
PREGĂTIRE

i. PreZeNTare GeNeralĂ
studiul de săptămâna aceasta surprinde punctul

culminant al vieţii spirituale a lui solomon. el a trăit
mulţi ani, însă cea mai mare realizare a avut loc la
începutul domniei lui. această realizare a constat în
co nstruirea şi dedicarea unui loc stabil în care pre -
zenţa lui Dumnezeu putea rămâne permanent cu
poporul său.

solomon nu a precupeţit niciun efort pentru a
con strui Templul, a mobilizat forţa de muncă nece-
sară şi apoi a căutat meşteşugari în egipt care puteau
să realizeze lucrările speciale în vederea amenajării
Templului. acest ultim fapt prevestea ten dinţa lui de
a se baza pe alte popoare, în loc să se încreadă în
Dumnezeu.

În ciuda acestui lucru, dorinţa corectă a lui so lo -
mon de a construi o casă pentru Dumnezeu trebuie
să ne determine şi pe noi să construim un loc pentru
Dumnezeu în viaţa noastră. Preocuparea de care dă
dovadă solomon în construirea Tem plu lui poate fi
asemănată cu preocuparea pe care trebuie să o mani -
festăm noi faţă de formarea caracterului creştin. În
acest proces, nu ar trebui să fo losim niciun material
de calitate inferioară, ca să-i putem aduce lui Dum -
nezeu tot ce avem mai bun.

De asemenea, solomon a înţeles sfinţenia legii lui
Dumnezeu care era păstrată în chivot. legea, repro-
ducerea caracterului lui Dumnezeu, s-a aflat în mare
măsură în centrul sărbătorii de dedicare a Templului.
astăzi, ea trebuie să fie scrisă în inimile noastre, în
timp ce căutăm să Îl iubim pe Dumnezeu, să ne în -
chinăm lui şi să Îl ascultăm.

ii. sCOP
membrii grupei:
• vor înţelege că am fost creaţi să ne închi năm

lui Dumnezeu. (Nivelul intelectual)
• vor simţi nevoia de a-i oferi lui Dumnezeu ce

au mai bun, în toate domeniile vieţii. (Nivelul
emoţional)

• vor acţiona, alegând un loc unde se pot în tâlni
cu Dumnezeu în fiecare zi. (Nivelul practic)

iii. sTuDiu aPrOFuNDaT
• sanctuarul şi lucrarea lui Hristos în sanc tu arul

ceresc (punct de doctrină # 24)
• Închinarea
• rugăciunea

Pe site-ul www.leadoutministries.com veţi găsi, în
limba engleză, materiale auxiliare pentru tratarea
acestor subiecte.

PREDARE

i. iNTrODuCere

Activitate
Rugaţi-i pe membrii grupei să deschidă ghidul lor la

rubrica Ce părere ai?. După ce o completează, discutaţi
pe baza răspunsurilor lor.

Discutaţi despre modul în care decurge închina rea
lor în locul ales de ei pentru comunicarea cu Dum -
nezeu. Discutaţi şi despre aspec tele din viaţa per so -
nală care sunt strâns legate de închinarea la
Dumnezeu.

CONexiuNisalvaTOareCONexiuNisalvaTOare

O casă
pentru Dumnezeu
O casă
pentru Dumnezeu

Referinţa biblică: 2 Cronici 5:2-14
Comentariu: Profeţi şi regi, capitolul 2

16 aPrilie 2016
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• Încercuiţi numele lui Dumnezeu.
• Participanţii la închinare erau îmbrăcaţi într-un

anumit fel, chiar şi muzicienii. Cum împăcăm acest
fapt cu ideea de a veni la închinare aşa cum suntem?

Folosiţi următoarele pasaje pentru a lărgi contextul
istoriei biblice studiate: isaia 6:1-8; romani 12:1-5; isaia
55; Habacuc 2:20; eclesiastul 5.

Context şi precizări
Folosiţi următoarele informaţii pentru a analiza 

într-un context mai larg pasajul studiat. Redaţi-le în
propriile cuvinte.

1. Solomon a fost un împărat mare şi înţelept,
dar nu poate fi trecută cu vederea influenţa extra-
ordinară pe care a avut-o tatăl său, David, asupra
lui. acest lucru este evident în modul în care a con-
dus serviciul religios de dedicare a Templului.

În 1 Cronici 15:11-16, David îi cheamă pe conducă-
torii de triburi şi pe conducătorii naţiunii să aducă
împreună cu el chivotul la ierusalim. Când chivotul
ajunge în ierusalim, are loc o ceremonie com plexă, cu
muzică, jertfe şi un psalm special scris şi interpretat
de nimeni altul decât de David însuşi (1 Cronici 16).
Psalmul de laudă al lui David transmite în mare mă -
sură acelaşi simţământ ca ru gă ciunea de consacrare a
lui solomon. Fără îndo ia lă că David a avut o influenţă
puternică asupra fiului său, dar nicăieri nu se face re -
simţită mai clar decât cu ocazia dedicării Templului. 

