
الُهوية.. َمن أنا؟
 مفتاح الملكوت 1

األهداف

سوف تتعلم 
كيف ترى 

نفسك كما 
يراك اهلل.

سوف تكتشف 
نقاط القوة 

في 
شخصيتك.

سوف تبدأ في 
عمل اللوجو 

والشعار 
الخاص بك.

٢٣ 1

المعنى

السامت الشخصية التي تجعلك نادًرا، ومتفرًدا، وذا قيمة.

 الُهوية
متفرد: مميز جًدا، وال مثيل يل.

نادر: يل قيمة كبرية، وليس من يشبهني.

ذو قيمة: يل فائدة وأهمية كبرية.

التطبيق: تعرف أن الله يراك مثل القطعة الفنية األصلية الفريدة.. القطع الفنية األصلية نادرة 
وذات قيمة كبرية.

ماذا تقول كلمة اهلل؟

»ألننا نحن عمله، مخلوقني يف املسيح يسوع ألعامل صالحة، قد سبق الله فأعدها ليك نسلك 

فيها.« )أفسس 10:2(

»أما أنتم فجنس مختار،)اختاركم الله لتكونوا شعبه(...، شعب اقتناء )كنز خاص(، ليك تخربوا 

بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إىل نوره العجيب.« )بطرس األوىل 9:2(

تعريف

ماذا تعني »الُهوية« بالنسبة لك؟

 .............................................................................................

 .............................................................................................

 .............................................................................................

 .............................................................................................

 .............................................................................................

أسئلة للتفكير

اذكر ثالث كلامت تصف بها نفسك.  )1(

أم  أنفسهم؟  بناًء عىل ما يقولونه عن  كيف تحدد َمن هم أصدقاؤك؟ هل تختار أصدقاءك   )2(

تختارهم بناًء عىل ما يفعلونه؟

تخيّل أنك ستكون مبفردك يف غرفة ملدة أسبوع )لديك طعام، ومياه، ومالبس، وحامم(.. اذكر   )٣(

أربعة أشياء ستأخذها معك. ملاذا اخرتت هذه األشياء؟

من أجل المرح

ان عن ُهويتك متبًعا اإلرشادات التالية: صمم لوجو وشعاًرا يعربرِّ

أنه يُعربرِّ عنك كشخص. عىل سبيل املثال: هل أنت قوي؟  ارسم لوجو خاًصا بك، وتأكد من   )1(

هادئ؟ صلب؟ خيالك واسع؟ فيام ييل بعض األفكار:

سعيد  لشخص  األصفر  اللون  يشري  قد  مثالً  عام..  بوجه  شخصيتك  تعكس  ألوانًا  استخدم   •

وودود.

شكل وُسمك الحروف التي تستخدمها يُعربرِّ عن شخصيتك؛ فمثالً الخط الرفيع املُزين يعكس   •

شيئًا مختلًفا عن الخط السميك وغري املزين.

ميكنك أن تضع اللوجو الخاص بك داخل إطار، مثالً عىل شكل حافة مربعة أو بيضاوية.  •
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تُعررِّف  مبدعة  قصرية  جملة  هو  الشعار  شعار.  بتأليف  قم  اللوجو،  عمل  من  االنتهاء  بعد   )2(

اآلخرين َمن أنت. إليك بعض األمثلة:

• ڤودافون – القوة بني إيديك.

.)think different( فّكر بطريقة مختلفة – »Apple« أجهزة •

Nike- Just Do It! •

من أجل المرح

ارسم اللوجو الخاص بك هنا

هنا للمساعدة

هل سبق أن مسحت بإصبعك جوانب الطبق 

الشيكوالتة  )كيكة(  كعكة  بتحضري  الخاص 

لتتذوقه؟ أعتقد أنك قمت بذلك! لكن هل سبق 

لك أن قمت بوضع بعض خمرية الخبيز يف فمك؟ 

بعد  ولكن  ُمرة.  الخبيز  ذلك! خمرية  أشك يف 

خلط جميع املكونات يكون للعجني مذاق حلو، 

ويصبح املذاق أفضل بعد أن يتم خبز الكعكة. 

