
 مفتاح الملكوت 3

التعريف

مفتاح الملكوت 1

الترجمةالُهوية 

التطبيق

ماذا يعني هذا بالنسبة لك؟

اكتب معنى »الهوية« بكلماتك الخاصة.

السمات الشخصية المتميزة التي تجعلك نادًرا، ومتفرًدا، وذا قيمة. 

الهوية    

يَّز جًدا، وال مثيل يل. متفرد: ممُ

نادر: يل قيمة كبرية، ولي�س من ي�شبهني.

ذو قيمة: يل فائدة واأهمية كبرية.

االأ�شلية  الفنية  القطعة  مثل  يراك  اأنه  تدرك  اأن  يريدك  اهلل 
الفريدة.. القطع الفنية االأ�شلية نادرة وذات قيمة كبرية.

اختر إحدى اآليتين التاليتين، واكتبها في رسالة إلى مرشدك أو قائدك الروحي.

»الأننا نحن عمله، خملوقني فـي امل�شيح ي�شوع الأعمال �شاحلة، قد �شبق اهلل فاأعدها لكي ن�شلك 
فيها.« )اأف�ش�س 2: 10(

»اأما اأنتم فجن�س خمتار )اختاركم اهلل لتكونوا �شعبه(، كهنوت ملوكي )لكم دعوة خا�شة(، �شعب 
اقتناء)كنز خا�س(، لكي تخربوا بف�شائل )اأعمال( الذي دعاكم من الظلمة اإلى نوره العجيب.«

)بطر�س االأولى 2: 9(

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

األهداف

أصل الكلمة

الحق الكتابي

ستبدأ فـي تصميم 
عالمتك التجارية 

الشخصية.

3

ستكتشف نقاط 
القوة فـي شخصيتك.

2

ستتعلم كيف ترى 
نفسك كما يراك اهلل.

1
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أسئلة للتفكير

من أجل المرح

هنا للمساعدة

اذكر ثالث كلمات ت�شف بها نف�شك، وا�شرح ملاذا هذه الكلمات   -1
بالذات.

هل تر�شم �شورة للنا�س بناًء على حقيقتهم اأم بناًء على اأفعالهم؟   -2
هل هناك فرق؟ واإذا كان كذلك فما هو؟

اأربعة  اذكر  اأ�شبوع..  ملدة  غرفة  فـي  مبفردك  �شتكون  اأنك  تخّيل   -3
اأ�شياء �شتاأخذها معك. ملاذا اخرتت هذه االأ�شياء؟

�شمم عالمتك التجارية متبًعا االإر�شادات التالية:
ا بك، وتاأكد من اأنه يمُعربرِّ عنك ك�شخ�س. على �شبيل املثال: هل اأنت قوي؟  ار�شم “لوجو” خا�شً  -1

هادئ؟ ال تتاأثر ب�شهولة؟ خيالك وا�شع؟ 
بعد االنتهاء من ت�شميم اللوجو، فكر فـي �شعار لك.. ال�شعار هو جملة ق�شرية ب�شيطة لكن   -2

ف االآخرين َمن اأنت. اإليك بع�س االأمثلة: خالقة تمُعررِّ
• ڤودافون – القوة بني اإيديك.

.)Think different( اآبل« – فّكر بطريقة خمتلفة« • �شركة 
Nike- Just Do It! •

اأخرًيا، اكتب روؤية حلياتك.. عبارة من �شطرين اأو ثالثة تمُعربرِّ عن اجتاه حياتك. هذه الروؤية   -3
م�شت�شفى  روؤية  ذلك:  على  مثال  لالآخرين.  نف�شك  تقدم  كيف  عن  تمُعربرِّ  فهي  اأنت؛  متثلك 
اأيديهم معدالت  على  اهلل  َمن حقق  �شفوف  فـي  “نتقدم  االأطفال مب�شر:  ل�شرطان   57357
�شفاء مرتفعة من �شرطان االأطفال، باأن نقدم م�شتوى راقًيا من الرعاية، واأن نكون املثل احلي 

للعمل اخلريي الذي يلهم االآخرين.”

