
TABĂRA TABĂRA 
MICII LUPTĂTORI AI DOMNULUIMICII LUPTĂTORI AI DOMNULUI

Efeseni 6:10-18

Material pentru tabere de copii/ adolescenți din biserici

Efes 6:10  Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. 
Efes 6:11  Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea pept împotriva uneltirilor diavolului. 
Efes 6:12  Căci noi n'avem de luptat împotriva cărnii şi sîngelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, 

împotriva stăpînitorilor întunerecului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii cari sînt în locurile cereşti. 
Efes 6:13  De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămîneţi 

în picioare, după ce veţi fi biruit totul. 
Efes 6:14  Staţi gata dar, avînd mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, 
Efes 6:15  avînd picioarele încălţate cu rîvna Evangheliei păcii. 
Efes 6:16  Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile 

arzătoare ale celui rău. 
Efes 6:17  Luaţi şi coiful mîntuirii şi sabia Duhului, care este Cuvîntul lui Dumnezeu. 
Efes 6:18  Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri.



Conținut- peste 35 de pagini cu :
● 6 planuri de lecții cu fiecare element al armurii
● Foi cu ilustrații pentru lecții
● Sugestii de cântece la subiect
● Modele de lucru manual la subiect
● Pagini de colorat
● Cuvinte încrucișate
● Foi individuale de activități și studiu Biblic
● Numeroase jocuri de interior/ exterior  ori printabile (de tip găsește diferența, găsește 
direcția etc)
● Concursuri pe echipe
● Sugestii de materiale video care pot fi folosite
● Diplomă pentru acordarea la finalul taberei
● Scurt film de desene animate- Răstignirea lui Isus

Materialele sunt de calitate, în limba română și au grade diferite de dificultate- se pot 
alege în funcție de vârsta copiilor, cât timp aveți la dispoziție, locație etc. 

Cum pot să le primesc?
Materialele pentru această tabără vă pot fi trimise prin email in schimbul unei donații de 
30 de ron destinată lucrării cu copiii în India.  Detalii pentru plata:
În conturile:
RON: RO72 RZBR 0000 0600 0877 4590, 
EUR: RO91 RZBR 0000 0600 0830 8745, 
Raiffeisen Bank

 Sau prin Paypall (doar pentru contravaloarea în euro)- urmând linkul din stânga paginii 
www.romediacrestin.info 

Apoi scrieți un email la romediaweb@gmail.com cu numele dvs, sume trimisă și ce 
anume doriți să primiți și le primiți imediat în formă electronică.



Ziua I

Echipe

Este de recomandat să împărțiți de la început copiii pe echipe. Fiecare echipă să aibă și copii mai mari și copiii 
mai mici, copii care vin de curând la biserică și copii care vin de mai mult timp. 

Multe jocuri și concursuri sunt pe echipe. Își pot alege nume de echipă. 

Jocuri de cunoaștere
Dacă avem în tabără copii din locuri diferite și nu se cunosc unii pe alții, începeți cu câteva jocuri de 

cunoaștere.
Cartoful fierbinte:
Copii stau în cerc. Se ia un cartof și li se spune să-și imagineze că este unul fierbinte. Când va fi în mâna unui 

dintre ei trebuie să-l plimbe repede dintr-o mână în alta și să-și spună numele, locul de unde sunt și vârsta. 
Apoi să-l arunce repede altcuiva din cerc. Se face asta până când cartoful trece pe la toți copiii. 

Eu sunt... și îmi place...
Copiii stau în cerc. Dacă sunt mai mulți se fac 2-3 cercuri de maxim 10 copii într-unul. Începe unul dintre 

copii să spună numele și ce îi place să facă sau să mănânce sau ceva care îi place:
Eu sunt George și îmi place să joc fotbal.
Următorul copil din dreapta lui spune: El este George și îi place să joace fotbal, eu sunt Ionuț și îmi place 

muntele. 
Toți copiii din cerc spun pe rând numele și ce le place dar de fiecare dată reiau tot ce s-a spus până atunci de 

ceilalți copii. 

