunde ești tu cunoscut?

Un lucrător al Domnului este un trimis al Său. El va respecta cu strictețe poruncile Stăpânului său și nu va 
dori:

 să meargă unde Hristos nu poate merge, 
 să stea unde Hristos nu poate sta
 să gândească, să vorbească sau să facă ceva ce nu îi aduce cinste lui Hristos

Capitolul 16. Luptător neînfricat

„Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor deavolului. Ca 
să vă puteți împotrivi în ziua cea rea... Și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul.” (Efeseni 6: 11-
17)

1. Lumea este un uriaș teren de luptă pe care se înfruntă acum cei doi mari vrășmași: Binele și Răul.
Adevărul și Minciuna. Harul și Păcatul. Hristos și Satana.

Hristos însă este Veșnicul Biruitor! El va fi Învingătorul Final. Aceasta este clar de la început, 
Dumnezeu ne asigură de aceasta. Însuși Hristos a spus: „...îndrăzniți, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33)

2. Satana luptă pentru o cauză pierdută. Știe că se va prăbuși în curând pentru totdeauna, insă până 
atunci caută să facă cât mai mult rău lui Hristos, lovind în toți urmașii Săi.

Să ne amintim ce scrie în IPetru 5: 8, „Fiți treji și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru deavolul, 
dă târcoale ca un leu care răcnește, și caută pe cine să înghită.”

3. Există o luptă nevăzută a duhurilor răutăților împotriva cărora trebuie să luptăm cu o inimă 
neînfricată. 

„Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva 
domniilor, împotriva stăpânirilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în 
locurile cerești.” (Efeseni 6:12)

Dispoziții practice pe care trebuie să le împlinească lucrătorul lui Dumnezeu în aceste cazuri:
 împlântă-ți bine picioarele în terenul sfânt al Credinței și al Legământului veșnic
 ațintește-ți privirile la Hristos, Căpetenia ta și Garantul Biruinței Finale.

(deosebirea duhurilor, exemplul lui Iosua și Caleb și ceilalți 10, când au adus veștile din țara Canaanului, 
Numeri 13)

Capitolul 17. Muncitor vrednic

Fratele Traian susține:
Munca este un act divin. Dumnezeu Însuși lucrează. 

„Tatăl Meu lucrează până acum; și eu deasemenea lucrez”. (Ioan 5: 17)

„Munca este chiria pe care o plătim pentru locul nostru pe pământ” Maica Tereza

Cine știe să facă binele și nu-l face săvârșete un păcat. (Iacov 4:17; Luca 12:47).

Munca noastră este pâinea noastră, și după cum pâinea este sfântă și munca trebuie socotită la fel.
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Încă din copilărie noi am fost crescuți de părinții noștrii că pâinea este ceva sfânt. Că dacă o calci 
în picioare sau umbli neatent cu ea, faci un păcat de moarte.

Față de muncă noi tot așa am fost învățați. Mi-aduc aminte, când începeam munca, de fiecare dată 
începeam cu rugăciune cerând ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu peste tot lucrul mâinilor noastre.

Omul care lucrează în Ogorul lui Dumnezeu și cu Dumnezeu, trebuie mai întâi să fie în munca și față
de munca sa pământească, credincios, serios și responsabil. Un om harnic și muncitor.

Marea credință a cuiva se vede în lucrurile mici cel mai bine. – Fratele Traian
Domnul Iisus spune:„Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari; și 

cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari” Luca 16:10

Istorioară:
Bărbatul a fost blestemat cu munca.
Femeia cu durerea.
Șarpele să mănânce țărână și să se târască pe pământ. Nu pare să fie un blestem, avînd totul la 

îndemână și libertate.

Concluzie: Celor credincioși Dumnezeu le rânduiește munca grea, viața aspră și adesea multe suferințe, 
pentru ca mereu să vină în fața Lui. Și mereu să țină legătura cu El.

„Creștinul biblic este un om harnic... Un om care își câștigă pâinea și traiul vieții sale prin muncă 
cinstită” Părintele Iosif Trifa

Capitolul 18. Frate statornic

Frățietatea este familia sufletului nostru.
După cum suntem legați prin legea trupului de familia noastra trupească, tot așa suntem legați prin 

legea Duhului de familia noastră duhovnicească.

