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CONEXIUNI SALVATOARE

ac tual .consistent .prac t ic

O casă pentru Dumnezeu

16 APRILIE 2016

Referința biblică: 2 Cronici 5:2-14
Comentariu: Profeți și regi, capitolul 2

Flash
„La aducerea la Templu a chivotului sacru, care conținea cele 
două table de piatră pe care erau scrise cu degetul lui Dumnezeu 
preceptele Decalogului, Solomon a urmat exemplul tatălui său, 
David. La fiecare șase pași aducea jertfe. Cu cântări, muzică și cu 
o deosebită ceremonie, «preoții au adus chivotul legământului 
Domnului la locul lui, în sfântul locaș al casei, în Locul preasfânt» 
(2 Cronici 5:7).” (Profeți și regi, p. 38)

„Și când cei ce sunau din trâm-
bițe și cei ce cântau – unindu-se 
într-un glas ca să mărească și 
să laude pe Domnul – au sunat 
din trâmbițe, chimvale și ce-
lelalte instrumente și au mărit 
pe Domnul prin aceste cuvinte: 
«Căci este bun, căci îndurarea 
Lui ține în veci!» – în clipa aceea, 
casa, și anume Casa Domnului, 
s-a umplut cu un nor.” 

(2 Cronici 5:13)

Text-cheie
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Ce părere ai?
Pe care dintre următoarele locuri l-ai alege ca loc special de întâlnire și 
comunicare cu Dumnezeu?
a) camera ta
b) malul unui lac
c) un parc
d) o bancă, în centrul orașului
e) un loc într-o pădure
f ) biserica locală.

Spune cu voce tare, în fața grupei, ce loc  
ți-ai ales și explică de ce. Ce are special 
acel loc pe care l-ai ales pentru întâlnirea 
cu Dumnezeu?

Știai că ?
roiectul construirii Tem-
plului a fost un proiect de 
mare anvergură. Solomon 
a mobilizat 30 000 de  isra-

eliți pentru a-i trimite la muncă în Li-
ban. Apoi a recrutat 70 000 de bărbați 
ca să care materialele, iar 80 000 se 
ocupau cu cioplirea blocurilor de stân-
că din dealurile din apropiere. A avut 

nevoie de 3 300 de șefi de 
echipă care să coordo-

neze lucrările. În ciuda 
faptului că Solomon an-
gajase foarte mulți munci-
tori, construirea Templului a 
durat 7 ani.

Caz
     în 

studiu
„Atunci, Solomon a strâns 
la Ierusalim pe bătrânii lui 

Israel și pe toate căpeteniile 
semințiilor, pe capii familiilor 

copiilor lui Israel, ca să mute 
din cetatea lui David, adică 
din Sion, chivotul legământu-
lui Domnului. Toți bărbații lui 
Israel s-au adunat la împărat 
pentru sărbătoarea din luna a 
șaptea.
Când au ajuns toți bătrânii lui 
Israel, leviții au ridicat chivotul. 
Au adus chivotul, Cortul În-
tâlnirii și toate uneltele sfinte 
care erau în cort: preoții și le-
viții le-au dus. Împăratul So-
lomon și toată adunarea lui 
Israel chemată la el au stat 

înaintea chivotului. Au 
jertfit oi și boi, care nu 

se pot nici socoti, nici 
număra, din pricina 

mulțimii lor.
Preoții au dus 

chivotul legă-
m â n t u l u i 

D o m n u -
lui la  

 