ال�شيكوالتة  )كيكة(  كعكة  بتح�شري  اخلا�س  الطبق  جوانب  باإ�شبعك  م�شحت  اأن  �شبق  هل 
اأن قمت بو�شع بع�س خمرية اخلبيز )اأو  اأنك قمت بذلك! لكن هل �شبق لك  اأعتقد  لتتذوقها؟ 

البيكنج بودر( فـي فمك؟
رة، ولكن بعد خلط جميع املكونات يكون للعجني مذاق حلو، وي�شبح  اأ�شك فـي ذلك! اخلمرية ممُ

املذاق اأف�شل بعد اأن يتم خبز الكعكة. 
بطريقة ما، هذه الكعكة ت�شبهك.. اأنت مزيج رائع من التاريخ، اخللفية، املواهب، الهوايات، 

الطباع، اخلربات، ال�شخ�شية، الچينات، واأ�شياء اأخرى كثرية. 

ا بناًء على ما تعرف اأنه �شحيح عن نف�شك. اكتب فـي  �لر�أ�س: هذه هي دعوة اهلل لك خ�شي�شً
عبارات ق�شرية هدفك فـي احلياة بناًء على ما يلي:

�لعينان: اإلى َمن تتطلع اأن 
تكون مثله؟ وملاذا؟ ما ال�شيء 

الذي مييز هذا ال�شخ�س، وما 
الذي يثري  اإعجابك به؟

�ليد�ن: اكتب مواهبك 
الروحية، واالأ�شياء التي 

اأودعها اهلل فيك كابن اأو 
ابنة له.

�لچينات: تاأمل تاريخ عائلتك 
)من ناحية االأب واالأم(. اأين ن�شاأ 

والداك؟ ما اأكرث ال�شفات التي 
متيز عائلتك؟ ما هي اأهم القيم 

لدى عائلتك؟

�لقلب: ما هو ال�شيء الذي 
ت�شعر اأن اهلل دعاك اإلى عمله؟

�لذر�عان: ما هو الدور 
الذي تلعبه فـي املجتمع؟ وما 

هي امل�شوؤوليات املرتبطة 
بهذا الدور؟هل اأنِت فتاة؟ 

هل اأنت �شاب م�شيحي؟ 
ت�شجع فريًقا ما؟ حترتف 

ريا�شة ما؟
�ل�ساقان: ار�شم خًطا زمنًيا 

لالأحداث بالتواريخ منذ 
التقاء والديك حتى االآن، 
مت�شمًنا كل ما حدث بني 

هذين التاريخني. )ال تخف 
اأن تكون اأميًنا فيما يتعلق 

باالأحداث التي تعر�شت لها؛ 
الأنها �شاهمت فـي ت�شكيل ما 

اأنت عليه اليوم ب�شكل اأو 
باآخر.(

�لقدمان: كل االأ�شا�شات البد اأن تمُبنى على اأ�شا�س امل�شيح. ماذا فعل امل�شيح الأجلك؟ ما هي احلقائق والوعود 
االإلهية التي تعي�س بها؟ هل هناك اآية كتابية معينة ت�شعها دائًما اأمام عينيك، وتقتب�شها مراًرا وتكراًرا؟ اأي 

ويتك على امل�شيح. اأ�شا�س  اآخر �شينهار، لذا البد اأن تتاأ�ش�س همُ
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هنا للمساعدة )تابع(

حان دورك

بطاقة الدرجات - الهوية   

جمموع النقاط:

النقاط: د- 2 ج- 3 ب- 4 اأ- 5 1- االإجابة:
النقاط: د- 2 ج- 3 ب- 4 اأ- 5 2- االإجابة:
النقاط: د- 5 ج- 4 ب- 3 اأ- 2 3- االإجابة:
النقاط: د- 5 ج- 4 ب- 3 اأ- 2 4- االإجابة:
النقاط: د- 2 ج- 3 ب- 4 اأ- 5 5- االإجابة:
النقاط: د- 2 ج- 3 ب- 4 اأ- 5 6- االإجابة:
النقاط: د- 5 ج- 4 ب- 3 اأ- 2 7- االإجابة:
النقاط: د- 2 ج- 3 ب- 4 اأ- 5 8-االإجابة:
النقاط: د- 5 ج- 4 ب- 3 اأ- 2 9- االإجابة:
النقاط: د- 5 ج- 4 ب- 3 اأ- 2 10-االإجابة:

