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نظرة عامة عىل املنهاج التعليمينظرة عامة عىل املنهاج التعليمي

املِلَل التي تعرتف باملسيحيةاملِلَل التي تعرتف باملسيحيةالديانات بخالف املسيحيةالديانات بخالف املسيحيةطوائف بتقاليد منحولةطوائف بتقاليد منحولة

املورمونيَةالهندوسيّةالسبتيون األدڨنتست

شهود يهوهالبوذيّةالكاثوليكية

كنيسة املسيح )Iglesia ni Cristo(الطاويّةاألرثوذكسيّة الرشقيّة

الربق الرشقّياإلسالمالخمسينيّة املتحدة

الهوت الرخاءاليهوديَة

ِملَل نهاية العاملديانة العرص الجديد

الروحانيَّة

 الڨودو

وصف املنهاج التعليميوصف املنهاج التعليمي

يرشح هذا املنهاج التعليمي املعتقدات والتواريخ األساسية لثامين عرش ِملَّة وديانة مختارة، ومقارنتهم باملسيحية التاريخية، وتقيِّم عقائدهم 
س. بها سوف يُعد الطالب للرد عىل أخطاء الديانات الزائفة، وحامية املؤمنني من الخداع. ومامرساتهم بحسب الكتاب املقدَّ

أهداف املنهاج التعليميأهداف املنهاج التعليمي

مساعدة املؤمنني عىل فهم العقائد األساسية لبعض املِلَل والديانات األكرث تأثريًا.1      

مساعدة املؤمنني عىل إدراك سبب رضر عقائد كاذبة بعينها.1      

إعداد الرعاة لحامية كنائسهم من تأثري املِلَل.1      

تدريب املؤمنني عىل تقديم إجابات كتابيَة ألخطاء املِلَل.1      

إعطاء توجيهات عملية لتبشري أتباع املِلًل.1  5   

رشوحات وتوجيهات من أجل معلمي الدورةرشوحات وتوجيهات من أجل معلمي الدورة

طباعة بعض اإلرشادات يف كل درس بخط غليظبخط غليظ.

النصوص الكتابيّة املُحاطة بني قوسني أو ضمن النص الرئييس، يجب عىل الفصل قراءتها قبل املتابعة.

ح يف التوجيهات التالية. يتناول أول درسني موضوعات خاصة. إن الدروس عن املجموعات الدينية )الدروس 3-20( تتبع النمط املوضَّ

تصف هذه التوجيهات كيفية إمكانية تدريس الفصل بأعىل مستوى من الجودة. يتحتم عىل املُعلم الحفاظ عىل هذا املعيار للطالب 
الذين يرغبون يف الحصول عىل شهادة من »Shepherds Global Classroom«. بالنسبة للمجموعات األخرى غري القادرة عىل تلبية 

هذه املتطلبات، عىل املعلِّم محاولة أقلمة املتطلبات بحسب قدراتهم، ومنح شهادة مختلفة.

يف تقديرنا، يستغرق كل درس ساعتني ليُغطَّى كاماًل. إذا اجتمعت املجموعة لفرتة أقرص، ميكن تقسيم الدرس إىل اجتامعني.



SHEPHERDS GLOBAL CLASSROOMSHEPHERDS GLOBAL CLASSROOMديانات العامل وِملَلِِهديانات العامل وِملَلِِه6

ترتيب األنشطة الجامعيةترتيب األنشطة الجامعية

ر: 20 دقيقة، إذا كانت مثة عدة تقارير(1   تقارير محادثة اإلنجيلتقارير محادثة اإلنجيل )الوقت املقدَّ

م طالب  عىل الطالب الذين أنهوا تكليف محادثة من أي درس سابق تقديم تقرير. ال يجب عليهم سوى أن رسد قصة محادثتهم. قد يقدِّ
آخرون اقرتاحات للمستقبل. ال تسمح للطالب باملبالغة يف انتقاد أي تقرير.

ر: 5-10 دقائق(1   املدة الزمنية ملراجعة الفصلاملدة الزمنية ملراجعة الفصل )الوقت املقدَّ

يجب أن يطرح املعلم أسئلة املراجعة للدرس السابق، ثم بعض أسئلة املراجعة من الدروس األخرى التي اُلقيت قباًل. والغرض من ذلك 
يتمثل يف بناء ذاكرة طويلة املدى للطالب وتصحيح سوء الفهم الذي قد يكون لديهم؛ فإن أسئلة املراجعة تساعدهم عىل تذكُّر أهم 

الحقائق. بإمكان املعلِّم جعل الدورة فعالة للغاية باستخدام أسئلة املراجعة املوجودة يف نهاية كتاب املنهاج التعليمي.

اللقاء األولاللقاء األول1  

عىل أحدهم قراءة فقرة »اللقاء األول«. ينبغي أن يحدث ذلك بأقل قدر من التعليقات أو املناقشة. غالبًا ما ترُتك القصص دون خواتم 
لخلق حالة من الفضول حول املجموعة التي تُدرَس. يف حاالت قليلة، تكون الشهادة يف نهاية الدرس عن الشخص املذكور عينه يف فقرة 

»اللقاء األول«.

ر: 15 دقيقة(.1   دراسة كتابيَّة- الجزء األولدراسة كتابيَّة- الجزء األول )الوقت املقدَّ

ص جامعة بصوت مسموع. بإمكان عدد من الطالب املناوبة عىل قراءة اآليات. ثم امنح الطالب بضع دقائق من  قراءة املقطع املخصَّ
الصمت لكتابة فقرة موجزة وقامئة من الترصيحات )ينطوي كل درس عىل إرشادات محددة(. بعد أن يكتبوا، دع عدد منهم يخربون مبا 

كتبوه حتى ميكن لكل فرد منهم التعلِّم من اآلخرين.