Ideea care o regăsim în acest capitol este că un lucrător cu Dumnezeu are și această calitate neaparat 
necesară, calitatea de a fi statornic. Ce credibilitatea mai poate avea un suflet care își tot schimbă 
convingerile? 

Cel nestatornic, spune fratele Traian își pierde orice valoare nu numai în fața lui Dumnezeu, dar 
chiar și în fața oamenilor.

Dacă, atunci...

 Dacă credința este Harul lui Dumnezeu; 
„Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.” 
(Efeseni 2:8)

 Dacă primirea este prin Cuvântul lui Hristos; 
„Astfel, credința vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos”. (Romani 10:17)

 Dacă darul este de la Duhul Sfânt; 
„Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voiește”. (ICorinteni 
12:11)
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 Dacă fiecare trebuie să rămână acolo unde a fost chemat;
„Fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat” (ICorinteni 7:20)

 Atunci fiecare adevărat credincios trebuie să fie pe deplin încredințat că numai atunci 
împlinește voia lui Dumnezeu când rămâne hotărât și statornic pe totdeauna cu Dumnezeu în
frățietatea și în învățătura în care a fost chemat și așezat de la început.

Statornicia este-un har și fericit e-acel ce-o are,
Că-n urma lui pe veci răsar izvoare și mărgăritare.

Nu-i suflet mai adevărat, nu-i soț mai vrednic de-alipire,
Nu-i vestitor mai de urmat ca cel statornic în iubire.

Nu-i frate mai nedespărțit, nici prieten mai ales să poarte
Un nume mai neprețuit ca cel statornic pân-la moarte.

Nu-i credincios adevărat, părinte mai cu vrednicie
Decât acel ce și-a păstrat credința cu statornicie.

În el nu-i umbră, nici nu-i fum, ci-i curăție și-umilință,
Nemaiștiind de-cât de-un drum, de-o-nvățătură și-o credință.

În el furtunile-ajung rar, rămân puțin și trec grăbite,
Dar lasă-un mai puternic jar și-aduc noi zări, mai strălucite...

Statornic Dumnezeu Ceresc, nu-Ți cer mai mare avuție
Decât să-Ți cred și să-Ți urmez Cuvântul cu statornicie.

Capitolul 19. Păstor adevărat

I. Cred că cel mai frumos exemplu de Dumnezeu-Pastor îl găsim în Psalmul 23 (22 în traducerea
sinodală). Acest psalm a fost scris de David, care el însuși a fost mai întâi un păstor adevărat. 

Chiar fratele Traian amintește acest psalm aici.

„Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de minic. 2. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la
ape de odihnă; 3. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina Numelui Său. 4.
Chiar dacă ar fi să umblu prim valea umbrei morții, nu mă tem de nici un rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul
și nuiaua Ta mă mângâie. 5. Tu îmi intinzi masa în fața potrivnicilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn și
paharul meu este plin de dă peste el. 6. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele, și
voi locui în Casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele.”

Câteva caracteristici ale unui păstor sau părinte sau un îndrumător adevărat și anume:
- Iubire și inimă
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- Înțelepciune și prevedere
- Curaj și puterea stăpânirii

Pentru că:
Iubirea turmei îți atrage alipirea ei
Înțelepciunea păstoririi îți atrage încrederea păstoriților
Curajul și puterea de stăpânire îți atrage respectul, supunerea și urmarea îndeaproape a 

ascultătorilor tăi.

II. Aceeași idee de Dumnezeu-Păstor din Psalmul 23 o regăsim în Evanghelia de la Ioan capitolul 
10. Domnul Iisus Însuși spune despre Sine:

„9. Eu sunt Ușa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra și va ieși, și va găsi pășune. 
(...) 11. Eu sunt Păstorul Cel Bun. Păstorul Cel Bun își dă viața pentru oi. (...) 14. ...Eu Îmi cunosc oile 
Mele și ele Mă cunosc pe Mine. 15. Așa cum Mă cunoaște pe Mine Tatăl, și cum cunosc Eu pe Tatăl; și Eu 
Îmi dau viața pentru oile Mele”

După Înviere, (Ioan 21:15) Domnul Iisus dădea Sfântului Ap. Petru porunca și condițiile păstoririi.
„15. După ce au prânzit Isus a zis lui Simon Petru: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești tu mai mult 

decât aceștia?” „Da, Doamne.” I-a răspuns Petru „știi că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paște mielușeii Mei.” 
(...) „Paște oițele Mele.” (...) „Paște oile Mele.” 