ة فـي حد ذاتها..  رَّ من املوؤكد اأن بع�س “مكونات” حياتك كانت ممُ
لكن اهلل لديه طريقة ملزج كل �شيء مًعا، وحتويله اإلى �شخ�س رائع 

ومتميز.. هو اأنت.

اهلل  لكن  مريرة.  اأو  موؤملة  بع�شها  اأمور  من  ويتك  همُ ت�شكلت  رمبا 
يعلمنا درو�ًشا، ويجعلنا اأكرث قوة فـي هذه االأوقات، اإذا �شمحنا له باأن يعمل فينا.

اأعطاك اهلل  التي  القوة  نقاط  ُتقدر  اأن  ب�صكل �صحيح، عليك  اأنت”  “َمن  اأن تعرف  اأردت  اإذا 
اإياها.. قد تكون ماهًرا فـي الريا�شيات، اأو فـي التعامل مع النا�س، اأو فـي املو�شيقى، اأو الريا�شة. 
احر�ص على اأن ي�صمل منوذج الهوية اخلا�ص بك على نقاط قوتك. اهلل �صيمزج مًعا كل الأجزاء 

وية قوية. املختلفة التي تخ�شك بحيث متتلك همُ

اقراأ كل عبارة، و�شع دائرة حول احلرف املقابل لالإجابة املنا�شبة، ثم اتبع االإر�شادات فـي جدول 
الدرجات لتجميع النقاط التي ح�صلت عليها. 

1- �أثق �أن �هلل خلقني عن ق�سد ولهدف: 
د- ال، ل�شت متاأكًدا ج- اأحياًنا  ب- معظم الوقت  اأ- دائًما 

2- �أ�سعر بالفخر با�سمي: 
د- ال، ل�شت متاأكًدا ج- اأحياًنا  ب- معظم الوقت  اأ- دائًما 

3- �سعوري جتاه نف�سي يعتمد على درجاتي �لدر��سية، �أو �أد�ئي فـي �لريا�سة، �أو �ملو�سيقى، �أو 
فـي ن�ساط �آخر:

د- اأبًدا ج- نادًرا  ب- معظم الوقت  اأ- دائًما 

4-�أميل �إىل �ل�سعور �أنني بال قيمة؛ الأين ال �أجيد �أي �سيء:
د- اأبًدا  ج- نادًرا  ب- معظم الوقت  اأ- دائًما 

5- �أ�سعر �أنني مهم بالن�سبة لعائلتي �أو الأ�سخا�س كبار �آخرين فـي حياتي:
د- اأبًدا  ج- نادًرا  ب- معظم الوقت  اأ- دائًما 

6- �أ�سعر بالر�حة حني �أت�سرف على طبيعتي و�سط �أ�سخا�س خمتلفني عني:
د- اأبًدا  ج- نادًرا  ب- معظم الوقت  اأ- دائًما 

ا، �أو حذ�ء، �أح�سل على مو�فقة �أ�سدقائي �أواًل. 7- عندما �أختار ت�سريحة �سعر، �أو قمي�سً
ب- نعم، اإال اإذا كنت متاأكًدا اأنها �شتعجبهم. اأ- دائًما.  

ج- فقط عندما تكون غريبة بع�س ال�شيء.
د- ملاذا؟ اأ�شدقائي ي�شمحون يل باأن اأكون على طبيعتي.

8- ميكنني مناق�سة نقاط �سعفـي وقوتي مع �الآخرين.
ب- نعم، مع بع�س النا�س. اأ- نعم، مع معظم النا�س. 

د- ل اأعرف نقاط �صعفـي وقوتي. ج- ل، لن اأفعل ذلك. 

