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Cele zece porunci dumnezeieşti
Tâlcuiri ortodoxe
1. „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău; să nu ai alţi dumnezei afară
de Mine!”. (Cele zece porunci se găsesc şi în Sf. Scriptură, Ieşirea 20, 2-17)
2. „Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici un fel de asemănare a nici unui
lucru din câte sunt în cer, sus şi din câte sunt în apele de sub pământ!
Să nu te închini lor, nici să le slujeşti”.
„Noi (creştinii ortodocşi) cinstim icoanele ca pe reprezentări binecuvântate ale Unicului Dumnezeu celui Viu, ale Îngerilor Săi, ale sfinţilor şi mucenicilor, care sunt prieteni şi mijlocitori (rugători către Dumnezeu) pentru noi”.

3. „Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert”.
„Trebuie să pomenim numele lui Dumnezeu totdeauna cu mare cinstire”.

4. „Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o sfinţeşti; lucrează şase
zile şi-ţi fă în acelea toate treburile tale, iar ziua a şaptea (Duminica)
este odihna Domnului Dumnezeului tău (să nu faci în acea zi nici un
lucru: nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici slujnica ta [...] nici orice
dobitoc al tău, nici străinul care rămâne la tine)”.
„Şapte zile are săptămâna. Dumnezeu a împărţit aceste şapte zile dându-ne
nouă şase, iar pentru El lăsând doar una (Duminica). Aşadar nu vrei să-ţi laşi
treburile nici măcar în această singură zi? Împrumută şi tu două ore lui Dumnezeu, mergând la biserică (la Sfânta Liturghie) şi vei duce în casa ta câştigul a
nenumărate zile”. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

5. „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ”.
„Să îi preţuim, să-i ajutăm, iar după moartea lor să-i pomenim în rugăciune, să facem fapte de milostenie (şi mai ales parastase) spre a lor pomenire”.

6. „Să nu ucizi!”.
„Dumnezeu a creat pe om după chipul Său şi i-a dăruit viaţa. Ceea ce nu
putem da, nu avem dreptul să luăm. Dumnezeu apără şi păzeşte viaţa omenească din iubire faţă de oameni. De aceea Dumnezeu se numeşte Iubitor de oameni”. (Sfântul Nicolae Velimirovici);
„Biserica Ortodoxă ne învaţă că embrionul are suflet (dăruit de Dumnezeu) din clipa zămislirii lui şi avortarea lui este ucidere, ucidere de om, ori-

-2când s-ar face avortul. Biserica Ortodoxă respinge şi refuză orice deosebire între embrionul închipuit (care are deja formă de trup uman) şi neînchipuit supus avortării (orice avort este o ucidere de om)”. (Arhim. Ep. Teodoropulos);
„Câte mii de embrioni mor în fiecare zi! Avortul este un păcat înfricoşător.
Este o ucidere, şi încă una mare, căci copiii mor nebotezaţi”. (Sf. P. Aghioritul);
„Crima de avort este mai mare decât crima simplă, pentru că se face împotriva unui copil fără apărare. De aceea, cere cap de mamă şi de tată. Sângele lor
strigă la cer «Răzbunare» şi puţini sunt cei ce scapă de ea”. (Pr. Arsenie Boca);
Şi metodele contraceptive au de cele mai multe ori acţiune avortivă, de ucidere a embrionului, deoarece concepţia se produce, Dumnezeu dăruieşte sufletul
şi se zămisleşte embrionul, dar hormonii din contraceptive sau steriletul nu permit implantarea embrionului pentru a se hrăni şi astfel este omorât.

7. „Să nu fii desfrânat!”.
„A şaptea poruncă dumnezeiască ne opreşte de la relaţii intime nelegiuite,
cum ar fi: adulterul, relaţii intime înainte de cununia religioasă şi alte feluri de
«înclinaţii necurate», care «au schimbat fireasca rânduială a trupului cu cea
împotriva firii», după cum spune Sfântul Apostol Pavel (Romani 1, 26) [...]
○ Care este pricina călcării acestei porunci?
Înainte de toate, cursele întinse de Satana care urăşte înmulţirea neamului
omenesc şi creşterea familiei duhovniceşti a lui Dumnezeu, adică a Bisericii”.
„Chiar şi în căsătorie este nevoie de înfrânare în patima plăcerii. Adică să
se pună frâu iubirii de plăceri (prin înfrânare în posturi, duminici, sărbători religioase, în perioada sarcinii şi a alăptării)”. (Sfântul Paisie Aghioritul)

8. „Să nu furi!”.
„Să respectăm bunurile fiecăruia, să fim cinstiţi şi drepţi în munca noastră:
să trăim din munca proprie, să ajutăm pe semeni, care sunt mai puţin fericiţi”.

9. „Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău!”.
10. „Să nu doreşti casa aproapelui tău; să nu râvneşti la femeia aproapelui tău, nici sluga lui, nici la slujnica lui [...] nici la asinul lui şi
la nimic din câte are aproapele tău!”.
„Dorinţele urâte nasc fapte (fapte rele) pe măsură”.
***

Afişul a fost întocmit la Biserica ortodoxă „Sfântul Apostol Toma” din Iaşi (cartierul Alexandru cel Bun),
folosindu-se cele zece porunci şi texte din cartea „Credinţa Sfinţilor Catehismul Bisericii Ortodoxe” a Sfântului Nicolae Velimirovici, Editura „Sophia”. Celelalte citate şi parantezele au fost adăugate de autori. Dacă
doriţi acest afiş sau un pliant pe aceeaşi temă, în format electronic, vă rugăm să accesaţi site-ul: www.
bisericanastereadomnului.ro sau să scrieţi la: invataturi.ortodoxe@yahoo.com. Vă rugăm să răspândiţi afişul
şi pliantul în format electronic, punându-le pe site-uri, facebook-uri, blog-uri sau listate.
Alte informaţii despre urmările avortului şi gravitatea acestui păcat puteţi afla pe site-urile: www.cultu
ravietii.ro, www.stiripentruviata.ro, www.provitaiasi.ro, www.lifesitenews.com ş.a..