 
locul lui, în 

sfântul locaș al ca-
sei, în Locul preasfânt, sub 

aripile heruvimilor. Heruvimii 
aveau aripile întinse peste locul 
chivotului și acopereau chivotul și 
drugii lui. Drugilor li se dăduse o 
astfel de lungime, încât capetele lor 
se vedeau la o depărtare de chivot 
dinaintea sfântului locaș, dar nu 
se vedeau de afară. Chivotul a fost 
acolo până în ziua de azi. În chivot 
nu erau decât cele două table pe 
care le pusese acolo Moise, în Ho-
reb, când a făcut Domnul legământ 
cu copiii lui Israel, la ieșirea lor din 
Egipt.
În clipa când au ieșit preoții din Lo-
cul sfânt, căci toți preoții de față se 
sfințiseră fără să mai țină șirul cete-
lor, și când toți leviții care erau cân-
tăreți: Asaf, Heman, Iedutun, fiii și 
frații lor, îmbrăcați în in subțire, stă-
teau la răsăritul altarului cu chim-
vale, alăute și harfe și aveau cu ei o 
sută douăzeci de preoți care sunau 
din trâmbițe, și când cei ce sunau 
din trâmbițe și cei ce cântau, unin-
du-se într-un glas ca să mărească și 
să laude pe Domnul, au sunat din 
trâmbițe, chimvale și celelalte in-
strumente și au mărit pe Domnul 
prin aceste cuvinte: 
»Căci este bun, căci îndurarea Lui 
ține în veci!»
În clipa aceea, casa, și anume Casa 
Domnului, s-a umplut cu un nor. 
Preoții n-au putut să mai stea acolo 
ca să facă slujba, din pricina norului, 
căci slava Domnului umpluse Casa 
lui Dumnezeu.”

(2 Cronici 5:2-14)
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Repere
„Și am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o 

Evanghelie veșnică, ca s-o vestească locuitorilor pămân-
tului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și 

oricărui norod. El zicea cu glas tare: «Temeți-vă de 
Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul jude-

cății Lui; și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și 
pământul, marea și izvoarele apelor!»” (Apo-

calipsa 14:6,7)

„Doamne, eu iubesc locașul Casei Tale și locul 
în care locuiește slava Ta.” (Psalmii 26:8)

„« Pleacă, Satano,» i-a răspuns Isus, «căci 
este scris: Domnului, Dumnezeului tău 
să te închini și numai Lui să-I slujești.»” 
(Matei 4:10)

„Să nu vă faceți idoli; să nu vă ridicați 
nici chip cioplit, nici stâlp de adu-
cere-aminte; să nu puneți în țara 
voastră nicio piatră împodobită cu 
chipuri, ca să vă închinați înaintea 
ei, căci Eu sunt Domnul, Dumneze-
ul vostru.” (Leviticul 26:1)

Cu alți ochi
„Religia mea constă în admirarea 

smerită a spiritului superior nelimi-
tat, care se descoperă în detaliile cele 

mai mici pe care suntem în stare să le 
percepem cu mintea noastră plăpândă 

și infimă.” – Albert Einstein, fizician american de 
origine germană, secolul XX

„Un om nu poate diminua slava lui Dumnezeu 
prin refuzul de a I se închina, mai mult decât poate 

un nebun să distrugă soarele prin obiceiul de a scrijeli 
cuvântul «întuneric» pe pereții salonului său.” – C. S. Lewis, 

scriitor britanic, secolul XX

Fișă
de 
studiu
Ce aspecte din acest pasaj sunt noi pentru tine?

Încadrează într-un dreptunghi personajele secundare ale acestui 
fragment.
Încercuiește persoana care se află în centrul acestui pasaj.

Ce îți spune acest pasaj cu privire la importanța și semnificația închi-
nării?

Ce rol a jucat muzica în cadrul acelei ceremonii?

Ce rol a jucat chivotul legământului în cadrul ceremo-
niei de dedicare a Templului?

Adolescenti_2_2016.indd   15 28/01/2016   11:44:09



16

c
o

n
e

x
iu

n
i 

s
a

lv
a

to
a

re

Experienţa ta zilnică
Sabat

La rubrica Ce părere ai? a acestei 
lecții, ți s-a cerut să alegi dintr-o 

listă locul unde tu și Dumnezeu 
v-ați putea întâlni. După ce ți-ai 
ales locul preferat, citește 2 Cro-
nici 5:2-6.

Care sunt diferențele evidente 
dintre Templul lui Solomon, pe 
care l-a ridicat pentru Dumnezeu 
și l-a consacrat printr-o ceremo-
nie laborioasă, și locul ales de tine 
pentru închinare? Care sunt ase-
mănările?