ر: 20 دقيقة(.1 5 دراسة مجموعة دينّية دراسة مجموعة دينّية )الوقت املقدَّ

ادرس املعلومات املقدمة عن املجموعة الدينية. باستطاعة املعلم أو أي شخص آخر يف املجموعة قراءة املواد ورشحها للمجموعة. وبإمكان 
س  مختلف الطالب قراءة االقتباسات يف الهوامش ورشحها. خالل هذا الجزء من الدراسة، ليس من الرضوري مطالعة نصوص الكتاب املقدَّ

املَُذيَّلَة.

يشري الرمز إىل أسئلة املناقشة واألنشطة داخل الفصل1 يجب عىل املعلم طرح السؤال ومنح الطالب الوقت ملناقشة اإلجابة. فكل درس 
ر: 10 دقائق(. يحتوي عىل الكثري من هذه العالمة. )الوقت املقدَّ

ر: 10 دقائق(.1   قراءة النص الكتايب املَُذيَّل قراءة النص الكتايب املَُذيَّل )الوقت املقدَّ

هنا، عد إىل املادة السابقة واقرأ كل حقيقة وشاهد كتايب مشار إليه يف التذييل. يجب عىل جميع الطالب البحث عن اآليات والتناوب 
عىل قراءتها للمجموعة.

ر: 20 دقيقة(1 7 استخدام دليل العقيدةاستخدام دليل العقيدة )الوقت املقدَّ

دليل العقيدةدليل العقيدة هو قسم من مادة يف هذه الدورة مطبوع بعد الدروس. يف هذه املرحلة من الدرس، انظر موضوعات دليل العقيدةدليل العقيدة املدرجة 
س مًعا والتأكد من أنهم يفهمون كيف تُثبت اآليات نقطة ما. ويجب عىل كل  تحت هذا القسم. يجب عىل الطالب قراءة الكتاب املقدَّ
س. تُستخدم بعض النقاط يف عدة دروس. ليس من الرضوري تكرار التدريب  طالب إظهار أنه قادر عىل إثبات أي نقطة من الكتاب املقدَّ

عىل النقاط عينها إذا بدا أن الطالب يتعلمون جيًدا.
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ر: 10 دقائق(1   الكرازةالكرازة )الوقت املقدَّ

يقدم هذا القسم بعض األمور العملية التي يجب تذكرها عند التحدث إىل أتباع مجموعة دينية معينة. يف بعض الدروس، يُدمج هذا 
القسم مع قسم »استخدام»استخدام  دليل العقيدة«.دليل العقيدة«.

شهادةشهادة1 9

يجب عىل أحدهم قراءة قسم من املواد بعنوان »شهادة«. الشهادات كلها حاالت حقيقية، عىل الرغم من تغيري األسامء يف بعض األحيان.

ر: 20دقيقة(1    دراسة كتابيَّة- الجزء الثايندراسة كتابيَّة- الجزء الثاين )الوقت املقدَّ

يف نهاية جلسة الدراسة، اقرأ املقطع الكتايب املخصص مرة أخرى. انتظر بضع دقائق حتى يكتب كل طالب فقرة ترشح الرسالة التي يحملها 
املقطع ألحد أعضاء املجموعة الدينية التي درسوها. اسمح لعدد من الطالب مبشاركة ما كتبوه مع املجموعة.

التكليفالتكليف1   

اختم دامئًا وقت الدرس بتذكري الطالب بجدولة فرصة لتقديم رشح لإلنجيل. يجب عىل الطالب إجراء محادثة مع أحد أعضاء املجموعة 
الدينية التي تُدرَس إن أمكن. يجب أن يحاول تقديم اإلنجيل والحقيقة املسيحية األخرى. إذا مل يكن من املمكن أن يجد تابعا يف مجموعة 
دينية معينة، فعليه أن يجد شخًصا آخر مهتاًم بسامع املادة. يجب أن يصف املعتقدات األساسية للديانة، ثم يعطي الرد الكتايب. يجب 

أن يستعد إلخبار الفصل عن محادثته.

يجب عىل كل طالب تقديم تقرير محادثات عن 10 ديانات مختلفة عىل مدار املنهاج التعليمي. يجب أن يصف التقرير املكتوب لكل 
. يف التقرير، يجب عىل الطالب أن يرشح ما قدمه يف املحادثة وكيف رد الشخص  محادثة خصائص الديانة التي يجب أن يعرفها املبرشِّ
اآلخر. يجب أن يتكون تقرير كل محادثة من صفحتني. عىل املدرِّب رشح هذه املهمة عدة مرات خالل الدروس القليلة األوىل. ميكن عرض 

التقارير الشاملة التي كتبها الطالب للمجموعة كأمثلة.

تعد املحادثات العرش وتكليفات الكتابة هي املهام األساسيةه الدورة. يُطبع منوذج بالقرب من نهاية هذا الكتاب ليستخدمه املعلِّم يف 
حفظ السجالت.

موارد ُموىص بهاموارد ُموىص بها1   

إذا كان الطالب يرغبون يف معرفة املزيد عن أي مجموعة دينية، فينبغي لهم االطالع عىل املوارد املُوىص بها بالقرب من نهاية الكتاب، 
ملعرفة املوارد املتاحة.
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الدرس األولالدرس األول

فهم الرصاع الدينيفهم الرصاع الديني

مقدمةمقدمة

ملاذا الرصاع الديني قائم؟ هل الرصاع الديني حتمي أم ميكن تجنبه؟«    

بعد مناقشة موجزة عن هذين السؤالني، عىل الفصل البحث عن الشواهد الكتابية التالية: 1 تيموثاوس 3: 15 ويهوذا 3 و2 «    
تيموثاوس 2: 17 ومتى 16: 6 ومتى 16: 12 وتيطس 1: 9 و1 بطرس 3: 15. وناقش معهم بإيجاز ما تعنيه هذه اآليات عن 

الرصاع الديني.