Porunca cea mai mare, observă fratele Traian Dorz, și condiția cea mai dintâi este IUBIREA.
Iubirea lui Hristos. Și iubirea tuturor oilor, oițelor și mielușeilor Lui, arătată față de El tocmai prin 

grija față de ele. (vârstele trupești ale credincioșilor, și stările lor sufletești)

După acest model au lucrat frații nostrii de la Oastea Domnului, care au fost socotiți ca și căpetenii, 
responsabili pentru Lucrarea lui Dumnezeu, lucrători de frunte în Ogorul Său. Niște păstori după modelul 
Domnului și Păstorului lor, Iisus Hristos. Părintele Iosif Trifa, fratele Ioan Marini, fratele Traian Dorz, 
fratele Popa Petru de la Săucani, Părintele Vasile Oatu, părintele Vladimir, fratele Popa Petru de la Batiz și 
alții, și alții...

„...La sfârșitul slujbei de înmormântare, după aceste cuvântări, cortegiul funerar format din 10 mii 
de oameni în frunte cu frații ostași cu 12 steaguri l-au petrecut la mormânt pe păstorul cel bun al 
cartierului Ghencea”. Fratele Ioan Marini, Înmormântarea părintelui Vasile de la București. I.B. nr. 9/28 
februarie 1937, p.7.

I Petru 5: 2-4
„Păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de voie bună, după voia lui

Dumnezeu; nu pentru câștig mârșav, ci după lepădarea de sine.
Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei.
Și când se va arăta Păstorul cel Mare, veți căpăta cununa, care nu se poate vesteji, a slavei.”

Capitolul 20. Rob conștiincios

Pe vremea când mulți oameni erau vânduți ca robi în piețe, un credincios și-a cheltuit o mare avuție 
pentru a merge dintr-un târg în altul ca să răscumpere pe astfel de nenorociți și să-i lase liberi.

Odată, răscumpărând pe un rob din mâinile unui stăpân nemilos, i-a zis robului:
- Ești liber, du-te unde vrei!
- Unde să mă duc eu? – i-a răspuns robul eliberat. Nimeni pe lume nu este atât de bun ca tine. Eu 

rămân robul tău pe totdeauna, căci numai tu ai avut milă de mine...
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Fratele Traian concluzionează la această istorioară:
Hristos ne-a răscumpărat prin Sângele Său, ca să fim slobozi!
Cum dar să nu ne predăm noi în stăpânirea Lui și cum să nu-L iubim mai presus de orice, până la 

moarte?
Să nu pot, Doamne, să mă las de Tine niciodată!

Fratele Traian accentuează starea de supunere față de Dumnezeu a unui lucrător.

Un lucrător al lui Hristos fără conștiința ascultării, fără supunerea smereniei...
Fără dovada unui duh gata să se facă tuturor toate este un om pierdut,
Sf. Pavel scrie: Pavel, rob al lui Hristos (Romani 1:1)
Sf. Petru scrie: Petru, rob al lui Hristos (II Petru 1:1)
Sf. Iacov scrie: Iacov, rob al lui Dumnezeu (Iacov 1:1)
Sf. Ioan scrie: Robul lui Hristos, Ioan (Apocalipsa 1:1)
Fiindcă au învățat de la Domnul lor cât de fericită este această stare de rob al lui Dumnezeu.

În continuare, ideea care străbate acest capitol este că lucrătorul lui Dumnezeu:
- ia întotdeauna partea cea mai grea, 
- dă întotdeauna și nu așteaptă niciodată
- nu se poate culca până nu le-a așezat pe toate
- nu poate pleca acasă până lucrul nu-i gata
- nu se așează la masă până nu s-au săturat ceilalți toți

Domnul Iisus Însuși a fost un astfel de rob. A fost la dispoziția lui Dumnezeu, în smerenie, și la 
dispoziția oamenilor.

