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مفتاح الملكوت 1

مفتاح الملكوت 3

الهوية
ُ

اكتب معنى «الهوية» بكلماتك الخاصة.

األهداف
1
ستتعلم كيف ترى
نفسك كما يراك اهلل.

الترجمة

2
ستكتشف نقاط
القوة فـي شخصيتك.

3
ستبدأ فـي تصميم
عالمتك التجارية
الشخصية.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التعريف
ماذا يعني هذا بالنسبة لك؟

أصل الكلمة
السمات الشخصية المتميزة التي تجعلك نادرًا ،ومتفردً ا ،وذا قيمة.

متفرد :مُم َّيز جدً ا ،وال مثيل يل.

الهوية

نادر :يل قيمة كبرية ،ولي�س من ي�شبهني.
ذو قيمة :يل فائدة و�أهمية كبرية.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التطبيق

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

«لأننا نحن عمله ،خملوقني فـي امل�سيح ي�سوع لأعمال �صاحلة ،قد �سبق اهلل ف�أعدها لكي ن�سلك
فيها�( ».أف�س�س )10 :2

اهلل يريدك �أن تدرك �أنه يراك مثل القطعة الفنية الأ�صلية
الفريدة ..القطع الفنية الأ�صلية نادرة وذات قيمة كبرية.

«�أما �أنتم فجن�س خمتار (اختاركم اهلل لتكونوا �شعبه) ،كهنوت ملوكي (لكم دعوة خا�صة)� ،شعب
اقتناء(كنز خا�ص) ،لكي تخربوا بف�ضائل (�أعمال) الذي دعاكم من الظلمة �إلى نوره العجيب».

(بطر�س الأولى )9 :2
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خ�صي�صا بنا ًء على ما تعرف �أنه �صحيح عن نف�سك .اكتب فـي
الر�أ�س :هذه هي دعوة اهلل لك
ً
عبارات ق�صرية هدفك فـي احلياة بنا ًء على ما يلي:

4
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أسئلة للتفكير

من أجل المرح

 -1اذكر ثالث كلمات ت�صف بها نف�سك ،وا�شرح ملاذا هذه الكلمات
بالذات.
 -2هل تر�سم �صورة للنا�س بنا ًء على حقيقتهم �أم بنا ًء على �أفعالهم؟
هل هناك فرق؟ و�إذا كان كذلك فما هو؟
 -3تخ ّيل �أنك �ستكون مبفردك فـي غرفة ملدة �أ�سبوع ..اذكر �أربعة
�أ�شياء �ست�أخذها معك .ملاذا اخرتت هذه الأ�شياء؟

�صمم عالمتك التجارية متب ًعا الإر�شادات التالية:
خا�صا بك ،وت�أكد من �أنه ُي رِّعب عنك ك�شخ�ص .على �سبيل املثال :هل �أنت قوي؟
 -1ار�سم “لوجو” ً
هادئ؟ ال تت�أثر ب�سهولة؟ خيالك وا�سع؟
 -2بعد االنتهاء من ت�صميم اللوجو ،فكر فـي �شعار لك ..ال�شعار هو جملة ق�صرية ب�سيطة لكن
خالقة ُتع ِّرف الآخرين َمن �أنت� .إليك بع�ض الأمثلة:
• ڤودافون – القوة بني �إيديك.
• �شركة «�آبل» – ف ّكر بطريقة خمتلفة (.)Think different
• !Nike- Just Do It
�	-3أخ ًريا ،اكتب ر�ؤية حلياتك ..عبارة من �سطرين �أو ثالثة ُت رِّعب عن اجتاه حياتك .هذه الر�ؤية
متثلك �أنت؛ فهي ُت رِّعب عن كيف تقدم نف�سك للآخرين .مثال على ذلك :ر�ؤية م�ست�شفى
 57357ل�سرطان الأطفال مب�صر“ :نتقدم فـي �صفوف َمن حقق اهلل على �أيديهم معدالت
�شفاء مرتفعة من �سرطان الأطفال ،ب�أن نقدم م�ستوى راق ًيا من الرعاية ،و�أن نكون املثل احلي
للعمل اخلريي الذي يلهم الآخرين”.
هنا للمساعدة

العينان� :إلى َمن تتطلع �أن
تكون مثله؟ وملاذا؟ ما ال�شيء
الذي مييز هذا ال�شخ�ص ،وما
الذي يثري �إعجابك به؟

القلب :ما هو ال�شيء الذي
ت�شعر �أن اهلل دعاك �إلى عمله؟

اليدان :اكتب مواهبك
الروحية ،والأ�شياء التي
�أودعها اهلل فيك كابن �أو
ابنة له.