9- �أعتقد �أنني �ساأُقاَبل بالرف�س من معظم �لنا�س �إذ� عرفوين على حقيقتي.
ا  د- اأبًدً ج- نادًرا  ب- معظم الوقت  اأ- دائًما 

10- �أفكر �أحيانا فيما �إذ� كنت �ساأذهب لل�سماء حني �أموت.
ا  د- اأبًدً ج- نادًرا  ب- معظم الوقت  اأ- دائًما 
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حان دورك )تابع(

النزاهة )االستقامة(

مفتاح الملكوت 2

إذا كان مجموع نقاطك:

40-50: اأنت تعلم اأن اهلل قد خلقك عن ق�شد، وتعلم اأن لديك هدًفا فـي احلياة، وت�شعر 
�شجع من العائلة واالأ�شدقاء، ومبقدورك اأن  باالأمان والثقة فـي نف�شك. لديك حميط ممُ
اأنت تدرك  يد.  اأو جتمُ ت�شتمد قيمتك ما تفعل  واالأن�شطة، لكنك ال  بالهوايات  ت�شتمتع 

جيًدا اأنه طاملا اأن خال�شك هو فـي الرب ي�شوع، فاإن احلياة االأبدية م�شمونة فيه.

30-39: رمبا حتتاج اأن تق�شي بع�س الوقت لرتى نف�شك كاإن�شان ولي�س اآلة عمل. عندما 
نحدد هويتنا مبا نفعله، بداًل ما خلقنا اهلل لنكون عليه، نخاطر باأن يكون لدينا اأزمة 
هوية عندما ال ن�شتطيع اأن نفعل ما كنا نفعله. يخربنا الكتاب املقد�س فـي متى 7: 15-
ا كيف نعك�س حمبة  20 اأننا نمُعرف من ثمارنا- لي�س فقط مبا نفعله فـي حياتنا، لكن اأي�شً

وطبيعة اهلل.

20-29: مل يتاأخر الوقت اأبًدا لتكت�شب هوية ي�شمنها لك الرب ي�شوع. اإنه ال�شخرة الذي 
يحبك بدون �صروط، والذي ل يتغري، والذي لن يهملك، ولن يرتكك وحيًدا. اأعطى اهلل 
كل واحد منا مواهب، كما خلق كل واحد منا متفرًدا وبطريقة مده�شة. مبقدورنا اأن 
لقنا الأجله، وذلك عندما نق�شي وقًتا فـي تعلُّم  نتعّرف على مواهبنا، وما الهدف الذي خمُ
كلمته. راجع هذا املفتاح مرة اأخرى مع مر�شدك اأو قائدك )اأو اأحد والديك(، و�شلرِّ 

طالًبا اأن تفهم اأن اهلل خلقك لتحقق ق�شده من حياتك.

التقييم- الهوية

أن تسعى للعيش باألمانة والحق.. بالكمال واالستقامة.

النزاهة 
اأمني: ال تخدع اأحًدا، وتقول ال�شدق وتعي�شه.

ب، م�شتقيم امل�شاعر واالأفعال. لطيف: مهذَّ
كامل: ال تنق�شك ال�شفات ال�شرورية. 

اختر إحدى اآليتين التاليتين، واكتبها في رسالة لصديقك المقرب.

»ت�شفع يل نزاهتي وا�شتقامتي، واأنت يارب رجائي.« )مزمور 25: 21- الرتجمة العربية امل�شرتكة(

»ولتكن �شريتكم بني االأمم )غري املوؤمنني( �شرية ح�شنة حتى اإذا اتهموكم باأنكم اأ�شرار، نظروا 
دهم )يوم جميئه(.« )1بطر�س 12:2- الرتجمة العربية  دوا اهلل يوم يتفقَّ اإلى اأعمالكم ال�شاحلة فمجَّ

امل�شرتكة(

األهداف

أصل الكلمة

الحق الكتابي

ستكتشف عالقة 
النزاهة بجوانب الحياة  

المختلفة

1

ستكتشف كيف 
تقيِّم مدى نزاهتك.

2
ستعرف ما الذي 

يمكن أن يحدث إذا لم 
تتمتع بالنزاهة.

3
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