Matei 12: 18-21
„18. Iată Robul Meu pe Care L-am ales, Preaiubitul Meu, în care sufletul Meu își găsește plăcerea. 

Voi pune Duhul Meu peste El și va vesti oamenilor judecata. 19. El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga. 
Și nimeni nu-I va auzi glasul pe ulițe. 20. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care 
fumegă, până va face să biruie judecata. 21. Și neamurile vor nădăjdui în Numele Lui”

Capitolul 21. Învățător și model

Sufletul lucrător cu Dumneze este și trebuie să fie în chip deosebit, învățătorul unei trăiri sfinte.
El însuși să fie mai întâi modelul acestei trăiri spre care îi învață pe alții.

Exemplul cu doctorul bolnav care dă lecții de sănătate...
Exemplul cu un om căzut într-o fântână care învăța pe altul cum să iasă din fântână...

Oamenii, ca și copiii învață mai repede cu ochii decât cu urechile. – spune ftatele Traian
Mult mai mult, oamenii, învață din ceea ce le arați decât din ceea ce ce spui.

Însuși Domnul Iisus a spus și a arătat prin fapte. Ioan 13:14: „Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca și 
voi să faceți cum am făcut Eu.” (Isus spală picioarele ucenicilor Săi)

Sfinții apostoli la fel. Fapte 20:35: „În toate privințele v-am dat o pildă, și v-am arătat...” 
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Învățătorul care nu este el însuși modelul învățăturii sale nu va fi nici crezut, nici urmat, 
niciodată de nimeni.

Frate, învață-i și tu pe toți oamenii, dacă tu mai întâi trăiești cele ce îi înveți tu pe alții.
Învață-i atât cât trăiești!

Mai este-o judecată

Mai este la sfârșit o Judecată,
Cumplita Judecată de Apoi,
căci trebuie pe drept să-și ia răsplată
cum a lucrat oricare dintre noi.

Noi nu murim când inima-ncetează,
Lăsăm în urmă tot ce-am scris și spus,
Dar tot ce dăm la cei ce ne urmează
Mereu dă rod când noi demult ne-am dus.

Avem copii – și-i creștem după vrere,
Avem elevi – și-i învățăm ce vrem,
Avem o turmă-ngrijă și-n veghere
Și-ntreaga lor răspundere avem.

Căci ei vor fi în lume și-n viață
Așa cum noi le-am spus și arătat,
Iar ei, la fel, așa vor da povață...
Și-un lung popor e-acum de noi format.

Îi creștem buni – la fel ți ei vor face!
Îi creștem rău – așa vor îndruma.
Noi i-ndreptăm înspre război sau pace,
Rând după rând pe câți ne vor urma.

Și-abia atunci, la Marea Judecată,
Vedea-vom toți uimiți, cu-adevărat,
Cât a salvat o creștere curată,
Cât a ucis un suflet blestemat.

O, voi cei mari, răspunzători de gloate,
Părinți și-ndrumători pentru urmași,
Voi veți purta răspunderile toate;
Voi creșteți sfinți sau creșteți ucigași.

De-aceea, pentru tot ce ne urmează,
La Marea Judecată de Apoi,
Cu ochi uimiți, oricare o să vază
Cât rău sau bine a-nceput cu noi.

Exemplul cu un misionar în mijlocul unor triburi păgâne. „Acest Hristos despre care vă vorbesc este 
ca mine”
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Capitolul 22. Un biruitor veșnic

Acest capitol reprezintă o concluzie. 
O însumare a tuturor trăsăturilor unui lucrător cu Dumnezeu.
Modelul ideal spre care trebuie să tindă tot mai mult orice lucător al lui Dumnezeu, trecând prin toate

aceste trăsături prezentate până aici. 

Iată cum încheie fratele Traian: 
Voi, care ați avut harul să-L cunoașteți pe Iisus și să-L însoțiți, fiți tari și plini de siguranță că luptați

pentru Biruitorul Veșnic.
Ultima biruință va fi a Lui și a voastră.
Muriți încredințați de asta!

