
TABĂRA PENTRU TINERI ȘI ADOLESCENȚI

PE  ÎNĂLȚIMI
- intră și trăiește în prezența Domnului-



Introducere

Decor
Pune într-un colț al camerei unde se țin sesiunile comune o perdea care să acopere colțul 
(draperie netransparentă). În fața perdelei pune pietre sau o lespede de piatră mare, în jur 
lumânări mari, câteva vase din metal care să simbolizeze altarul.  În alt loc pune ceva plante 
tufișuri și câteva pietre mai mici puse grămadă (Altarul lui Iacov)

Dacă tinerii nu se cunosc între ei, organizează întâi câteva jocuri de cunoaștere

Destinați să trăim în prezența lui Dumnezeu 
La început Adam și Eva au fost creați să aibă deschis discuții cu Domnul în grădina Edenului, El li se 
arăta liber, trăiau în prezența Lui, sub directa Lui îndrumare și purtare de grijă. Păcatul i-a făcut să 
piardă asta și odată cu ei și noi, toți urmașii lor. 
Mai târziu Dumnezeu a ales poporul Israel și le-a dat legi, i-a îndrumat prin anumiți prooroci și 
conducători aleși de El să ducă o viață după voia Lui. Aceștia au dorit ca să îl simtă pe Domnul mai 
aproape, să aibă un loc unde să poată să intre în prezența Lui. Așa le-a dat Cortul Întâlnirii și mai 
apoi au construit Templul. 
Și cortul dar și templul construit de evrei aveau mai multe secțiuni (vezi powerpoint). Pentru a intra în 
prezența Domnului oamenii aveau nevoie să îndeplinească anumite condiții, nu oricine putea 
pătrunde acolo. Dacă nu erai din națiunea lui Israel, nu aveai cetățenie, erai exclus de tot, puteai 
pătrunde doar într-o curte exterioară numită Curtea Neamurilor. Urmau niște intrări și clădiri 
administrative, apoi era o curte destinată femeilor evreice . Doar acolo le era permis să intre. Dacă 
erai bărbat din Israel, puteai să ajungi până în Curtea lui Israel și să duci acolo animalele sau alte 
ofrande. Totuși dincolo de Poarta Nicanor, în locul unde se făceau sacrificiile, nu puteau pătrunde 
decât preoții, dintr-un anumit neam și după o procedură specială de curățire și sfințire: citiți cu tinerii 
Exod 30.18-21. Ei se ocupau cu sacrificiile și tămâiau pe Altarul Tămâierii.
Urma apoi Locul Sfânt și o cortină care despărțea totul de Sfânta Sfintelor. Acolo se considera că poți 
cu adevărat să intri în prezența Domnului și nu putea să facă asta decât Marele Preot care aducea o 
dată pe an jertfa de ispășire a păcatelor întregii națiuni. De fapt când prezența Domnului se 
manifesta în acel locaș, nimeni nu putea să intre – Exod 40:34-35
O dată cu venirea șui Hristos în lume lucrurile s-au schimbat. Când și-a dat ultima suflare pe Golgota  
perdeaua din templu s-a sfâșiat iar El a fost ultimul Mare preot care a adus prin sângele Său ispășire 
pentru păcatele tuturor- Evrei 9:11-15. Prin El Dumnezeu părăsește templele făcute de mâini 
omenești și supuse distrugerii și se mută în interiorul oamenilor, în inim acelor care îl primesc. 
Apocalipsa vorbește despre un nou Ierusalim venit din cer, un cort veșnic în care oamenii și 
Dumnezeu vor locui împreună, după curățirea pământului de păcat. Apocalipsa 21.1-3

De ce vorbim așa de mult despre astfel de locașuri? Pentru că tabăra noastră este tocmai despre A 
intra și a trăi în prezența Domnului. 

Exercițiu:
Tinerii trebuie să bifeze două opțiuni în Caietul participantului la afirmațiile din capitolul de 
introducere. Spune-le să fie sinceri pentru că răspunsurile sunt doar pentru ei, nu se arată sau se 
împărtășesc.  



1.La Betel- cum să devii Cetățean al lui Israel- Geneza 28

Citește cu tinerii Gen 28.10-22

Prima înălțime pe care poposim astăzi este Betelul. 
Betel este un munte cu un  rol important în Biblie aflat în Palestina de astăzi (Israel). Prime dată 
apare în Biblie când Domnul îl cheamă pe Avram afară din Haran; el ajunge aproape de Betel, pe 
pământul Țării Promise și acolo zidește un altar Domnului – Gen 12:7-8. Avram se mai întoarce 
acolo, este un loc în care chema numele Domnului, se ruga Lui. Gen 13.3-4

Urmașul lui, Iacov, din pasajele citite, este de fapt cel care îi dă muntelui acest nume. Betel= Casa lui 
Dumnezeu, Poarta Cerului -Geneza 28.19

