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Cuvânt de început
Profetul Moise a 

pri mit pe Muntele  sinai 
Tablele Legii cu cele 
zece porunci, în urmă 
cu 3500 de ani. Acestea 
concentrează întreaga 
Lege a Vechiului Tes-
tament și sunt călăuză 
dreaptă spre învățătura 
desăvârșită adusă de 
Mântuitorul.

Dicționar

idol = persoană sau lu-
cru care reprezintă 
obiectul unui cult 
sau al unei iubiri, zeu 
fals;

politeism = credința în 
existența mai multor 
zeități;

viciu = (aici) pornire ne-
stăpânită și statorni-
că spre rău, apucătu-
ră rea, patimă.

„ Să țineți bine poruncile 
Domnului Dumnezeului 
vostru, legile Lui  
și hotărârile Lui,  
pe care vi le-a dat El.“

(Deuteronomul 6, 17)

Decalogul: importanța lui  
în viața omului

D
in marea Sa iubire, Dumnezeu a dăruit oamenilor cele 
zece porunci, valabile în toate timpurile și locurile. 
Primele patru porunci se referă la manifestarea iubirii față 

de Domnul și ultimele șase conțin îndatoririle față de aproapele 
(Deuteronom 5, 6-21).

1. Prima poruncă se referă la recunoașterea și cinstirea 
Domnului ca Părintele tuturor și singurul Dumnezeu viu și 
adevărat. Unii oameni refuză cinstirea lui Dumnezeu, iar alții pun 
altceva mai presus decât pe El: faima, banii, viciile, etc. 

2. În antichitate, existau multe religii politeiste, poporul evreu 
fiind, cu ajutorul prorocilor, singurul păstrător al credinței în Unicul 
Dumnezeu. Porunca nu se referă strict la idoli ca zeități sculptate, ci și 
la patimi care subjugă omul și îi îndepărtează sufletul de Dumnezeu. 
Icoanele nu sunt idoli, ci ,,ferestre” către Dumnezeu și sfinții Săi. 

3. Rostirea numelui celui sfânt al lui Dumnezeu se face cu 
credință, respect și iubire. Luarea numelui Domnului în deșert 
înseamnă a-l pronunța cu neseriozitate, ironic, batjocoritor, cu 
mânie sau indiferență, sau a face jurăminte false.

4. La evrei, ziua de odihnă este sâmbăta, amintind de ziua a 
șaptea a creației. Pentru creștini, duminica a devenit sărbătoarea 
săptămânală, fiind ziua Învierii Domnului. Odihna se referă la 
evitarea muncii fizice, în schimbul activităților dedicate mai ales 
sufletului: participarea la slujbă, activități cultural-recreative, 
oferirea timpului celor dragi și celor care au nevoie de ajutor. 

1. Eu sunt Domnul Dumnezeul 

tău, să nu ai alți dumnezei 

în afară de Mine.

2.  Să nu-ți faci chip cioplit 

și să nu te închini lui.

3.  Să nu iei numele Domnului 

Dumnezeu în deșert.

4.  Adu-ți aminte de ziua 

odihnei, ca să o sfințești.

5.  Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta.
6. Să nu ucizi.
7. Să nu fii desfrânat.
8. Să nu furi.
9.  Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.
10.  Să nu poftești nimic din câte are aproapele tău.

Cuvânt din Scriptură
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Știați că… 

 x Decalogul a fost dat 
de Dumnezeu la trei 
luni după ieșirea evre-
ilor din Egipt, pentru 
a-i opri pe oameni de la 
faptele rele și a-i direcți-
ona spre cele bune.

 x Spătarul Mihai Can-
tacuzino a fost în pe-
lerinaj în țara Sfântă. 
Impresionat de mănăs-
tirea Sfânta Ecaterina 
de pe Muntele Sinai, el 
a construit în anul 1695, 
mănăstirea Sinaia din 
județul Prahova. Ea a 
fost numită după Mun-
tele Sfânt unde a primit 
Moise Tablele Legii.