الذراعان :ما هو الدور
الذي تلعبه فـي املجتمع؟ وما
هي امل�س�ؤوليات املرتبطة
بهذا الدور؟هل � ِ
أنت فتاة؟
هل �أنت �شاب م�سيحي؟
ت�شجع فري ًقا ما؟ حترتف
ريا�ضة ما؟

ال�ساقان :ار�سم ً
خطا زمن ًيا
للأحداث بالتواريخ منذ
التقاء والديك حتى الآن،
مت�ضم ًنا كل ما حدث بني
هذين التاريخني( .ال تخف
�أن تكون �أمي ًنا فيما يتعلق
بالأحداث التي تعر�ضت لها؛
لأنها �ساهمت فـي ت�شكيل ما
�أنت عليه اليوم ب�شكل �أو
ب�آخر).

الچينات :ت�أمل تاريخ عائلتك
(من ناحية الأب والأم)� .أين ن�ش�أ
والداك؟ ما �أكرث ال�صفات التي
متيز عائلتك؟ ما هي �أهم القيم
لدى عائلتك؟

هل �سبق �أن م�سحت ب�إ�صبعك جوانب الطبق اخلا�ص بتح�ضري كعكة (كيكة) ال�شيكوالتة
لتتذوقها؟ �أعتقد �أنك قمت بذلك! لكن هل �سبق لك �أن قمت بو�ضع بع�ض خمرية اخلبيز (�أو
البيكنج بودر) فـي فمك؟
�أ�شك فـي ذلك! اخلمرية ُمرة ،ولكن بعد خلط جميع املكونات يكون للعجني مذاق حلو ،وي�صبح
املذاق �أف�ضل بعد �أن يتم خبز الكعكة.
بطريقة ما ،هذه الكعكة ت�شبهك� ..أنت مزيج رائع من التاريخ ،اخللفية ،املواهب ،الهوايات،
الطباع ،اخلربات ،ال�شخ�صية ،الچينات ،و�أ�شياء �أخرى كثرية.

القدمان :كل الأ�سا�سات البد �أن تُبنى على �أ�سا�س امل�سيح .ماذا فعل امل�سيح لأجلك؟ ما هي احلقائق والوعود
الإلهية التي تعي�ش بها؟ هل هناك �آية كتابية معينة ت�ضعها دائ ًما �أمام عينيك ،وتقتب�سها مرا ًرا وتكرا ًرا؟ �أي
�أ�سا�س �آخر �سينهار ،لذا البد �أن تت�أ�س�س هُ ويتك على امل�سيح.

 © 2019مطبوعات إيجلز .حقوق النرش محفوظة

 © 2019مطبوعات إيجلز .حقوق النرش محفوظة

7

6
قمي�صا� ،أو حذاء� ،أح�صل على موافقة �أ�صدقائي �أو ًال.
 -7عندما �أختار ت�سريحة �شعر� ،أو
ً

هنا للمساعدة (تابع)