أخرب الرب يسوع املرأة السامرية عند البرئ أن املشكلة مع عبادة السامريني تكمن يف أنهم ال يعرفون من يعبدون )يوحنا 4: 22(. إن 
مفهوم اإلنسان عن الله أهم ما مييزه وهو بالتأكيد أساس ديانته بأكملها. فام من خطأ أخطر من أن نكون مخطئني بشأن هوية الله.

د السامت التي ليست يف الله  من املستحيل عبادة الله دون اإلميان بيشء عنه. إذا كان يتبني أي شخص مفهوم خاطئ عن الله، فسيمجِّ
ويفشل يف متجيد السامت التي يف الله. إن شخصية العابد ستتغري لتالئم السمة التي يعتقد أنها يف الله.

ق يف أمور خاطئة عن الرب  ق يف يشء عنه. إذا كان الشخص يَُصدِّ ال ميكن للمرء أن يؤمن بالرب يسوع من أجل الخالص دون أن يَُصدِّ
يسوع، فهو يتبنى عقيدة ال تدعم اإلنجيل. رمبا يؤمن بإنجيل زائف لن يخلِّصه.

أما الكنيسة عىل عاتقها مسؤولية ترسيخ الحق. فقد قال بولس الرسول إن الكنيسة »َعُموُد ٱلَْحقِّ َوقَاِعَدتُُه«1.

من أجل ترسيخ الحق، تحمل الكنيسة مسؤولية رشحه والدفاع عنه. فيخربنا يهوذا الرسول أنه عندما يُعلِّم الناس عقائد خاطئة، علينا 
يِسنَي«.2 نحن أن نجتهد »أِلَْجِل ٱإْلِميَاِن ٱلُْمَسلَِّم َمرًَّة لِلِْقدِّ

إن العقيدة الزائفة مثل املرض الذي يتفىش بتبعاته. 3 وقد تشبهت العقيدة بالخمري، الذي يؤثر تدريجيًا يف الخبيز. 4

اِدقَِة ٱلَِّتي  فالله يدعو الرعاة ليكونوا قادة يف الدفاع عن الحق. إذ قال بولس لتيطس إنه من املفرتض أن يكون الراعي »ُماَلزًِما لِلَْكلَِمِة ٱلصَّ
ِحيِح َويَُوبَِّخ ٱلُْمَناِقِضنَي«.5 وقال أيًضا إنه بسبب املعلمني الكذبة، أُزيَغت عائالت  ِبَحَسِب ٱلتَّْعلِيِم، ليََِكْ يَُكوَن قَاِدًرا أَْن يَِعَظ ِبٱلتَّْعلِيِم ٱلصَّ

بأكملها عن الحق.

م الكنائس املسيحية املختلفة إىل ِملّل مثل امليثوديّة أو املعمدانيّة أو الخمسينيّة. إذ  ال يتعلق هذا املنهاج التعليمي بالعقائد التي تقسِّ
تتفق هذه الكنائس عامة عىل العقائد الكتابية األساسية املشار إليها يف دليل العقيدةدليل العقيدة يف الجزء األخري من هذا املنهاج التعليمي؛ إمنا تبحث 

هذه الدورة يف الجامعات الدينية التي تنكر العقائد التي هي أساس اإلميان املسيحي.

سندرس يف هذا الدرس سبعة أجزاء مهمة إلعداد املسيحيني ملواجهة الرصاع الديني.

تيموثاوس 3: 15  1
يهوذا 3  2

2 تيموثاوس 2: 17  3
متى 16: 6  4

تيطس 1: 9  5
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اخترب الخالص شخصًيااخترب الخالص شخصًيا

ملاذا من املهم أن يخلُص اإلنسان قبل انخراطه يف الجداالت الدينية؟«    

إذا مل يخترب الشخص نعمة الله شخصيًا: )1( سيفتقر إىل الفهم الروحي للحق. )2( سيفتقر إىل الروح القدس وحكمته يف جهوده. )3( 
سيكون لديه دوافع خاطئة للرصاع الديني.

افهم خطر الخطأافهم خطر الخطأ

ال بد أن نستعد للجدال ضد األخطاء الدينية، ألن لألخطاء الدينية عواقب جسيمة؛

فعواقبها جسيمة، لألسباب التالية: 

ليست كل ديانة تحثك عىل اإلميان بالله ولتذهب إىل السامءليست كل ديانة تحثك عىل اإلميان بالله ولتذهب إىل السامء1  

ال تؤمن بعض الديانات بإلٍه أعىل ذو كيان شخيص )البوذية(. فاملاليني من املتدنني ال يؤمنون بسامء للذهاب إليها، إذ سيبقى وجود كيانهم 
كأشخاص )البوذيون ومعظم الهندوس(.

بعض الديانات تعكس شخصية وأفعال رشيرةبعض الديانات تعكس شخصية وأفعال رشيرة1  

تربِّر أحيانًا بعض الديانات أسوأ ترصفات البرش، مثل قتل هتلر ملاليني اليهود. فالدين يدفع اإلرهابيني اإلسالميني إىل قتل اآلالف من البرش.

