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 المقدمة

 مدة المخيم: خمسة أيام
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بصوت عالي : عيشهاصيحة أو صرعة أوانفجار  أوعلّيها   

 )هذا ليس االسم الذي نريده(

 قبل كل موضوع:

 يصرخ القائد: شو صار؟

 يرد المخيمين: شي كبير مانو )مش( صغير

(2و 1: صرعة الخليقة )تكوين األولاليوم   

 الترحيب: (1
  لعبة كسر الحواجز: 

عليهم كتابة سؤال ثم تشكيل الورقة بشكل طائرة مع نوزع أوراق وأقالم على كل الموجودين و 
 اإلجابةو الشخص الذي كتب السؤال  إيجاده نطيرها ثم الذي يحصل عليها عليو  أسمائهم،

 بهذا التعرف عليه.عليها له و 
 عرض فيديو مضحك تعّرف فيه عن قادة المخيم 
  لعبة تقسيم الفرق 

o  يؤلفوا صرخة للفريق أناطلب منهم 

 الغداء (2
 ذات مغزى  أوتعرض لهم فيديو ترنيمة  أندقيقة(: ممكن  50-30)الترانيم  (3

 
 الموضوع: (4

فيديو عن الخليقة )جمال الطبيعة(مدخل:   



 
 

(19هللا خلق الطبيعة جميلة )مزمور الفكرة الرئيسية:   

  جيد جدًا: عالقاته كانت جيدة مع نفسه مع هللا مع اآلخر  اإلنسانهللا خلق 
  حقائق مذهلة عن جسم اإلنترنت)ابحث في  اإلنسانودقة جسم  اإلنسانيعطي معلومات عن جسم :

 ( اإلنسان
 

 فترة مناقشة:  (5

 وعوهم يسحبوا ورقة ليناقشوا الموض أوراقعلى  األسئلةاكتب مدخل: 

 :األسئلة

o شاركنا بقصة يسردها لك أهلك عن والدتك؟ 
o شاركنا بشيء تحبه عن نفسك؟ 
o  أنا............امأل الفراغ: يا ريت 
o لماذا تعتقد أن هللا خلقنا؟ 
o ( فمثال دورة المياه( ماذا تخبرك الطبيعة عن هللا؟water cycle تريني كم هو ذكي و )

 مهندس رائع(
 

 استراحة (6
 إضافيةفترة  (7
 الغداء  (8
مالحظة ال يفضل أن تكون هناك فترة استراحة بل فترة ألعاب بعد الغداء، المخيمين سيكونون في  (9

 نشاطاتهم  
 )انظر إلى الملحق في آخر الكتّيب(ألعاب خارجية )ساعتين ونصف(  (10



 
 

 استراحة  (11
 عشاء (12
  :السهرة (1

  الملحق( إلى: )ارجع إضافيةلعبة 
  ترانيمسهرة نار و 
 فتح المجال للمخيمين معين يتحدث عن حياته المدهشة و ص عمل مقابالت صحفية مع شخ

 أن يسألوه.
 تحالية\ضيافة\نقرشة 

 (4و 3اليوم الثاني: صرعة الخطيئة )تكوين

 

 استيقاظ:  (2
 حوار الحية مع حواء، حوار حواء مع آدم. 3تكوين  :تأمل (3

يمكن فتح و  األسئلة،طرح هذه كل خيمة مع القائد بالجلوس معا و )مالحظة: تقوم  يطرح سؤال:
 المجال ليقوم كل شخص بالجلوس مع نفسه(

 
 تسيطر عليك؟ أنهاأشياء تشعر  ،التي تعاني معها األفكار أوالتصرفات ما 

 ن تفعلها بدون الشعور بالذنب؟التي كانت غير صحيحة واآل األمورما هي 
 

 فطور (4
 الحرية. التسبيحنعط لقائد ترانيم:  (5

 



 
 

 
 الموضوع: (6

 

 نشاط:

 جرائد إلىتحتاج : 1اقتراح 

 في الجريدةصفة للخطية  ابحث عن: 2 اقتراح

 

 لكن نتيجتها سيئة. ،جذابةالفكرة الرئيسية: الخطية حلوة و 

 النقاط العامة:

  برجر مع سيمون 
  التي تأذينا األمورمع ذلك نقبل أن نعمل ذي غيرنا و ؤ التي ت األمورال نعمل  األحيانفي بعض. 
  11صموئيل  2 (.ألوريا الحثيالقصة الكتابية: داوود مع التي) 
  (11-1: 5حنانيا وسفيرة )أعمال الرسل  (23: 3)رومية 
  (23: 6))رومية 
  يتقسموا لمجموعات ادة و للق األسئلةيعطي ، نصف الموضوعفي هذه الوعظة تكون المناقشة في

 يقدم خالصة الموضوع.مع بعض و  األجوبةم العودة لمناقشة ثعليها و  لإلجابة
 غداء (7
 ألعاب.فترة  (8
 استراحة (9

 )اجعل هذه الفقرة اختيارية( نشاط إضافي (10
 اقتراح: )ا( تجرأ تسأل 



 
 

 )ب(أعمال يدوية
 الطبخ...(، )ج( تعليم مهارات )كيف تغير عجل سيارة

  الهيب هوب, زومبا ا،السالس ،الفولكلوري )د( تعلم الرقص 
 عشاء (11
  :السهرة (12

  الملحق( إلى)ارجع : إضافيةلعبة 
  ترانيمسهرة نار و 
 فتح المجال للمخيمين ص معين يتحدث عن حياته المدهشة و عمل مقابالت صحفية مع شخ

 أن يسألوه.
 تحالية\ضيافة\نقرشة 

  الحلاليوم الثالث: صرعة 

 استيقاظ:  (1
 139مزمور  تأمل: (2

 أسئلة حول التأمل:

 عن ماذا يتحدث هذا المزمور برأيك؟ 
 ما تعلمت منها؟ 
  ولماذا؟ .عديدها أكثر ما. هللا يا عندي أفكارك أكرم ما ..17ماذا شعرت عندما قرأت ..اآلية......