2. Unele clipe sunt rodul unor ani întregi de
eforturi. istoria construirii Templului lui Dumnezeu şi
ceremonia specială a dedicării lui au fost rodul multor
secole de eforturi. Gândiţi-vă că, după eliberarea
poporului lui Dumnezeu din mâna faraonului, una
dintre primele porunci date lui moise a fost aceasta:
„să-mi facă un locaş sfânt, şi eu voi locui în mijlocul
lor.” (exodul 25:8) moise a demarat construirea taber-
naculului, care adăpostea chivotul, în timp ce israeliţii
visau la ziua în care vor avea un locaş permanent pen-
tru Dumnezeu, unul care nu trebuia strâns şi purtat
pretutindeni. mulţi dintre ei au murit fără să apuce
acea zi. Când a terminat de construit Templul, solomon
a împlinit visul a nenumăraţi isra eliţi. aşadar, această
ceremonie de consacrare nu era o întâmplare nesem-
nificativă.

3. Locul pe care a fost construit Templul purta o
semnificaţie specială pentru israeliţi. ellen G. White
notează: „În acest loc, avraam, tatăl credincioşilor, îşi
manifestase dispoziţia de a-şi jertfi singurul fiu, în
ascultare de porunca lui iehova. aici, Dumnezeu îşi
înnoise faţă de avraam legământul binecuvântării,
care includea minunata făgăduinţă mesianică dată

Ilustraţie
Sugestie de povestire:
se povesteşte că Franz Joseph Haydn (1732-1809)

se afla în sala de concerte din viena când se interpre-
ta Oratoriul „Creaţiunea”, compus de el. slăbit din
cauza vârstei înaintate, marele compozitor se afla
într-un scaun cu rotile. În timp ce se cânta opera lui
măreaţă, auditoriul a fost cuprins de o emoţie extra-
ordinară. iar când s-a ajuns la pasajul „Şi a fost lu mi -
nă!”, corul şi orchestra au izbucnit cu aşa o forţă, încât
mulţimea nu a mai putut să-şi reprime entuziasmul.

Publicul numeros s-a ridicat dintr-odată, apla u -
dând. Haydn se chinuia să se ridice şi făcea semne ca
să se facă linişte. Cu mâna îndreptată spre cer, el a
spus: „Nu, nu, nu de la mine, ci de acolo vine totul!”
După ce l-a slăvit şi l-a lăudat pe Creator, a căzut în
scaunul său, epuizat. (vezi Our Daily Bread, 20 sep-
tembrie 1992) 

ii. PasaJul BiBliC

Punct de pornire

Sugestie de introducere:
Ceva cu totul special se întâmplă atunci când

lauda şi cinstea sunt îndreptate spre singurul care le
merită. Haydn a înţeles acest lucru, şi la fel şi so -
lomon. ingeniozitatea cu care a fost construit Templul
măreţ pe care tocmai îl înălţase pentru Dumnezeu nu
venea de la solomon. Nu el produ sese materialele.
solomon a făcut singurul lucru pe care îl poate face
vreun om într-un astfel de mo ment extraordinar: i-a
dat slavă lui Dumnezeu.

Închinarea este esenţa vieţii creştinului, iar atunci
când Îl lăudăm pe Dumnezeu şi când ne închinăm
lui, atingem starea de excelenţă umană.

Fişă de studiu pentru instructori
După ce parcurgeţi fragmentul biblic împreună cu

participanţii, analizaţi-l cu ajutorul următoarelor între -
bări, pe care le veţi reformula:

• Puneţi un semn în dreptul versetului în care
este menţionat chivotul legământului. Ce semni fica -
ţie are el în pasajul respectiv?

• solomon este liderul politic al naţiunii. Ne la să
pasajul să înţelegem că este şi liderul ei spiritual?

• subliniaţi locurile în care survine o schimbare
majoră în tonul sărbătorii.

• Ce contribuţie are muzica în serviciul religios?
Care este importanţa cântecului şi de ce subliniază
scriitorul unitatea muzicienilor şi a cântăreţilor?
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neamului omenesc, cu privire la eliberarea prin jertfa
Fiului Celui Preaînalt.” (Profeţi şi regi, p. 37)

acest loc era un loc al harului, un loc în care
păcatele erau iertate, un loc de vindecare. 