الرأي الديني ليس مسألة ذوق شخيصالرأي الديني ليس مسألة ذوق شخيص1  

اإلنسان ال يختار آرائه الدينية وكأنه يختار حلوته املفضلة. فكل دين يّدعي تعريف الواقع. فإذا كان البرش حقيقيني، وإذا كان الكون 
حقيقيًا، وإذا كان الله حقيقيًا، فإن بعض األديان تكون خاطئة يف طريقة تفسريها للواقع. عىل سبيل املثال، إذا كان مثة إله أعىل سيُدين 
العامل، فلن يكون الذين يعبدون األرواح ويسمحون لألرواح بالسيطرة عىل حياتهم )الروحانية والڨودو( مستعدين للدينونة. فاملرء ال 

يختار الديانة التي يفضلها هكذا، بل الديانة املتسقة مع الواقع.

من املهم كيف يصف املرء اللهمن املهم كيف يصف املرء الله1  

إذا كان الشخص يتحدث عن يشء غري حقيقي، فال يهم كيف يصفه. لكن إذا كان الله حقيقيًا، فإن بعض األفكار عنه صحيحة واألخرى 
خاطئة. مثلام قد يكون من الخطأ اإلدالء ببعض العبارات عنك، فإن بعض العبارات خاطئة عن الله، ألنه حقيقي. وألن يسوع هو الله 

عي ديانات عدة. ويجب أن يُعبد، فسيكون من الخطأ الفادح القول إنه مجرد إنسان، كام تدَّ

 يعتمد املصري األبدي لإلنسان عىل الحق يعتمد املصري األبدي لإلنسان عىل الحق1 5

عندما يثق البرش، من أجل الخالص، بيشء ال ميكنه أن يخلِّصهم حًقا، ال بد لنا محاولة تغيري رأيهم قبل أن يضلّوا إىل األبد.

ُيرجى مراجعة قامئة األسباب الخمسة التي تشري إىل حمل األخطاء الدينية لعواقب جسيمة. كام يرجى مطالعة عدد األسباب التي بإمكان ُيرجى مراجعة قامئة األسباب الخمسة التي تشري إىل حمل األخطاء الدينية لعواقب جسيمة. كام يرجى مطالعة عدد األسباب التي بإمكان 
للطالب تذكرها دون النظر إىل الصفحة.للطالب تذكرها دون النظر إىل الصفحة.

ارضمت النريان يف منزل رجل ثري. كان بداخله الكثري من األشياء القيِّمة التي أراد إنقاذها. عندما جاء الرجال للمساعدة، كانوا يخشون 
دخول املبنى املشتعل. فأرسع صاحب املنزل وأعطاهم جميع معاطف املطر البالستيكية، وأخربهم أن املعاطف مصممة خصيًصا لحاميتهم 
من الحريق. فدخلوا املبنى، واثقني يف كالمه، وحاولوا إخراج األشياء التي يريدها، فامت بعضهم ألن املعاطف مل تستطع حاميتهم. إميانهم 

مل يخلِّصهم ألنهم آمنوا بيشء غري حقيقي.
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الله حقيقي، والسامء والجحيم حقيقيان. وستُقام دينونة أخرية عىل كل الخطايا، وسيذهب كل إنسان إما إىل السامء أو الجحيم إىل األبد. 
إذا كان يعتنق اإلنسان بديانة تجعله يؤمن باليشء الخطأ، ستكون العواقب وخيمة وأبدية. لن تخلِّصه ديانته ما مل تكن حقيقية. لهذا 

ال مفر من حتمية الجداالت الدينية.

فهم أتباع املِلَلفهم أتباع املِلَل

من املهم فهم كيف يفكر ويشعر أتباع امللل. ألنه إذا تجاهلنا احتياجاتهم، فرمبا نفشل يف تقديم اإلنجيل لهم بطريقة تجذب انتباههم.

اسرتجع كيف أتيت إىل الكنيسة للمرة األوىل. يف الغالب مل يكن ذلك بسبب أن شخًصا ما أفحمك يف نقاش. ولذلك، علينا أال نظن أن 
بوسعنا تغيري أي تابع ِملَّة مبجرد هزميته يف جدال.

العقل مهم كوسيلة إلثبات الحق، لكن العقل وحدة ال يغرّي التزامات الشخص.

يربز هذا القسم بعض سامت الذين اختاروا االنضامم إىل ديانة أو ِملَّة. لكن هذه السامت ال تصف بالرضورة شخًصا يُعد دينه جزًءا من 
ثقافته.

ماذا تعرف عن بعض الذين انضموا إىل أي ِملَّة؟ ما سامتهم عادة؟«    

تابع املِلَّة يؤمن بأن قادته هم املصدر الوحيد للحق تابع املِلَّة يؤمن بأن قادته هم املصدر الوحيد للحق 1  

سة، لكنه يفرسها من خالل ما يقوله له القادة. وهكذا ميكنه  س املِلَّة ومن كتبها املقدَّ قد يظن أنه يحصل عىل معتقداته من تعاليم مؤسِّ
تجاهل التناقضات يف كتابات املِلَّة وإعالناتها.

يُعلِّم قادة املِلّل عقائد فريدة ال يحملها أي مصدر آخر بغرض أن تصبح املصدر الوحيد للحق لدى أعضائها. إنهم يرسون سلطة نهائية، 
س. س يف املامرسة العملية، حتى لو ادعوا اإلميان بالكتاب املقدَّ سواء مكتوبة أو حيَّة، تحل محل الكتاب املقدَّ

تابع املِلَّة ال يثق بالكنيسة املسيحية عموًماتابع املِلَّة ال يثق بالكنيسة املسيحية عموًما1  

يتعلَّم تابعو املِلّل أن املِلَل املسيحية مرتّدة، وتفتقر إىل الحق، وإىل بَركة الله. وقد يسخر قادة املِلّل باستمرار من املِلَل املسيحية. إمنا يف 
املقابل، تقر املِلَل املسيحية الحقيقية بأن املِلَل األخرى تحمل بعض الحق الرضوري لإلنسان ملعرفة الله والوصول إىل السامء.