Dacă rămânem în Hristos, am câștigat bătălia!

O ultimă Chemare

Amintesc aici cîteva expresii așa cum le scrie Fratele Traian în acest ultim capitol.
Frate cititor, soră cititoare, se apropie clipa să ne despărțim. Nu numai de cartea aceasta, ci și de 

lumea aceasta.
Dar, înainte de a ne despărți, vreau să-mi mai apropii o dată inima mea de inima ta și te rog să 

privești în ochii mei plini de lacrimi,
Și să-mi asculți această ultimă întrebare și chemare:
Care este starea ta și lucrarea ta, în lumina tuturor celor arătate ție de Cuvântul și de Duhul Sfânt, 

până aici, prin cartea aceasta?

Dacă am lucrat în necunoștință de toate aceste trăsături ale lucrătorului, și dacă ele nu se regăsesc în 
viața noastră, chiar acum, să punem legământ cu pocăință înlăcrimată să le trăim întocmai.

Sau poate am trăit dezamăgiri ale unora care se intitulează cu pretenții de lucrători ai lui Dumnezeu –
iar faptele și umblările lor fac numai ocară numelui lui Hristos, fratele Traian nu spune nimic despre aceștia
în cartea aceasta pentru că vrem să ne ațintim toate privirile numai spre Hristos.

La cine privești, după aceia te iei – susține Fratele Traian.

Frate sau soră, ...vino să îngenunchiem și să ne rugăm împreună.
Apoi să ne ridicăm hotărâți să devenim cu adevărat niște vrednici lucrători ai lui Hristos...

CONCLUZII asupra cursului:

1. Modelul suprem de lucrător cu Dumnezeu îl regăsim în Domnul nostru Iisus Hristos și în 
lucrarea Sa.

2. Un suflet care lucrează pentru lărgirea Împărăției lui Dumnezeu pe pământ trebuie să dispună 
de toate resursele pe care Dumnezeu i le-a dat; atât materiale, cât și intelectuale, practice, sau 
cognitive.
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Întrebări și răspunsuri:

1. Care este cea dintâi condiție pentru un împreună-lucrător cu Dumnezeu?

a. Să aibă o școală de teologie
b. Să fie născut din nou
c. Să fie recunoscut de frățietate
d. Să fie găsit vrednic de încredere
e. Să cunoască Biblia cel puțin la un nivel mediu

2. Ce înțelegem prin Sinergie, (în sens duhovnicesc)?

a. Tatăl – Fiul – Duhul Sfânt (Sfânta Treime)
b. Împreună lucrători cu Dumnezeu
c. Biserica vie a lui Hristos în comuniune cu Dumnezeu Tatăl
d. Conlucrarea liberă a credinciosului cu Harul Divin
e. Conlucrarea în armonie a tuturor fraților și surorilor în Hristos

3. Căte calități ale lucrătorului cu Dumnezeu prezintă Fratele Traian în această carte?

a. 21 de calități
b. 20 de calități
c. 22 de calități plus chemarea de la sfârșitul cărții
d. 23 de calități
e. Mai multe

4. Din care categorie face parte calitatea lucrătorului de vestitor al Evangheliei?

a. Dovezile lucrătorului cu Dumnezeu față de sine însuși în raport cu Dumnezeu.
b. Dovezile lucrătorului lui Dumnezeu față de frații săi în credință.
c. Dovezile lucrătorului față de lume, față de societatea în care trăiește.
d. Dovezile lucrătorului față de cadrul familial, raportarea lui în familia biologică pe care i-a 

dat-o Dumnezeu.

5. Ce înțelegem prin calitatea lucrătorului de a fi lumină a lumii:

a. Că lucrătorul spune tuturor despre mântuirea dată de Dumnezeu prin 
Iisus.

b. Că oamenii Îl slăvesc pe Dumnezeu văzând faptele lucrătorului.
c. Că lucrătorul Îl face cunoscut pe Iisus, Care a spus despre Sine că este 

Lumina lumii.
d. Că lucrătorul are o față luminoasă și o atitudine binevoitoare.
e. Că lucrătorul Îl iubește pe Dumnezeu
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