4. Prin prezenţa Sa în acel loc, era clar că
Dumnezeu aproba închinarea ce Îi era adusă la
cere monia de dedicare a Templului. Însă, abia după
câţiva ani, Dumnezeu i-a vorbit lui solomon în mod
direct, ca să-l anunţe cât de mult aprecia efortul
depus timp de şapte ani pentru a construi Templul:
„Când a isprăvit solomon Casa Domnului şi casa
împăratului şi a izbutit în tot ce-şi pusese de gând să
facă în Casa Domnului şi în casa împăratului, Domnul
s-a arătat lui solomon noaptea şi i-a zis: «Îţi ascult
rugăciunea şi aleg locul acesta drept casa unde va
trebui să mi se aducă jertfe... Dacă poporul meu,
peste care este chemat Numele meu, se va smeri, se
va ruga şi va căuta Faţa mea şi se va abate de la căile
lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i
voi tămădui ţara».” (2 Cronici 7:11,12,14)

uneori, merită să aştepţi.

iii. ÎNCHeiere

Activitate
Încheiaţi cu o activitate şi cu o scurtă recapitulare,

folosind cuvintele proprii.
Înainte de studiul pe grupe, faceţi câteva copii

după un calendar. Fiecare zi a săptămânii să aibă de -
desubt suficient spaţiu pentru însemnări. Daţi-i fie -
cărui membru al grupei câte o foaie de calendar.
rugaţi-i să stabilească pentru fiecare zi o oră în care
să i se închine lui Dumnezeu. apoi, cereţi-le să se gân-

dească la un mod de a face ca mo men tele devo ţio -
nale personale să fie speciale. (De exem plu, ar putea
să asculte un cântec preferat la încheierea devoţio -
nalului.) Încheiaţi cu o rugăciune în care să-i cereţi lui
Dumnezeu să li se descopere adolescenţilor în săp-
tămâna ce urmează.

Alte rubrici...
Faceţi referire la celelalte rubrici din ghidul pentru adolescenţi.

• Cu alţi ochi
Întrebaţi cum sunt reflectate în citate ideile din
pasajul studiat astăzi.

• Flash
Citiţi fragmentul, precizând că face parte din
comentariul lui Ellen White asupra pasajului
biblic studiat în această săptămână, care se
găseşte în cartea Profeţi şi regi. Întrebaţi ce
relaţii există între fragmentul citat şi discuţiile
pe care le-aţi avut pe baza întrebărilor de la
Fişă de studiu.

• Repere
Îndreptaţi-vă atenţia spre versetele ce au legă-
tură cu subiectul studiului de astăzi. Spuneţi-le
participanţilor să le citească şi fiecare să aleagă
un verset care i se adre sează în mod direct. Apoi
rugaţi-i să explice alegerea făcută.

Sau puteţi forma perechi, cărora să le daţi
câte un text pentru a fi discutat.
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"
Secretele instructorului bine pregătit!

Stilul de învăţare vizual

unii elevi învaţă mai uşor dacă aud lecţia şi
reţin astfel foarte mult din ea. alţii sunt tactil-
chinestezici, adică simt nevoia de a se mişca şi de
a atinge obiecte. Însă alţii au, în primul rând, un
stil de învăţare vizual.

aduceţi la grupă o imagine a Templului con-
struit de solomon. Puteţi găsi astfel de imagini în
cărţile de istorie a poporului evreu sau pe in -
ternet. Şi mai bine ar fi să puneţi la dispoziţie gru-
pei o machetă a Tem plului, în care să se ob ser ve
modul de închi nare.

mulţi tineri din ziua de azi încearcă să vizua -
lizeze şi să înţeleagă semnificaţia Tem plu lui din
vremurile biblice şi importanţa acestuia pentru
ei. Prin această metodă veţi putea să aduceţi mai
aproape de ei subiectul studiului de săptămâna
aceasta.



Recapitulare

Sugestie de încheiere:
Închinarea la Dumnezeu presupune depunerea de

eforturi conştiente. Pentru a-i aduce cinste lui
Dumnezeu aşa cum i se cuvine, este nevoie de o
pregătire a inimii pe care mulţi o neglijează. lui so -
lomon i-ar fi fost uşor să se plictisească în timpul con-
strucţiei. uneori uităm că solomon a construit Tem -
plul Domnului înainte de a-şi construi lui o casă. Nu 
i-ar fi fost greu să aleagă materiale de calitate infe-
rioară, dacă cele de calitate superioară ar fi fost greu
de procurat. ar fi putut să restrângă lucrarea când a
întâmpinat dificultăţi. Probabil că o persoană mai
slabă ar fi cedat în faţa presiunilor, însă solomon era
motivat de o viziune de la Dum nezeu, era motivat să
aşeze închinarea la Dum nezeu în centrul vieţii naţiu-
nii lui. Faptul că mai târ ziu s-a dezis de acest nobil
început este greu de înţeles.

solomon Îi ceruse lui Dumnezeu înţelepciune ca
să conducă poporul, iar Dumnezeu i-a dat mai mult
decât visase vreodată. imediat ce a primit desco -
perirea specială de la Dumnezeu, el a avut dorinţa
fierbinte de a fi pe placul său. Deşi a decăzut în a
doua parte a vieţii, dorinţa lui solomon din tinereţe,
de a fi pe placul lui Dumnezeu, ne în deam nă să Îi slu-
jim Domnului şi să ne închinăm lui din toată inima.

amintiţi-le membrilor grupei să lectureze capitolele 
din seria de istorie bi blică scrisă de ellen White. Pentru săp -
tămâna aceasta li se recomandă capitolul 2 din Profeţi şi regi.
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ÎNSEMNĂRILE INSTRUCTORULUI