يحافظ بعض قادة املِلّل عىل تدفق مستمر لإلعالن الجديد، لذلك يعتقد شعبهم أنهم املصدر األويل للحق.

تابع املِلَّة جاهل بتاريخ الكنيسة وتقاليدهاتابع املِلَّة جاهل بتاريخ الكنيسة وتقاليدها1  

س. كام ال مييزون  لدى أتباع املِلَّة القليل من املعرفة عن كيفية مواجهة الكنيسة لقضايا املايض. فهم ال يدركون كيف ُحفظ الكتاب املقدَّ
العقائد التي هي أساس اإلنجيل ورضورية للمسيحية. ويظنون أن الكنيسة لطاملا كانت مخطئة يف أهم عقائدها طوال معظم تاريخها. 

إنهم ال يدركون أنهم برفضهم العقائد التأسيسية أصبحوا جزًءا من ديانة جديدة.

تابع املِلَّة يتوقع االضطهاد والرصاعتابع املِلَّة يتوقع االضطهاد والرصاع1  

إذا كنت تتناقش مع أحد أتباع املِلَّة، فإنه يفرتض أنك مخدوع وجاهل تابًعا دوافع خاطئة، ورمبا يسيطر عليك الشيطان.

إن تابعي املِلَّة يتوقعون التعرض لالضطهاد من املتدينني اآلخرين. فإذا عاملهم أحدهم بوقاحة، يؤكد لهم هذا الترصف أنهم عىل حق.
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تابع املِلَّة يتبنى معتقدات تتعارض فيام بينهاتابع املِلَّة يتبنى معتقدات تتعارض فيام بينها1 5

يبدو األمر كام لو أن تابع املِلَّة يحفظ معتقداته يف عدة أقسام مختلفة. إنه ال يقارن املعتقدات من قسم ما باملعتقدات يف قسم آخر. 
ويتفاجأ حني يشري الناس إىل التناقضات، وال يشعر بالحاجة إىل معالجتها.

تابع املِلَّة مقتنع باالختبار أكرث من العقلتابع املِلَّة مقتنع باالختبار أكرث من العقل1  

مون مذاهبهم إىل الغرباء. ومع ذلك، فإن عامد منطقهم الثقة العمياء يف املِلَّة. وسبل  يبدو أن تابعي املِلّل يستخدمون العقل عندما يقدِّ
تفكريهم مختلقة لدعم ما يؤمنون به فعاًل.

لقد قبل االنضامم إىل املِلَّة ألنه شعر بأن تابعي امللة يحبونه ويقبلونه، أو بسبب الكيفية التي شعر بها يف وقت عبادتهم، أو بسبب اختبار 
روحي شخيص. بعد أن دخل يف عالقة مع املِلَّة، بدأ يف قبول تعاليمهم دون تقييمها. وعندما يناقش الغرباء العقائد، فإنه يشعر أنهم ال 

يفهمون ما اختربه. ويعتقد أنه إذا جعلهم يتجاوزون الحجج إىل االختبار، فسيغدون مقتنعني.

تابع املِلَّة يؤمن بإنجيل مختلفتابع املِلَّة يؤمن بإنجيل مختلف1 7

لضامن والء القطيع، ال ميكن أن تكون املِلَّة فريدة يف العقائد الصغرية فحسب؛ ال بد أن تكون فريدة يف يشء جوهري. لهذا، فالعقائد 
املميزة ملِلَّة ما تتضمن إنجياًل مختلًفا. وعليه يعتقد تابعو املِلَّة أن الخالص ال يحدث إال من خالل املِلَّة.

تابع املِلَّة غري ُمشَبع روحًياتابع املِلَّة غري ُمشَبع روحًيا1  

ألنه غري ُمَخلَّص، فيفتقر إىل يقني الغفران، وإىل النرصة عىل قوة الخطيَّة، وإىل الفرح بثامر العالقة بالله، وإىل رشكة مسيحية حقيقية مع 
أقرانه من تابعي املِلَّة. إنه يحتاج إىل سامع اإلنجيل.

فهم أصول الديانة املزيفةفهم أصول الديانة املزيفة

من أين تنشأ الديانات املزيفة؟«    

إن االعتقاد بأن الديانة املزيفة ال تنشأ إال من دافع الربح أو من االختبار الزائف أو من الشياطني؛ يعد سوء فهم لتعقيد الديانة. للرد عىل 
الديانات الزائفة، ال بد أن نفهم عدة عنارص عن أصولها.

اإلرهاص البرشياإلرهاص البرشي1  

يطوِّر الديانات الزائفة ويرشحها األذكياء الذين يرهصون يف املعتقدات الدينية دون إعالن من الله وإرشاد من الروح القدس )1 كورنثوس 
.)9-6 :2

دافع الربح الشخيصدافع الربح الشخيص1  

س أن العقائد الزائفة يعلِّمها أناس أموات يف ضامئرهم ورافضون للحق ومراؤون )1  ليس كل املعلمني الدينيني أمناء. يعلِّمنا الكتاب املقدَّ
تيموثاوس 1: 5-6، 19 و4: 2(. لقد اغتنى بعض القادة الدينيني من مذاهبهم الزائفة )2 بطرس 2: 3-1(.

