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• Cele zece porunci, sau Decalogul (din 
cuvintele grecești δεκα, deka, „zece” și 
λoγoς, logos, „cuvânt”), sunt zece reguli (legi) 
care reglementează, stabilesc raportul omului 
cu Dumnezeu și cu ceilalți oameni; 

• Textul celor zece porunci îl întâlnim în 
cărțile „Ieșirea” (capitolul 20, 1-17) și 
„Deuteronomul”(cap. 5, 6-21) ale Vechiul 
Testament. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_greac%C4%83


Conform Bibliei Dumnezeu a gravat Cele zece porunci pe 

două table de piatră și i le-a dat prorocului său Moise pe 

Muntele Sinai. Ieșire (capitolul 24, 12-18)  

 

 

• Înainte de a citi textul, 
să vedem însă cine a 

fost Sf. Prooroc Moise? 

 

• https://doxologia.ro/via
ta-sfant/viata-sfantului-

prooroc-moise 
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Cine a fost Sf. Prooroc Moise: 
• copilaşul care a fost pus de mama lui într-un coş şi ascuns 

printre trestii, pe malul Nilului 

• tânărul care a fost crescut de fiica faraonului la curtea 
Egiptului, dar care nu a uitat niciodată că era israelit 

• bărbatul care a vorbit cu Dumnezeu în faţa unei tufe de 
mărăcini în flăcări 

• bărbatul care s-a înfăţişat înaintea faraonului cerându-i plin 
de curaj să-i elibereze pe israeliţi din sclavie 

• bărbatul care, sub îndrumare divină, a anunţat cele zece 
plăgi ce aveau să se abată asupra Egiptului când faraonul 
l-a sfidat pe adevăratul Dumnezeu 

• bărbatul care i-a condus pe israeliţi când au ieşit din Egipt 

• bărbatul prin intermediul căruia au fost despărţite apele 
Mării Roşii 

• Bărbatul, cu viață aleasă, prin care Dumnezeu le-a dat 
israeliţilor Cele zece porunci 
 



Ieșire (capitolul 24, 12-18) 
- primirea celor 10 porunci de către Moise 

  



Textul celor zece porunci 



1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău; să nu ai 

alţi dumnezei în afară de Mine 



2.  Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă 
asemănare, nici să te închini lor. 



3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău 
în deșert. 



 

4. Adu-ţi aminte de ziua Domnului și o 

cinstește.  

 



5. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, 

ca bine să-ți fie și mulți ani să trăieşti pe 

pământ.  



6. Să nu ucizi.  



7. Să nu fii desfrânat.  
 



8.  Să nu furi. 
„Cine fură azi un ou, mâine va fura un bou” 



9. Să nu ridici mărturie mincinoasă 

împotriva aproapelui tău.   



10. Să nu poftești nimic din ce este al 

aproapelui tău. 

• Pofta pornită: 

 din nevoile primare ale 
omului 

 din invidie, egoism, patimă 

• Bucură-te și dă Slavă lui 
Dumnezeu pentru tot ceea 
ce ai; 

• Dacă îl numim pe Dumnzeu 
„Tatăl nostru”, să-I cerem Lui 
în primul rând cele necesare 

• Fă RAI din ceea ce ai, acolo 
unde stai... 



Cele 10 Porunci 
reprezintă: 

• ABC- edarul creștinului  

• GPS –ul duhovnicesc care ne ține pe drumul 
cel bun (Calea spre Dumnezeu) și spre 
porunca supremă a iubirii 

• Busola vieții după care ne putem orienta în 
relația cu Dumnezeu și cu semenii 

Poruncile dumnezeiești nu trebuiesc numai 
știute, ci împlinite în viața de zi cu zi... 

 

 

 



Vă mulțumim! 

 

• Post binecuvântat în continuare! 

• Multă sănătate, răbdare și întelepciune 

 

Următoarea cateheză va avea loc  

Vineri, 10 aprilie 2020 ora 19 

Tema: Învierea Domnului 

Invitat: Protos. Clement Lodroman 



ÎNTREBĂRI? 

  