După gard:
Împarte copiii în două echipe. Trebuie să stea jos pe iarbă sau pe dușumea, o echipă în fața alteia. Doi copii 

mai mari sau doi învățători țin un cearceaf întins între ei, astfel încât echipele să nu se vadă. Copiii trebuie prin 
semne să aleagă unul din echipa lor care merge lângă acest gard. Când fiecare echipă are câte un copil lângă 
gard, cearceaful este lăsat în jos și cei doi trebuie să spună repede numele celuilalt. Cel care nu a știut sau a 
spus numele ultimul, merge în echipa cealaltă. Jocul se reia cu alți doi copii trimiși lângă gard. Se continuă 
până ce nu mai rămâne nimeni în echipa opusă. 

Discuții cu copiii:
● Ce filme cu soldați au văzut? Ce erou le-a plăcut și de ce? Ce face un soldat? Luptă, apără ceva, slujește unui 

rege/ comandant. 
● Cum este un bun soldat? Nu-i este frică, dorește să rămână în viață și să câștige victorii, nu dă inapoi. Poate 

câștiga și premii, medalii, toți oamenii îl laudă. - foto sold castigator
● Cum este un soldat înfrânt- moarte, prizonier, rănit, rușine, trist, pierde slujba și bunăvoința regelui
● Arată-le anexele 1 și 2 – care copil arată ca un adevărat soldat? 

Concurs pe echipe:
Atacați de un trib sălbatic- fiecare echipă primește câte o foaie de concurs (vezi anexa 3) și în 10 minute 

trebuie să se consulte și să scrie cât mai multe lucruri. De exemplu: uniforme, arme bune, comandant, 
pregătire militară, curaj, putere, înțelepciune, bună organizare etc. Câștigă echipa care a avut cele mai multe 
răspunsuri bune. Se pot da puncte pentru fiecare dintre aceste concursuri și calcula la finalul zilei sau la finalul 
săptămânii. 

Lecția:
● Ce cred ei un creștin trebuie să lupte sau nu? Cu cine trebuie să lupte?
●Suntem într-o permanentă bătălie între bine și rău. Satan este inamicul lui Dumnezeu și a tuturor celor care îi 

slujesc. El încearcă să câștige noi suflete de partea lui. Este cu atât mai deranjat cu cât un adult sau un copil 
încearcă să facă voia Domnului și nu păcate. El vrea să să fure, să junghie şi să prăpădească- Ioan 10:10

●Satan este de multe ori nevăzut, ne șoptește să facem lucruri rele, să nu ascultăm, să nu mergem la bierică etc. 
Alteori ne vorbește prin prieteni sau colegi care ne învață căi rele- să copiem, să nu ne facem tema, să 
bârfim profesorii, să mințim părinții, să ne batem etc.



●Citiți cu copiii Efeseni 6:10-12 - Pavel ne spune despre această bătălie și ne dă și o soluție, cum putem să-i 
rezistăm lui Satan, să-l înfrîngem. 

●Primul lucru când cineva se înscrie într-o armată, alege comandantul, ce armată vrea să slujească. Deci cine 
este Regele, comandantul nostru? Isus sau Satan? De unde ne luăm puterea? Putem noi înșine să înfrângem 
pe satan? Nu, din Dumnezeu. Avem nevoie de toată armura Lui ca să putem birui. Apostolul Paul ne dă 
niște instrucțiuni detaliate cum să obținem puterea aceasta, cum să ne echipăm noi . 

1. CENTURA ADEVĂRULUI – 
În vremurile vechi soldații aveau cămăși largi, pelerină, dacă era frig aveau 2-3 cămăși una peste alta. Îi 

încurcau atunci când mergeau la luptă dacă nu aveau mijlocul bine încins cu ceva. 
Voi astăzi dacă aveți pantaloni mai mari fără centură, sau elasticul rupt la fustă, cum mergeți pe stradă, puteți 

alega? Puteți să vă jucați sau să luptați cu cineva? Nu, probabil ați sta rușinați într-un colț sau ați merge 
acasă să vă schimbați. 