العمى الروحيالعمى الروحي1  

إن الذين ليسوا عىل عالقة مع الله عميان روحيًا. ال يفتقرون إىل البصرية الروحية فحسب، لكن بصريتهم الطبيعية أيًضا ليست صحيحة 
)2 كورنثوس 4: 4-3(.
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رفض الحقرفض الحق1  

الروح القدس أمني ليُبَكُِّت ٱلَْعالََم َعىَل َخِطيٍَّة َوَعىَل ِبرٍّ َوَعىَل َديُْنونٍَة )يوحنا 16: 7-11(. إن اإلنسان الذي يرفض الحق يتخذ القرار بإرادته 
س إن اإلنسان الذي يرص عىل الخطأ يف التعاليم الجوهرية  الواعية. لذلك فإن اإلقناع والتفسري ليسا كافيني لتغيري رأيه. يقول الكتاب املقدَّ

يجب قطعه من الكنيسة ألنه يرتكب خطية )تيطس 3: 11-10(.

اختبار روحياختبار روحي1 5

س إن الذين يعبدون  الديانة الزائفة ليست مجرد طقوس جوفاء. ألن األرواح الرشيرة متورطون يف العبادة الزائفة. كام يخربنا الكتاب املقدَّ
األوثان يعبدون األرواح الرشيرة )1 كورنثوس 10: 20-21(. هذا يعني أن معتنقي الديانات الخاطئة قد مروا باختبارات روحية.

اإلعالنات الكاذبةاإلعالنات الكاذبة1  

س أن مثة تعاليم تبتدعها األرواح الرشيرة )1  إن معتقدات الديانات الزائفة ليست كلها من اخرتاع اإلنسان. إذ يخربنا الكتاب املقدَّ
تيموثاوس 4: 1(.

بعد تغطية النقاط الست أعاله، يرجى مراجعة عدد النقاط التي ميكن للطالب تسميتها ورشحها دون النظر إىل ورقتهم.بعد تغطية النقاط الست أعاله، يرجى مراجعة عدد النقاط التي ميكن للطالب تسميتها ورشحها دون النظر إىل ورقتهم.

السامت العامة للِملّلالسامت العامة للِملّل  

تُظهر الجامعة التزاًما متحمًسا وغيوًرا ال نقاش فيه لقائدها البرشّي، ويعدون نظام معتقده ومامرساته حًقا مطلًقا. 	

تثبَّط األسئلة والشك واملعارضة، وقد يبلغ األمر إىل املعاقَبة. 	

متارس الجامعة أالعيب تغيري العقل )مثل التأمل، والرتتيل، والعبادة املنتشية(. 	

د القادة كيف يجب عىل التابعني التفكري والترصف والشعور )عىل سبيل املثال، يجب أن يحصل التابعني عىل إذن باملواعدة  	 يحدِّ
أو الزواج أو تغيري الوظائف. ويصف القادة ما يجب ارتداؤه، ومكان العيش، وما إذا كان يجب أن ينجب التابعون أطفااًل أم ال، 

وما إىل ذلك(.

تطالب الجامعة مبكانة خاصة مرموقة لنفسها ولقائدها وألتباعها )عىل سبيل املثال، يُعد القائد كائًنا خاًصا أو املسيَّا(. 	

القائد غري مساءل أمام أي سلطات. 	

تثري القيادة مشاعر الخزي أو الذنب أو كليهام للسيطرة عىل التابعني. 	

الخضوع للقائد أو الجامعة يتطلب من التابعني قطع العالقات مع العائلة واألصدقاء، وتغيري أهدافهم الشخصية جذريًا. 	

الجامعة منشغلة بجلب تابعني جدد. 	

الجامعة منشغلة بجني األموال. 	

ص التابعون مبالغ تفوق قدراتهم املادية من أجل الجامعة واألنشطة املتعلقة بها. 	 من املتوقع أن يخصِّ

ع التابعون أو يُطالبَون بالعيش واالختالط أو أيهام مع أقرانهم يف املجموعة فحسب ال غري. 	 يُشجَّ

6  مقتبس من: .http://www.apologeticsindex.org/268-characteristics-of-cults بتاريخ 3 يونيو 2020.
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شارك باإلنجيلشارك باإلنجيل

من الجيد معرفة السامت املميزة ألي ِملَّة وكيفية دحض األخطاء. ومع ذلك، فمن املهم املشاركة باإلنجيل.

للحصول عىل فرصة ملشاركة اإلنجيل، ال تضيِّع الوقت يف الجدال بشأن النقاط الثانوية. ال تيسء إىل أي تابع ألي ِملَّة من خالل الجدال 
بشأن الحقائق التاريخية حول ملته التي ال ميكنك إثباتها. ركِّز عىل النقاط األساسية لإلنجيل، وال تدعه يتهرب من مجاوبة تلك النقاط.

عندما تنتهي املحادثة، من املهم جًدا أن يكونوا قد سمعوا الرسالة الخاصة بكيفية الخالص. ألن النقاش بشأن أية أموٍر أخرى لن يخلّصهم، 
حتى وإن كنت تناظر أبرع منهم.

عند التحدث إىل أحد أتباع املِلَّة، من املهم أن يُظهر املؤمن األمانة واالهتامم بالشخص. ينبغي أن يكون املؤمن مثل الشخص الذي يهتم 
بالصديق. ال ينبغي للمؤمن أن يغضب إال مثلام يغضب الصديق عىل شخص يتعرض لألذى. إذا رآك تابع املِلَّة كعدو سريفض االقتناع. إذا 

بدت املناقشة وكأنها منافسة، سريفض الهزمية.

ال بد للمؤمن إظهار املحبة والقبول واالهتامم الحقيقي واالنفتاح عىل الحق؛ ُمظهرًا أنه يريد بصدق أن يفهم.

أظِهر الكنيسةأظِهر الكنيسة

الكنيسة املحليّة السليمة هي االنتصار النهايئ عىل تأثري املِلَّة يف أي جامعة.