5. Începând cu această poruncă divină, sunt prezentate cele 
mai importante îndatoriri față de semeni. Părinții sunt oglinda lui 
Dumnezeu prin viața pe care ne-au dat-o și grija pe care ne-o poartă. 
Din cinstirea familiei se dezvoltă și respectul față de  ceilalți oameni. 

6. Viața este darul lui Dumnezeu și niciun om nu are dreptul 
de a o opri. În sens lărgit, porunca se referă și la violența fizică sau 
rănirea sufletească. Oricare dintre aceste manifestări dovedește 
lipsă de respect și de iubire față de ceilalți.

7. Dumnezeu îndeamnă la loialitate și la fidelitate și la respect 
față de persoana iubită. Porunca se referă și la păstrarea cumpătării, 
a echilibrului în toate. Ea ne ferește de frecventele dependențe din 
ziua de azi.

8. Orice încercare de a folosi rodul muncii altuia, fără a-i 
primi acordul, este o desconsiderare a efortului celuilalt și o formă 
de lenevie. Obținerea unui lucru sau a unui rezultat bun, în urma 
efortului personal, aduce mare satisfacție. Dumnezeu încurajează 
astfel munca cinstită.

9. Îndemnul lui Dumnezeu este de recunoaștere a vinei atunci 
când greșim, de a nu asculta vorbe urâte despre alții, de a nu minți. 
Iubirea, adevărul și sinceritatea sunt valori morale ce stau la baza 
respectului de sine și între persoane.

10. Grija lui Dumnezeu față de oameni se arată și în ultima 
poruncă, privitoare la gândurile omului. Invidia sau gelozia 
îngreunează sufletul omului, luându-i libertatea. Bucuria pentru 
reușita celuilalt păstrează sufletul curat și îndeamnă la urmarea 
exemplului. 

Prin respectarea și împlinirea poruncilor divine, omul 
răspunde la iubirea lui Dumnezeu și este pregătit pentru marea 
poruncă a Iubirii adusă de Mântuitorul, deoarece ,,Legea ne-a fost 
călăuză spre Hristos” (Galateni 3, 25).

Exersăm! 
1. Prezintă semnificația și importanța fiecărei porunci din Deca-

log.

2. Transcrie cele zece porunci, pe două coloane, după modelul 
de la începutul lecției, apoi memorează-le.

3. Motivează necesitatea existenței unor reguli / legi pentru so-
cietate.

Mănăstirea Sinaia
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Asociem, generalizăm, aplicăm! 
1. Continuă să completezi tabelul cu celelalte porunci din Deca-

log și cu exemple din viața cotidiană, după modelul dat.

Nr. 
crt. Porunca Exemplul concret

1. Eu sunt Domnul 
Dumnezeul tău, să 
nu ai alți dumnezei 
în afară de Mine.

În fiecare seară, Manuela se roagă 
lui Dumnezeu și-I mulțumește 
pentru ajutorul acordat de-a 
lungul zilei.

2. Să nu-ți faci chip 
cioplit și niciun fel 
de asemănare a 
vreunui lucru, să nu 
te închini lor, nici să 
le slujești.

Alex și-a dat seama că a devenit 
foarte preocupat de jocul său 
preferat de pe calculator, încât nu 
iese la joacă cu noi, nu merge la 
biserică și nici nu prea mai învață 
ca înainte. Atunci a hotărât să 
aloce mai puțin timp jocului.

2. Alcătuiește un set de reguli proprii care să te ajute în dezvol-
tarea personală armonioasă, atât în familie cât și cu prietenii, 
la școală și în alte medii sociale.