بطريقة ما، هذه الكعكة تشبهك.. أنت مزيج رائع من املواهب والهوايات والطباع وأشياء أخرى 

كثرية. من املؤكد أن بعض “مكونات” حياتك كانت والتزال ُمرَّة.. رمبا مرَّت أرستك بأوقات صعبة. 

لكن الله لديه طريقة ملزج كل ذلك وتحويله إىل شخص رائع ومتميز.. هو أنت.

إذا أردت أن تعرف “َمن أنت” بشكل صحيح عليك أن تُقدر نقاط القوة التي أعطاك الله إياها.. 

قد تكون ماهرًا يف الرياضيات، أو يف التعامل مع الناس، أو يف املوسيقى، أو الفن، أو الرياضة. احرص 

عىل أن يشمل منوذج الهوية الخاص بك عىل نقاط قوتك.

حان دورك

التي تُعربرِّ بأفضل صورة عن مشاعرك وأفكارك.. ضع دائرة حول  اقرأ كل عبارة، ثم اخرت اإلجابة 

الحرف املقابل لإلجابة املناسبة. ثم اتبع اإلرشادات يف جدول الدرجات لتجميع النقاط التي حصلت 

عليها. اطلب من مرشدك أو أحد والديك أن يساعدك إذا كان لديك أسئلة.

1- أتذكر أن الله خلقني عن قصد: 

أ- دامئًا

ب- معظم الوقت

ج- أحيانًا

د- ال، لست متأكًدا

2- أتذكر أن الله خلقني لهدف: 

أ- دامئًا

ب- معظم الوقت

ج- أحيانًا

د- ال، لست متأكًدا
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حان دورك )تابع(

3- أشعر بالرضا عن نفيس فقط عندما أحصل عىل درجات مرتفعة، أو عندما أتفوق يف رياضة ما، 

أو موهبة ما، أو أي نشاط آخر:

د- أبًدا ج- نادًرا  ب- معظم الوقت  أ- دامئًا 

4-أميل إىل الشعور أنني بال قيمة؛ ألين ال أجيد أي يشء:

أ- دامئًا

ب- معظم الوقت

ج- نادًرا

د- أبًدا 

5- أشعر أنني مهم بالنسبة لعائلتي أو ألشخاص كبار آخرين يف حيايت:

أ- دامئًا

ب- معظم الوقت

ج- نادًرا

د- أبًدا 

6- أشعر بالراحة حني أترصف عىل طبيعتي وسط أشخاص مختلفني عني:

أ- دامئًا

ب- معظم الوقت

ج- نادًرا

د- أبًدا 

7- إذا ظهرت بترسيحة شعر سيئة... 

أ- سوف يسخر مني زماليئ باملدرسة ولن أهتم بذلك.

ب- إذا سخر مني الناس قد أبيك.

ج- سوف أرتدي قبعة، أو أحاول أال أكون ظاهرًا يف وقت الراحة.

د- لن أترك املنزل حتى ال يراين أحد، مبا يف ذلك أصدقايئ.

8- ميكنني مناقشة نقاط ضعفي وقويت مع اآلخرين.

أ- نعم، مع معظم الناس.

ب- نعم، مع بعض الناس.

ج- لن أناقش.

د- ال أعرف نقاط ضعفي وقويت.

9- أعتقد أنني سأُقابَل بالرفض من معظم الناس إذا عرفوين عىل حقيقتي.

أ- دامئًا

ب- معظم الوقت

ج- نادًرا

د- أبًدا 

10- أفكر أحيانا فيام إذا كنت سأذهب للسامء حني أموت.