إن تبشري أتباع املِلَّة يستحيل إال إذا تم عرب أسلوب أفراد يقنعون أفراد. فاإلنسان عادة ال يغرّي ديانته دون التفكري يف جامعة اإلميان الذي 
سيغادرها والجامعة الجديدة التي سينضم إليها. إذا بدأ تابع املِلَّة يف االنجذاب لشهادة فرد مؤمن، فإنه يريد أن يرى جامعة اإلميان التي 
ميثلها ذلك الفرد املؤمن. يريد أن يرى كيف يُعاش اإلميان حًقا. إنه يفرتض أن الرسالة التي يسمعها قد خلقت بالفعل جامعة اإلميان 

سنضم إليها إذا آمن.

هذا يعني أن طبيعة الكنيسة املحليّة مهمة للغاية. فليَك تكون الكنيسة املحليّة جذابة ألي فرد يفكر يف االنتقال من جامعة إميان مختلف، 
ال بد للكنيسة املحلية أن بسامت معيَّنة.

ما سامت الكنيسة التي قد تجذب الناس بعيًدا عن أي ِملَّة؟«    

سامت الكنيسة املحلّية الجذابةسامت الكنيسة املحلّية الجذابة

يُظهر األعضاء أن عالقتهم مع الله حقيقية وُمشِبعة. )تابع املِلَّة ال يتمتع بعالقة مع الله(. 	

م الكنيسة العقائد كوصف لكل من الواقع ورشوط العالقة مع الله. )تتعارض عقائد املِلَّة مع بعضها بعًضا وال تجلب أي تابع  	 تقدِّ
إىل الله(.

تُظِهر الكنيسة استمتاعها بعبادة الله. )عبادة املِلَّة إنسانية وجسدانية وشيطانية(. 	

يُظِهر أعضاء الكنيسة قصًدا للحياة من منظور األبديَّة. )تّدعي املِلّل أنها تعمل من أجل األولويات األبدية. وال بد للكنيسة إظهار  	
كيف تعيش اليوم بقيم األبديَّة(

تُظِهر الكنيسة أولوية الخدمة بداًل من األهداف الدنيويَّة. )تدعو املِلّل إىل االلتزام بالخدمة، لكن لقادتها أهداف دنيويَّة(. 	

رسالة الكنيسة تُشبع االحتياجات الروحيَّة العميقة. )ليس لدى املِلَّة اإلنجيل الذي يلبِّي االحتياجات الروحية(. 	

عي املِلَّة أنها تعتني بأتباعها، لكنهم ال يتمتعون برشكة مسيحية حقيقية(. 	 الكنيسة عائلة إميانية تحب أفرادها وتعتني بهم. )قد تدَّ



15 الدرس األول - فهم الرصاع الدينيالدرس األول - فهم الرصاع الديني

ما األفعال بعينها التي تتوقع أن تراها يف الكنيسة ذات السامت املذكورة؟«    

اتكل عىل الروح القدساتكل عىل الروح القدس

تذكَّر دامئًا أن الروح القدس وحده هو القادر عىل جعل الخطاة يعرفون ذنبهم ويفهمون الحق ويشتاقون إىل الله. ال ميكن للمبرشِّ أن 
يكون فعااًل ما مل يقده الروح القدس وميسحه.

ح الَفرْق بني شخص يتكل عىل الروح القدس وآخر ال يتكل عليه؟«     كيف   توضِّ
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الدرس الثاينالدرس الثاين

نقاط إنجيلية أساسيةنقاط إنجيلية أساسية

نقاط اإلنجيل األساسيةنقاط اإلنجيل األساسية

النقاط التالية تعد من أساسيات اإلنجيل التي من املمكن أن يخلُص اإلنسان دون فهمها كاملة. لكن أي إنكار ألي من هذه النقاط ينتقص 
من أساس اإلنجيل. فإن الشخص أو املِلَّة التي تنكر أيًا من هذه األساسيات ستنحو إىل الخروج بإنجيل آخر، وتثق يف وسيلة زائفة للخالص.

عندما تشارِك باإلنجيل مع شخص ما، ستربز أهمية نقاط محددة بسبب األخطاء التي يؤمن بها فعاًل. عىل سبيل املثال، إذا كان يعتقد 
أن الخالص ال يحدث إال من خالل ِملَّة معينة، فسوف يعتقد أن متطلبات تبعية املِلَّة رضورية للخالص. فهو يحتاج إىل معرفة أن اإلنسان 

يتلقى الغفران فرديًا ويقيم عالقة مبارشة مع الله.

الله خلق اإلنسان عىل صورته لتكون له عالقة معه )تكوين  : 7 ، أعامل الرسل 7 :   -  (11  

إن هذا الحق يوضح القصد من وجودنا وهدف الخالص. فهو الحق الذي تناقضه الديانات التي ال تؤمن بإله له شخصية يحب كل البرش. 
هذا الحق يُظِهر املشكلة الحقيقية مع العامل: إن الرش ليسوا يف عالقة مع الله.

ماذا لو مل يؤمن اإلنسان بأن الله يحبه؟«    

أخطأ أبوانا األوالن وانفصال عن اللهأخطأ أبوانا األوالن وانفصال عن الله )تكوين  :  - ، إشعياء 59:  (11  

يوضح هذا أصل الخطيَّة وسبب حالة العامل. إن العامل يعرتيه األمل والحزن بسبب الخطيَّة. نعم، ال يزال مثة فرح وقصد بسبب تصميم 
الله، لكن العامل ليس كام خطَّط الله له.

