
Poem cele 10 porunci  

Cântarea 1 :  

1. Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești, Dumnezeu puternic 

Chiar din zorii dimineții Te slăvesc și-Ți cânt; 

Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești, bun, milos și darnic, 

Doamne ești veșnic: Tată, Fiu, Duh Sfânt. 

 

2. Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești; sfinții toți îți cântă 

Și-nainte-Ți pun coroana de învingător; 

Heruvimi și îngeri Ție Ți se-nchină: 

Ieri, azi și veșnic ești biruitor. 

 

3. Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești; norul Te ascunde; 

Ochiul păcătosului nu poate-a Te vedea; 

Sfânt, Atotputernic ești din veșnicie 

Doamne, Iehova, Tu ești dragostea. 

 

4. Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești, Domn Atotputernic, 

Tot ce ai creat Te laudă-n cer și pe pământ; 

Sfant esti, sfant esti, sfant esti, bun, milos si darnic, 

Doamne, ești vesnic: Tată, Fiu, Duh Sfânt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cântarea 2 :  

 

1. Osana-Ţi cântă azi poporul  

Că Tu eşti unicul Dumnezeu  

El Ţie Ţi se închină  

În Duh şi numai în adevăr  

 

R: /: Când Moise a urcat pe munte  

I-a spus Domnul prin porunci  

Să nu ai alţi dumnezei  

După care să te duci  

Să nu-ţi faci vreo înfăţişare  

Nici din cer nici pe pământ  

Să nu te închini înaintea lor  

Că eu sunt Acel ce sunt :/  

 

2. Israele ascultă-I glasul  

Al tău Domn e Stăpân Ceresc  

Duhul Sfânt este cu gelozie  

Vrea pentru Domnul să trăieşti  

 

3. Viu este Domnul şi El trăieşte  

E Domnul sfânt a lui Israel  

Dar şi pe neamuri El le iubeşte  

Că şi-a trimis jos pe Fiul Sau. 

 

 

 

 

 



 

POEZII:  

 

Dumnezeu a poruncit  

Ca noi sa trăim cinstit  

Zece porunci El ne-a scris  

Prin Moise ni le-a trimis .  

 

Hai sa le'nvatam de acum  

De la început de drum  

Și apoi să ne străduim  

Sa le și îndeplinim  

 

Eu sunt Dumnezeul tău  

Te feresc mereu de rău  

Si iti spun , ca sa stii bine  

Nu-I alt Dumnezeu ca Mine !  

 

Tu sa nu-ti faci chip cioplit  

Crezandu-te iscusit  

Nu sluji nu te ‘nchina  

La lucruri , la nimenea.. 

 

 



Numai Mie sa te închini  

Cand te bucuri cand suspini 

Caci cu tine-I Dumnezeu  

Si la bine si la greu . 

 

Șase zile sa muncești  

Dar a șaptea te odihnești  

Mergi mereu duminică  

S-o sfințești în casa Mea  

 

Pe tatăl pe mama ta  

Să-i cinsesti si nu uita  

Să-i respecți , și să-i iubesti  

De's bătrâni, să-i ocrotești  

 

Tu sa nu ucizi copile  

Că faci mare rau în lume  

Dumnezeu nu va ierta  

Niciodată faptă ta  

 

Si sa nu fii desfrănat   

Lenes rau si ingamfat  

Sa crezi ca ti se cuvine  

Tot ce e mai bun pe lume.. 



 

Sa nu furi ca-i rusinos  

Vei ajunge cel mai jos  

Sa înveți si sa muncești  

Si-o sa ai tot ce-ți dorești!  

 

Sa nu mărturisește strâmb  

Despre aproapele nicicând  

Minciuna-ti va fi iertate  

De-o mărturisește îndată  

 

Si sa nu-ti doresti nimic  

Din ce aproapele tau are  

De esti mare , de esti mic  

Domnul da la fiecare  

 

Respectând zece porunci  

Bun creștin poti sa ajungi  

Deci esti liber sa alegi  

Pe ce cale vrei sa mergi.  

                                                                                              Amin .  