أ- دامئًا

ب- معظم الوقت

ج- نادًرا

د- أبًدا 

الدرجات- الُهوية

النقاط:د-2ج- 3ب-4أ- 15- اإلجابة:

النقاط:د-2ج- 3ب- 4أ- 25- اإلجابة:

النقاط:د-5ج- 4ب-3أ- 32- اإلجابة:

النقاط:د-5ج- 4ب-3أ- 42- اإلجابة:

النقاط:د-2ج- 3ب-4أ- 55- اإلجابة:

النقاط:د-2ج- 3ب-4أ- 65- اإلجابة:

النقاط:د-2ج- 3ب-4أ- 75- اإلجابة:

النقاط:د-2ج- 3ب-4أ- 85-اإلجابة:

النقاط:د-5ج- 4ب-3أ- 92- اإلجابة:

النقاط:د-5ج- 4ب-3أ- 102- اإلجابة:

مجموع النقاط:
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حان دورك )تابع(

التقييم- الُهوية

إذا كان مجموع نقاطك: 

40-50: أنت تعلم أن الله قد خلقك عن قصد، وتعلم أن لديك هدفًا يف الحياة، وتشعر 
أن  ومبقدورك  واألصدقاء،  العائلة  من  ُمشجع  محيط  لديك  نفسك.  يف  والثقة  باألمان 

تستمتع بالهوايات واألنشطة، لكنك ال تستمد قيمتك مام تفعل أو تُجيد. أنت تدرك 

جيًدا أنه طاملا أن خالصك هو يف الرب يسوع، فإن الحياة األبدية مضمونة فيه.

30-39: رمبا ترى قيمتك فيام تنجزه. بدالً من ذلك، حاول أن ترى قيمتك كإنسان. إذا كنا 
نحدد هويتنا مبا نفعله، تكون هوية مهزوزة وضعيفة، وقد تنهار إذا كان ما نفعله سيئًا.

20-29: مل يتأخر الوقت أبًدا لتكتسب هوية يضمنها لك الرب يسوع. هو الصخرة الذي 
يحبك دون رشوط، والذي ال يتغري، والذي لن يهملك، 

مواهب،  منا  واحد  كل  الله  أعطى  وحيًدا.  يرتكك  ولن 

مدهش.  وبإعجاز  متفرًدا  منا  واحد  كل  خلق  كام 

الذي  الهدف  وما  مواهبنا،  عىل  نتعرّف  أن  مبقدورنا 

ُخلقنا ألجله، وذلك عندما نقيض وقتًا يف تعلُّم كلمته. 

أحد  )أو  مرشدك  مع  أخرى  مرة  املفتاح  هذا  راجع 

لتحقق  خلقك  الله  أن  تفهم  أن  طالبًا  وصلرِّ  والديك(، 

قصده من حياتك.

 مفتاح الملكوت 2
النزاهة )االستقامة(

األهداف

ستكتشف 
كيف تقيِّم 

مدى نزاهتك.

ستعرف ما 
الذي يمكن أن 

يحدث إذا لم 
تتمتع بالنزاهة.

ستتعلم ما 
هي النزاهة 
)االستقامة(.

٢٣ 1

المعنى

أن تسعى للعيش باألمانة والحق.. بالكامل واالستقامة.

التطبيق: تلتزم بالحق املوجود يف الكتاب املقدس، وتتمتع بشخصية أخالقية غري متناقضة، ويُعتمد 
عليها. تنتقي أفكارك وكلامتك وأفعالك التي تعكس كل ما هو صواب وحقيقي.

النزاهة
أميًنا: ال تخدع أحًدا، وتقول الصدق وتعيشه.

لطيًفا: مهذبًا، صادق املشاعر واألفعال.

كامالً: ال ينقصك الصفات الرضورية. 

ماذا تقول كلمة اهلل؟

»أن تكون سريتكم بني األمم حسنة، ليك يكونوا، يف ما يفرتون عليكم كفاعيل رش، ميجدون 

الله يف يوم االفتقاد، من أجل أعاملكم الحسنة التي يالحظونها.« )بطرس األوىل 12:2(
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