Câteva lucruri importante i se întâmplă pe Betel:
● Are un vis cu o scară care ducea la Dumnezeu, pe care îngerii suiau și coborau- mulți teologi 
identifică această scară ca un simbol al venirii lui Isus în lume, Mântuitorul care restabilește 
legătura și comunicarea dintre Dumnezeu și om
● Un anumit Dumnezeu îi vorbește și i se prezintă ca fiind Dumnezeul bunicului și tatălui său 
Avram și Isac. Se pare că, deși auzise despre acest Dumnezeu unic, Iacov nu îl cunoștea în mod 
personal. 
● I se fac niște promisiuni: binecuvântare materială, stăpânire (Pămîntul pe care eşti culcat, ţi-l voi 
da ţie şi seminţei tale. ), binecuvantarea familiei si a urmașilor lui ( Sămînţa ta va fi ca pulberea 
pămîntului; te vei întinde la apus şi la răsărit, la mează-noapte şi la mează-zi), un rol în 
binecuvântarea întregului pământ (şi toate familiile pămîntului vor fi binecuvîntate în tine şi în 
sămînţa ta ), promisiunea că va fi întotdeauna cu el (Iată, Eu sînt cu tine; te voi păzi pretutindeni 
pe unde vei merge, şi te voi aduce înapoi în ţara aceasta) , promisiunea că va împlini tot ce i-a 
spus.  Wow! Iacov ar fi trebuit sa fie foarte impresionat de aceste promisiuni neașteptate.
● Iacov decide să îl facă Dumnezeu personal dar.... cu anumite condiții, dorește să îi cunoască, să 
îi experimenteze mai întâi puterea : Gen 28:20-21 Dacă va fi Dumnezeu cu mine şi mă va păzi în 
timpul călătoriei pe care o fac, dacă-mi va da pîne să mănînc şi haine să mă îmbrac, şi dacă mă 
voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu; - cerințele lui sunt 
aproape copilărești- nu e preocupat de împlinirea marilor promisiuni ci de lucruri mai practice: 
mâncare, îmbrăcăminte, întoarcerea acasă.
● Trezit din somn Iacov ia totul ca pe o revelație dar se teme
● În Gen 35 Dumnezeu îl trimite înapoi la Betel- acum nu mai e singur ci cu toată familia lui, robi și 
roabe , o adunătură ciudată- niște fii ucigași  și tâlhari, oameni care își purtau cu ei idolii la care se 
închinau. Iacov văzuse binecuvântările Domnului în anii care au trecut. (Gen 31:42, Gen 33:5, 
Gen 33:11) Mai avusese o revelație a Domnului la Peniel dar atunci se luptase cu El și a fost 
numit Israel. Acum este hotarât să facă pe Domnul Dumnezeu al lui Gen 33:20  Şi acolo, a ridicat 
un altar, pe care l-a numit El-Elohe-Israel (Domnul este Dumnezeul lui Israel). Acum îl ascultă și 
curățește grupul lui de idolii străini dar are loc și o curățire exterioară (Gen 35:2). Domnul îi 
înnoiește noua identitate în El și promisiunile. (Gen 35:10-12)

Întorcându-ne la imaginea templului, Iacov era doar un tânăr care auzise ceva despre Dumnezeu. 
Poate era plictisit de poveștile și predicile tatălui și bunicului său cu privire la acest zeu nevăzut. 
Rătăcea prin Curtea Neamurilor chiar dacă templul era așa de aproape.  Domnul i se revelează cu 
putere pe înălțimea Betelului dar decizia de a-l adopta sau nu ca Dumnezeu personal îi aparține lui 
Iacov. Vrea să îl experimenteze mai întâi vrea semne copilărești, primește binecuvântări mari. Luând 
în final decizia de se schimba și a urma pe Domnul, avansează în templu, primește o nouă cetățenie, 
o nouă identitate, e parte din poporul lui ales, poate intra în curtea lui Israel cu darurile lui de 
mulțumire. 



Aplicație: 
Poate ești un tânăr care doar ai auzit despre Domnul, de la părinți, colegi, prieteni sau de la 
biserică. Poate încă ai lucruri care te țin departe de prezența Domnului, de tot ceea ce El îți poate 
oferi. Pot fi dependențe, păcate ascunse,  ceva ce ți-a acaparat timpul, privirea sau inima. Poate 
sunt relații rupte cu părinții, cu liderii tăi, spirit de rebeliune. 
Poate încă îți iei identitatea din altceva, din  lucrurile din lume ori din ce zic alți tineri din anturaj. 
Doar a auzi și a ști ceva despre El nu te va face să  fii al Lui, să ai acces la prezența și salvarea 
Sa. Vei primi semne ale puterii Sale și vei vedea binecuvântări dacă dorești, dar alegerea de a-L 
urma cu adevărat îți aparține. Din curtea neamurilor, a păgânilor e doar un pas până în templu. 
Dar sunt lucruri la care trebuie să renunți, altele pe care trebuie să le schimbi pentru a te curăți. 
Poate l-ai acceptat pe Domnul dar mai sunt încă  lucruri din trecut care te țin, te mai cheamă 
înafara templului Lui Sfânt.  Ai curajul și scoate-le în lumină și pășește în promisiunile, în planurile 
Lui pentru viața ta. 

Rugăciune: Dă-le timp de rugăciune personală și să completeze pagina din caietul loc de la Pe 
Betel.

Activitate: 
Cere-le să aducă de afară (dacă e posibil) câte o piatră  ca semn al deciziei lor de a începe drumul 
lor spre prezența Domnului, spre o trăire autentică cu el. Își pot scrie numele pe ea cu un marker 
permanent și s-o pună pe pietrele care sunt puse ca decor (Altarul lui Iacov). 
Alternativ, dacă vă aflați mai departe de un teren sau un loc de unde pot colecta ușor pietre, poți 
aduce dinainte în sală un coș cu pietre din care pot lua. 

Puteți continua cu un timp de rugăciune comună și de cântece de dedicare:
Am hotărât să-L urmez pe Isus
Muzica a-ncetat 

La final le poți spune că astfel de pietre de aducere aminte sunt făcute să îi ajute  când pierd 
drumul, când o să simtă că se depărtează de decizia inițială, de prezența Lui. Acolo se pot 
întoarce în rugăciune și să își amintească că au decis să îl urmeze, să îi fie aproape, că au hotărât 
să își ia identitatea din El și nu din altceva. 
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