
Săptămâna 15 februarie – 21 februarie  

Numeri 34 – 36, Deuteronom 1 - 19 

 
 

GHID PENTRU DISCUȚII 

DEUTERONOM 4:24 – 30 

 

1. De ce a repetat Moise, în auzul poporului (1:3), toate evenimentele petrecute de la 

ieşirea din Egipt? Repetă doar lucrurile bune? (cap 1-12 sunt capitole în care este doar o 
aducere aminte a ceea ce s-a întâmplat poporului) 

a. Defineşte în viaţa ta 3 puncte de sprijin, după cum urmează: (fiecare să istorisească 
măcar unul din cele 3 evenimente) 

i. Cea mai măreaţă minune personală 
ii. Cea mai măreaţă minune auzită/văzută în jurul tău 

iii. Momentul în care Dumnezeu te-a uimit 
 

2. De ce repetă Moise în auzul poporului şi Legea Domnului?(cap 12-29) 
a. E nevoie ca şi acum să repetăm cuvintele Domnului? 
b. Când a fost ultima dată când un cuvânt rostit în Biserică ţi-a reamintit ceva? 
c. Ce uiţi cel mai repede şi e nevoie să îţi aduci aminte destul de des? 

 
3. 10:12-13 Care e ordinea în care prezintă Dumnezeu  cererea înaintea poporului? 

i. Frică de El – Cum se reflectă frica de Domnului în ziua de azi? 
ii. Umblarea pe căile Sale – Prin ce e diferită umblarea alături de Domnul de 

păzirea legilor Sale? (ascultarea voii Domnului şi a inimii Sale) 
iii. Iubirea Domnului 
iv. Slujirea Domnului 
v. Să păzeşti legile şi poruncile date de Domnul? 

a. De ce crezi că e făcută în aşa fel ierarhia ? 
b. Se poate slujire fără teamă? 
c. Are rost paza faţă de legile şi poruncile Domnului fără a exista iubire/slujire/frică? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs1: Prezentaţi-vă fiecare la începutul discuţiilor. 
Obs2 : Încercaţi să citiţi textele din Scriptura pe rând, câte o persoană. 
Obs3: Lăsaţi timp suficient fiecărei persoane să răspundă, chiar şi celor mai emotivi membri ai grupului. 
Obs4: Nu lăsaţi ca discuţiile să fie focalizate doar in jurul anumitor persoane. 
Obs5: NU citi de pe foaie răspunsurile înainte ca fiecare membru al echipei să dea un răspuns. 

 