De ce este numită Centura ADEVĂRULUI? 
- spune adevărul, nu minți, prin asta alegem să-l avem ca Tată și comandant pe Dumnezeu. 
- Satan este tatăl mincinoșilor-Ioan 8:44
Alegând să spui adevărul, arăți că ești copilul lui Isus și nu al lui Satan
Cine este Adevărul? Isus- Ioan 14:6 
Să-l cunoaștem pe Isus este Adevărul- putem deveni copiii Lui dacă alegem adevărul.
Deci:
● nu jura strâmb sau acuza pe alții pe nedrept
● recunoaște minciuna și cere iertare
● Citește Biblia ca să afli mai multe despre Isus și cum ne-a spus El să trăim
● Luptă pentru adevăr- când vezi că cineva minte, scoate adevărul la iveală; nu ascunde colegilor/prietenilor că 

ești credincios;
● Spune și altora despre Iss, Adevărul- multi copii din România și  din alte țări nu cunosc adevărul așa că nu 

merg la biserică, nu cred în Isus, unii se închină la alți dumnezei

DE COLORAT- Ai grijă gură mică- anexa 4

LUCRU MANUAL- centura Adevărului- multiplică 
 din anexa 5 și dă-le copiilor să taie fâșiile. Le pot lipi 
apoi pe o bucată lungă de carton colorată cu roșu. 
Pe un oval pot scrie ADEVĂR și îl pot lipi în mijloc la
fel ca în imaginea din dreapta. (modelele din poze
sunt în engleză pentru că le-am folosit într-o tabără
de copii din India)

JOCURI
Regele spune (un fel de Simon spune)

Copii stau în picioare. Li se dau diverse comenzi de tipul: Sari pe loc! Atingeți nasul! Așează-te pe vine! Du o 
mână la picior etc. Dar numai la unele dintre ele se pune în față Regele spune..... Cere copiilor să execute doar 
comenzile care au aceste cuvinte în față. Cei care greșesc ies din joc.  Explică-le că dacă Isus este Regele, trebuie 
să ascultăm doar de El și nu de șoaptele lui Satan.

Îngeri și demoni- joc de exterior
2 grupe stau în șir ținându-se unii de mijlocul altora. (copii mai mari) Unii sunt îngerii, alții armata lui Satan. 

Copiii din fruntea șirurilor (căpitanii) încearcă să alerge și să prindă pe cei din coada grupei vecine. Dacă îl 
prinde, atunci acel copil intră în echipa lor. 

Cine este șeful?- 
Copiii stau în cerc, unul dintre ei iese afară. Cei din cerc aleg un șef. La intrarea celui ieșit acesta face niște 

semne (cu mâinile, cu picioarele, cu ochii etc) și toti din cerc fac acele semne după el. Din când în când schimbă 
semnele și ceilalți trebuie să-l imite fără să se observe cine le-a dat tonul. Copilul care a intrat de afară are 3 
încercări să afle cine este șeful. Dacă ghicește atunci seful iese afară și jocul continuă. Poți explica 
participanților la final ca oamenii din jur, colegii, prietenii lor se uită la ceea ce ei fac și că își pot da ușor seama 
daca "șeful" lor este Isus sau Satan. 

SUGESTII CÂNTECE- Domn al domnilor, Rege-al Regilor, Ai grijă gură mică, Ascultarea e calea către Rai



Colorează doar ceea ce te poate scăpa de păcat

anexa6



      Rom 1:28  Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a 
lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. 

Rom 1:29  Astfel au ajuns plini de ori ce fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, 
de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; 
sînt şoptitori, 

Rom 1:30  bîrfitori, urîtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, 
neascultători de părinţi, 

Rom 1:31  fără pricepere, călcători de cuvînt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. 
Rom 1:32  Şi, măcar că ştiu hotărîrea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri, sînt 

vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac. 

Ce păcate fac oamenii care nu au pe Dumnezeu în mintea lor?

Anexa 10
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