Ce crezi că a făcut ca templul con-
struit de Solomon să fie atât de 
deosebit? Tu cum poți face ca lo-
cul tău de întâlnire cu Dumnezeu 
să fie unul deosebit?

Duminică

Citește cu atenție pasajul de la 
secțiunea Caz în studiu. Apoi 

completează rubrica Fișă de stu-
diu. Una dintre întrebări se referă 
la rolul muzicii. 

Cine erau cei care cântau? 

La ce instrumente?

Gândește-te la muzica ce se cân-
tă în timpul serviciilor divine din 
bisericile noastre. Consideri că îm-
bogățește sau micșorează experi-
ența de închinare? Explică și de ce.

Imnul intonat în cadrul ceremo-
niei de dedicare a Templului era 
destul de simplu, judecând după 
standardele de astăzi. Ce s-a în-

tâmplat în timp ce au fost cântate 
aceste cuvinte atât de simple?

Luni

Textul-cheie din această săp-
tămână este unul dintre cele 

mai expresive din toată Scriptu-
ra. Ne vorbește despre slava lui 
Dumnezeu care a umplut atât de 
dens Templul, încât preoții nu au 
mai putut rămâne înăuntru. Pe 
tot cuprinsul Bibliei sunt descrise 
și alte slujbe sfinte și înălțătoare, 
dar în niciuna dintre acele ocazii 
Dumnezeu nu Și-a făcut cunoscu-
tă prezența. 

De ce a ales Dumnezeu să-și facă 
vizibilă prezența tocmai în timpul 
ceremoniei de inaugurare a Tem-
plului lui Solomon? Ce crezi că L-a 
determinat să facă acest lucru?

Ce poți face tu, personal, pentru a 
atrage prezența lui Dumnezeu în 
viața ta?

Marți

În pasajul citat la rubrica Flash 
este amintită o parte din cere-

monia de consacrare a Templului 
care e deseori trecută cu vederea, 
și anume aducerea chivotului le-
gământului.

Chivotul conținea cele două ta-
ble de piatră date de Dumnezeu 
lui Moise pe Muntele Sinai. Pe ele 
erau scrise cele Zece Porunci.

Care crezi că era scopul opririi 
la fiecare șase pași și aducerii de 
jertfe înaintea chivotului? Ce în-
cerca Solomon să-I transmită lui 
Dumnezeu prin această practică?

Miercuri

Citește Reperele acestei lecții, 
acordând o atenție deosebită 

textului din Psalmii 26:8. Regele 
David își exprimă atașamentul 
față de casa lui Dumnezeu într-o 
avalanșă de trăiri autentice. Așa-
dar, nu există nicio îndoială de 
unde a căpătat Solomon atâta pa-
siune pentru închinarea înaintea 
lui Dumnezeu.

Dacă și tu iubești casa lui Dum-
nezeu, adică biserica din care faci 
parte, ce poți face pentru a o îm-
bunătăți? Cum ai putea să-i spo-
rești calitatea?

Joi

Închinarea la Dumnezeu este o 
experiență atât personală, cât 

și colectivă. Există ceva special în 
faptul de a te închina împreună 
cu oameni care îți împărtășesc 
dragostea pentru Dumnezeu și 
dorința de a trăi o viață pentru El.
Cum îi poți ajuta pe oamenii bol-
navi și pe cei care nu pot ajunge 
la biserică să experimenteze bu-
curia închinării colective? Ce-ar fi 
să vă adunați câțiva prieteni ca să 
plănuiți un serviciu de închinare 
acasă la un membru bolnav?

Vineri

Chiar dacă nu îți vine să crezi, 
Dumnezeu vrea ca slava Sa să 

fie vizibilă și în viața ta, așa cum a 
fost vizibilă în timpul ceremoniei 
speciale de dedicare a Templului 
lui Solomon. Ce poți face pentru 
ca și tu să-I „construiești” lui Dum-
nezeu un loc special în viața ta? La 
ce ar trebui să renunți? Ce jertfe 
prin muzică ai putea să aduci? 
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