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CELE   ZECE   PORUNCICELE   ZECE   PORUNCI

I
Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am 

scos pe tine din ţara Egiptului, din casa 
robiei. Să nu ai alţi dumnezei afară de 

Mine.

II
Să nu-ţi faci ţie chip cioplit şi nici un fel de 
asemănare cu cele ce sunt în cer, sus, sau pe 

pământ, jos, sau în apele de sub pământ. 
Să nu te închini lor, nici să le slujeşti lor; 

căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, 
Dumnezeu râvnitor, care pedepsesc 

păcatele părinţilor care mă urăsc pe mine, 
în copiii lor, până la al treilea şi al patrulea 
neam, şi Mă milostivesc până la al miilea 

neam, către cei ce Mă iubesc şi păzesc 
poruncile Mele.

III
Să nu iei în deşert numele Domnului 

Dumnezeului tău, căci Domnul nu va cruţa 
pe acela care va lua numele Său în deşert.

IV
Adu-ţi aminte de ziua Sâmbetei, ca să o 

sfinţeşti pe ea. Şase zile lucrează şi fă toate 
lucrurile tale, iar ziua a şaptea este 

Sâmbăta, ziua Domnului Dumnezeului tău. 
Să nu lucrezi în ea, nici un lucru, nici tu, 

nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici 
roaba ta, nici dobitocul tău, nici străinul 
tău care locuieşte înăuntrul cetăţilor tale.

 Că în şase zile făcut-a Domnul cerul şi 
pământul, marea şi toate câte sunt, iar ziua 

a şaptea s-a odihnit.
 De aceea a binecuvântat Domnul ziua a 

şaptea şi a sfinţit-o.

V
Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi 

fie ţie bine şi să trăieşti zile multe pe 
pământul pe care ţi-l va da Domnul 

Dumnezeul tău.

VI
Să nu ucizi.

VII
Să nu fii desfrânat.

VIII
Să nu furi.

IX
Să nu mărturiseşti strâmb împotriva 

aproapelui tău.

X
Să nu pofteşti casa aproapelui tău, să nu 

pofteşti femeia aproapelui tău, nici pe boul 
lui, nici pe roaba lui, nici boul lui, nici 

asinul lui şi nimic din toate câte sunt ale 
aproapelui tău !
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