 أشرح إجابتك.
 هل تعلمت شيء جديد عن هللا؟ 

 
 فطور (3



 
 

 نعط لقائد التسبح الحرية.ترانيم:  (4
 
 

 الموضوع: (5
جميعهم يحاولون  )شخص قوي, ذكي, غني, صالح في نظرة( مدخل: مسرحية دراما: شخصيات

 هو الذي معه يسوع. لكن الوحيد الذي يدخله األبدية إلىكسب الدخول 
 

 الفكرة: هللا اخلى نفسه ونزل إلى الواقع يلي نحن فيه )شرورنا(

 كان يخاف من الخطية بل الخطية تخاف من يسوع يسوع ما

 ومجنون لجئون( 19)قصة زّكا في لوقا 

 
 غداء (6
 خارجية ألعاب (7
 استراحة (8
 نشاط إضافي )اجعل هذه الفقرة اختيارية( (9

 اقتراح: )ا( تجرأ تسأل 
 )ب(أعمال يدوية

 الطبخ...(، )ج( تعليم مهارات )كيف تغير عجل سيارة
 الهيب هوب, زومبا  ،السالسا ،الفولكلوري )د( تعلم الرقص 

 عشاء (10
  :السهرة (13



 
 

  الملحق( إلى: )ارجع إضافيةلعبة 
  ترانيمسهرة نار و 
 فتح المجال ص معين يتحدث عن حياته المدهشة و عمل مقابالت صحفية مع شخ

 للمخيمين أن يسألوه.
 تحالية\ضيافة\نقرشة 

 

 

 )االبن الضال، المرأة السامرية( اليوم الرابع: صرعة حياتك بيسوع

 استيقاظ:  (1
  تأمل:  (2
 هل شعرت يوما أنك متروك لوحدك؟ 
 لماذا شعرت بهذا؟ 
 مع من تتكلم عندما تشعر أنك وحيد؟ من هو الشخص الذي ترتاح بالحديث معه؟ 

 
 فطور (3
 الحرية. التسبيحنعط لقائد ترانيم:  (4

 
 

 الموضوع: (5
يرجعه القرد كنج أو أي فيلم من اختيار قادة المخيم عندما يقوم سنبا بالهرب و فيلم ليون مدخل: 

 األولىمملكته مكانته و  إلى



 
 

 (6 إشعياءالتجاوب مع حياة يسوع العالية يغّيرك ألنك ستصبح مثله )قصص تالميذ يسوع( ) -
 صوت آخر أيتحتاج ان تقرأ كلمة هللا وتجلس معه في الصالة وتعيشها لكي تبقى اعلى من  -
 تنمو هويتك وقيمتك بيسوع -

 
 عرف عن نفسك بجملتين: النقاش (6

 لماذا عرفت عن نفسك بهذه أشرح ما الذي تقصده.

 هل تشعر بأنك تريد أن تشابه المسيح بصفة معينة؟ وكيف يمكنك أن تصل إلى هذا الهدف؟

 غداء

 استراحة (7
 خارجيةال األلعاب (8
 نشاط إضافي )اجعل هذه الفقرة اختيارية( (9

 اقتراح: )ا( تجرأ تسأل 
 )ب(أعمال يدوية

 الطبخ...(، )ج( تعليم مهارات )كيف تغير عجل سيارة
 السالسا, الهيب هوب, زومبا ، الفولكلوري )د( تعلم الرقص 

 عشاء (10
  :السهرة (14

  الملحق( إلى: )ارجع إضافيةلعبة 
 ترانيمنار و  سهرة 
 فتح المجال للمخيمين ص معين يتحدث عن حياته المدهشة و عمل مقابالت صحفية مع شخ

 .أن يسألوه



 
 

 تحالية\ضيافة\نقرشة 

 اليوم الخامس: صرعة اتباع المسيح في العالم

 استيقاظ:  (1
 قصة دانيال في جب األسود أو داوود. :تأمل (2

 أو أي قصة يرها القائد مناسبة لسياقه.
 فطور (3
 الحرية. التسبيحنعط لقائد ترانيم:  (4

 
 

 الموضوع: (5
 فيديو قصير عن األم تيريزا أو مارتن لوثر كينغ. مدخل:

 (األولىالوحدة والتعاون )الكنيسة  -
o تيريزا جون نيوتن ومارتن لوثر  األمعن  امثله أعط.................... 
o من مجتمعك عن منظمات او كنائس أمثلة 

 
مثال من واقعك ترى فيه الوحدة؟ ما الذي يعجبك في هذا المثال؟ ولماذا؟ : أحكي لنا عن النقاش (6

 ما السلبيات وكيف برأيك يمكن أن تصنع فرًقا؟
 قت مشاركة وتقييم:و (7

 نتائج األلعاب 
 السماح للمخيمين بالمشاركة بأراءهم و إختباراتهم عن المخيم 
 إعالن أيام التجمعات 
 إعالن عن المتابعة ما بعد المخيم 



 
 

 

 

  