من امل�ؤكد �أن بع�ض “مكونات” حياتك كانت ُم َّرة فـي حد ذاتها..
لكن اهلل لديه طريقة ملزج كل �شيء م ًعا ،وحتويله �إلى �شخ�ص رائع
ومتميز ..هو �أنت.
رمبا ت�شكلت هُ ويتك من �أمور بع�ضها م�ؤملة �أو مريرة .لكن اهلل
درو�سا ،ويجعلنا �أكرث قوة فـي هذه الأوقات� ،إذا �سمحنا له ب�أن يعمل فينا.
يعلمنا ً
“من �أنت” ب�شكل �صحيح ،عليك �أن ُتقدر نقاط القوة التي �أعطاك اهلل
�إذا �أردت �أن تعرف َ
�إياها ..قد تكون ماه ًرا فـي الريا�ضيات� ،أو فـي التعامل مع النا�س� ،أو فـي املو�سيقى� ،أو الريا�ضة.
احر�ص على �أن ي�شمل منوذج الهوية اخلا�ص بك على نقاط قوتك .اهلل �سيمزج م ًعا كل الأجزاء
املختلفة التي تخ�صك بحيث متتلك هُ وية قوية.
حان دورك

اقر�أ كل عبارة ،و�ضع دائرة حول احلرف املقابل للإجابة املنا�سبة ،ثم اتبع الإر�شادات فـي جدول
الدرجات لتجميع النقاط التي ح�صلت عليها.
� -1أثق �أن اهلل خلقني عن ق�صد ولهدف:
�أ -دائ ًما

ب -معظم الوقت

� -2أ�شعر بالفخر با�سمي:
�أ -دائ ًما

ب -معظم الوقت

ج� -أحيا ًنا
ج� -أحيا ًنا

أكدا
د -ال ،ل�ست مت� ً
أكدا
د -ال ،ل�ست مت� ً

� -3شعوري جتاه نف�سي يعتمد على درجاتي الدرا�سية� ،أو �أدائي فـي الريا�ضة� ،أو املو�سيقى� ،أو
فـي ن�شاط �آخر:
�أ -دائ ًما

ب -معظم الوقت

ج -ناد ًرا

�-4أميل �إىل ال�شعور �أنني بال قيمة؛ لأين ال �أجيد �أي �شيء:
�أ -دائ ًما

ب -معظم الوقت

ج -ناد ًرا

دً � -أبدا

دً � -أبدا

� -5أ�شعر �أنني مهم بالن�سبة لعائلتي �أو لأ�شخا�ص كبار �آخرين فـي حياتي:
�أ -دائ ًما

ب -معظم الوقت

ج -ناد ًرا

دً � -أبدا

� -6أ�شعر بالراحة حني �أت�صرف على طبيعتي و�سط �أ�شخا�ص خمتلفني عني:
�أ -دائ ًما

ب -معظم الوقت

ج -ناد ًرا
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أكدا �أنها �ستعجبهم.
ب -نعم� ،إال �إذا كنت مت� ً

		
�أ -دائ ًما.
ج -فقط عندما تكون غريبة بع�ض ال�شيء.
د -ملاذا؟ �أ�صدقائي ي�سمحون يل ب�أن �أكون على طبيعتي.

 -8ميكنني مناق�شة نقاط �ضعفـي وقوتي مع الآخرين.

ب -نعم ،مع بع�ض النا�س.
د -ال �أعرف نقاط �ضعفـي وقوتي.

�أ -نعم ،مع معظم النا�س.
ج -ال ،لن �أفعل ذلك.

� -9أعتقد �أنني �س�أُقا َبل بالرف�ض من معظم النا�س �إذا عرفوين على حقيقتي.
�أ -دائ ًما

ب -معظم الوقت

دً � -أبدا

ج -ناد ًرا

� -10أفكر �أحيانا فيما �إذا كنت �س�أذهب لل�سماء حني �أموت.
�أ -دائ ًما

ب -معظم الوقت

ج -ناد ًرا

دً � -أبدا

بطاقة الدرجات  -الهوية
 -1الإجابة:
 -2الإجابة:
 -3الإجابة:
 -4الإجابة:
 -5الإجابة:
 -6الإجابة:
 -7الإجابة:
-8الإجابة:
 -9الإجابة:
-10الإجابة:

�أ5 -
�أ5 -
�أ2 -
�أ2 -
�أ5 -
�أ5 -
�أ2 -
�أ5 -
�أ2 -
�أ2 -

ب4 -
ب4 -
ب3 -
ب3 -
ب4 -
ب4 -
ب3 -
ب4 -
ب3 -
ب3 -

ج3 -
ج3 -
ج4 -
ج4 -
ج3 -
ج3 -
ج4 -
ج3 -
ج4 -
ج4 -

د2 -
د2 -
د5 -
د5 -
د2 -
د2 -
د5 -
د2 -
د5 -
د5 -

النقاط:
النقاط:
النقاط:
النقاط:
النقاط:
النقاط:
النقاط:
النقاط:
النقاط:
النقاط:

جمموع النقاط:

دً � -أبدا
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مفتاح الملكوت 2

حان دورك (تابع)

النزاهة (االستقامة)

التقييم -الهوية
إذا كان مجموع نقاطك:

� :50-40أنت تعلم �أن اهلل قد خلقك عن ق�صد ،وتعلم �أن لديك هد ًفا فـي احلياة ،وت�شعر
بالأمان والثقة فـي نف�سك .لديك حميط ُم�شجع من العائلة والأ�صدقاء ،ومبقدورك �أن
ت�ستمتع بالهوايات والأن�شطة ،لكنك ال ت�ستمد قيمتك مما تفعل �أو تجُ يد� .أنت تدرك
جيدً ا �أنه طاملا �أن خال�صك هو فـي الرب ي�سوع ،ف�إن احلياة الأبدية م�ضمونة فيه.
 :39-30رمبا حتتاج �أن تق�ضي بع�ض الوقت لرتى نف�سك ك�إن�سان ولي�س �آلة عمل .عندما
نحدد هويتنا مبا نفعله ،بد ًال مما خلقنا اهلل لنكون عليه ،نخاطر ب�أن يكون لدينا �أزمة
هوية عندما ال ن�ستطيع �أن نفعل ما كنا نفعله .يخربنا الكتاب املقد�س فـي متى -15 :7
� 20أننا ُنعرف من ثمارنا -لي�س فقط مبا نفعله فـي حياتنا ،لكن � ً
أي�ضا كيف نعك�س حمبة
وطبيعة اهلل.
 :29-20مل يت�أخر الوقت �أبدًا لتكت�سب هوية ي�ضمنها لك الرب ي�سوع� .إنه ال�صخرة الذي
يحبك بدون �شروط ،والذي ال يتغري ،والذي لن يهملك ،ولن يرتكك وحيدً ا� .أعطى اهلل
كل واحد منا مواهب ،كما خلق كل واحد منا متفردًا وبطريقة مده�شة .مبقدورنا �أن
نتع ّرف على مواهبنا ،وما الهدف الذي ُخلقنا لأجله ،وذلك عندما نق�ضي وقتًا فـي تعلُّم
كلمته .راجع هذا املفتاح مرة �أخرى مع مر�شدك �أو قائدك (�أو �أحد والديك) ،و�صلِّ
طال ًبا �أن تفهم �أن اهلل خلقك لتحقق ق�صده من حياتك.

األهداف
1
ستكتشف عالقة
النزاهة بجوانب الحياة
المختلفة

2

3

ستكتشف كيف
تقيِّم مدى نزاهتك.

ستعرف ما الذي
يمكن أن يحدث إذا لم
تتمتع بالنزاهة.

أصل الكلمة
أن تسعى للعيش باألمانة والحق ..بالكمال واالستقامة.

النزاهة

�أمني :ال تخدع �أحدً ا ،وتقول ال�صدق وتعي�شه.
لطيفَّ :
مهذب ،م�ستقيم امل�شاعر والأفعال.
كامل :ال تنق�صك ال�صفات ال�ضرورية.

الحق الكتابي
اختر إحدى اآليتين التاليتين ،واكتبها في رسالة لصديقك المقرب.

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

«ولتكن �سريتكم بني الأمم (غري امل�ؤمنني) �سرية ح�سنة حتى �إذا اتهموكم ب�أنكم �أ�شرار ،نظروا
فمجدوا اهلل يوم يتف َّقدهم (يوم جميئه)1( ».بطر�س  -12:2الرتجمة العربية
�إلى �أعمالكم ال�صاحلة َّ
امل�شرتكة)
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