Activitate  
practică

Și tu ai imaginație!
 x Formează împreună 

cu ceilalți colegi echipe 
de câte 2-3 elevi; 

 x Fiecare grupă alege 
câte o poruncă pe care 
să o prezinte; 

 x Stabilește, de comun 
acord cu coechipierii, 
modalitatea prin care să 
exprimați cât mai fru-
mos conținutul porun-
cii, folosindu-vă imagi-
nația;

 x Puteți utiliza cu-
noștințele dobândite la 
alte materii, realizând: 
o compunere de maxi-
mum o pagină sau câte-
va versuri, un desen sau 
pictură, un cântecel sau 
o scenetă, o machetă;

 x Timp de lucru: 10-15 
min.;

 x Desemnează un 
membru al echipei care 
să prezinte în fața cole-
gilor ceea ce ați realizat.

3. Amintește-ți trei proverbe sau zicători care se potrivesc cu 
câte una dintre porunci. Fă legătura cu aplicarea acestora în 
viața ta.

4. Continuă povestirea de mai jos, oferind cel puțin două varian-
te de final. Pe baza acesteia, discută despre respectarea / neres-
pectarea poruncii a zecea din Decalog.

Nelu și Luca sunt prieteni buni și colegi de clasă. De la o vreme, 
lui Luca i se pare că Nelu e mai apreciat de profesori decât el. Atunci 
el …

5. Alcătuiește o compunere de 10 -15 rânduri, cu titlul: “Mai 
aproape de Dumnezeu și de semeni”, în care să folosești învă-
țăturile desprinse din lecție.

Regulile mele
 …
 …
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Aprofundăm! 

Unitatea Vechiului și Noului Testament

Reflectăm!

,,Cel care are ochii 
ațintiți la toate porunci-
le și face din ele un fel 
de concert și simfonie, 
acela cântă lui Dumne-
zeu dintr-o psaltire cu 
10 strune, pentru că 10 
sunt și poruncile cele 
generale, scrise la cea 
dintâi dare a legii.”

(Sfântul Vasile cel Mare)

„Tu Te-ai pogorât pe mun-
tele Sinai, le-ai grăit din înăl-
țimea cerurilor și le-ai dat 
porunci drepte; legi ale ade-
vărului, învățături și orându-
iri minunate. Tu le-ai arătat 
odihna Ta cea sfântă și le-ai 
scris prin Moise, sluga Ta, po-
runci, rânduieli și lege.”   
(2 Ezdra 9, 13-14)  

„Să nu socotiți că am ve-
nit să stric Legea sau prooro-
cii; n-am venit să stric, ci să 
împlinesc. Căci adevărat zic 
vouă: Înainte de a trece cerul 
și pământul, o iotă sau o cirtă 
din Lege nu va trece” (Matei 
5, 17-18).

 ● Discută cu profesorul despre continuitatea Legii Vechiului 
Testament în Noul Testament:

Valoare morală: DrEPtatEa

Dreptatea este virtutea prin care ne îndeplinim îndatoririle 
față de Dumnezeu și față de semeni, cu ajutorul harului divin, 
asemenea lui Moise. În Sfânta Scriptură, dreptate înseamnă trăire 
după învățăturile lui Dumnezeu. 

Sfântul Evanghelist Matei ne îndeamnă: ,,Dați deci Cezarului 
cele ce sunt ale Cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui 
Dumnezeu” (Matei 22, 21).

Este bine să respectăm legile țării și să aplicăm cele descoperite 
nouă de Dumnezeu.

 ● Ce înseamnă, în opinia ta, a fi drept?
 ● Prezintă o situație în care ai practicat această virtute.
 ● De ce este importantă respectarea acestei virtuți în societate?

Sintetizăm!
 x Decalogul este un dar al iubirii lui Dumnezeu, pentru păstrarea dreptei 

credințe și a respectului între oameni.
 x Cele zece porunci au două direcții: primele patru, spre Dumnezeu, și ul-

timele șase, spre semeni.
 x Respectarea și înfăptuirea lor ajută la înțelegerea și la însușirea învățăturii 

de credință lăsată de Mântuitorul.