ماذا لو مل يؤمن اإلنسان أن الخطيَّة هي املشكلة الحقيقية يف العامل؟«    

كل واحد منا قد أخطأ ضد اللهكل واحد منا قد أخطأ ضد الله )رومية  :   ،   (11  

دة ضد الله. ليس مثة شخص فعل الصواب دامئًا. كل شخص مذنب بارتكاب خطية متعمَّ

وماذا لو اعتقد أي إنسان أنه يستطيع تربير ما فعله؟«    

كل خاطئ ال يجد رحمة، سيدينه الله ويحكم عليه بعقوبة أبديةكل خاطئ ال يجد رحمة، سيدينه الله ويحكم عليه بعقوبة أبدية )عربانيني 9: 7 ، رومية   :   ، رؤيا   :   (11  

هذا يدل عىل حاجة الخاطئ الجادة وامللّحة إىل الخالص.

ماذا لو مل يؤمن اإلنسان بوجود إله بار غاضب من خطاياه؟«    

ال ميكن ألي إنسان فعل أي يشء لدفع مثن الخطايا التي ارتكبها ضد اللهال ميكن ألي إنسان فعل أي يشء لدفع مثن الخطايا التي ارتكبها ضد الله )رومية  :   ، أفسس  :  -9(11 5

األعامل الصالحة واملواهب ال ميكن أن تدفع مثن الخطيَّة؛ ألن الخطيَّة ضد إله غري محدود وألن كل يشء يخصه فعاًل.

ماذا لو اعتقد اإلنسان أنه ال بد أن يجعل نفسه مستحًقا للغفران؟«    
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ال بد من أساس للغفران ألن الخطيَّة خطرية والله عادلال بد من أساس للغفران ألن الخطيَّة خطرية والله عادل  )رومية  : 5 -  (11  

الله يريد أن يغفر، ولكن إذا غفر بال أساس، فستبدو الخطيَّة تافهة، وسيبدو الله ظاملًا.

ملاذا كان موت املسيح رضوريًا؟«    

لقد عاش الرب يسوع، ابن الله، حياة كاملة ومات ذبيحة حتى ننال الغفران، ونتربَّر أمام إله قدوس، ونحيا حياة أبديَّة لقد عاش الرب يسوع، ابن الله، حياة كاملة ومات ذبيحة حتى ننال الغفران، ونتربَّر أمام إله قدوس، ونحيا حياة أبديَّة 1 7
)يوحنا  :   ، رومية 5:  -9(1

وألن الرب يسوع هو ابن الله، فإن لذبيحته قيمة غري محدودة وتُريس أساًسا للغفران ألي إنسان يف العامل. فإذا كان مجرد إنسان برشي، 
فذبيحته ستكون ذات قيمة محدودة. وإذا مل يكن هو الله، فلن يكون قادًرا عىل خالصنا أبًدا، فال بد حينها أن نجد طريقة أخرى للخالص.

ملاذا تعلِّم بعض الديانات أن البرش ال بد أن يخلصوا باألعامل؟«    

قام الرب يسوع بالجسد من بني األموات، مثبًتا هويته ابًنا الله وُمظهًرا قدرته عىل منح الحياة األبديَّةقام الرب يسوع بالجسد من بني األموات، مثبًتا هويته ابًنا الله وُمظهًرا قدرته عىل منح الحياة األبديَّة )يوحنا   : 5 -  ، 1  
يوحنا   :   -  ، رومية  :  ، رؤيا  :   (1

إن املِلّل التي تنكر قيامة الرب يسوع عادة ما تنكر ألوهيته وكفاية ذبيحته من أجل الخالص. من ثم اختلقوا وسيلة أخرى للخالص.

ما الرباهني التي نعرفها بأن الرب يسوع قام من بني األموات؟«    

ذبيحة املسيح كافية للخالصذبيحة املسيح كافية للخالص )أفسس  :  -  ، يوحنا األوىل  :  (11 9

الخالص  بالنعمة باإلميانبالنعمة باإلميان، بالرب يسوع املسيح وحدهوحده، وليس باألعامل الصالحة. تُعلِّم العديد من الديانات أن اإلنسان قد يربح خالصه 
جزئيًا. مام يُخِضع الناس لسيطرة منظمة دينية تخربهم مبا يجب عليهم فعله ليخلُصوا.

ملاذا يعتقد البعض أنه ال ميكن خالصهم دون منظمتهم الدينية؟«    

الله يخلِّص كل إنسان يعرتف بأنه خاطئ ويتوب عن خطيته ويؤمن باإلنجيل الله يخلِّص كل إنسان يعرتف بأنه خاطئ ويتوب عن خطيته ويؤمن باإلنجيل )مرقس  : 5 ،   يوحنا  : 9(11   

م وسيلة مختلفة للخالص. ال يحق ألي منظمة برشية أن تضيف إىل متطلبات الخالص أو تقدِّ

أي من البرش له الحق يف اإلميان بأنه قد خلُص؟«    

التوبة تعني أن اإلنسان نادم عىل خطاياه ومستعد للتخيل عنهاالتوبة تعني أن اإلنسان نادم عىل خطاياه ومستعد للتخيل عنها )إشعياء 55: 7، حزقيال   :   ، حزقيال   : 9-  ، متى 1   
1)  : 

التوبة ال تعني أنه يتحتم اإلنسان عيش حياته بكامل قبل أن يقبله الله. وحده الله َمن بوسعه تحرير الخاطئ من قوة خطاياه. إمنا التوبة 
تعني أن اإلنسان نادم مبا فيه الكفاية عىل خطاياه وأنه مستعد لالرتداد عنها. إذا مل يكن اإلنسان عىل استعداد للتخيل عن خطاياه، فال 

ميكن أن يخلُص.

ملاذا ال يُغفر لإلنسان دون توبة؟«    

الخاطئ املؤمن التائب ينال الخالص عندما يطلب من الله أن يخلِّصهالخاطئ املؤمن التائب ينال الخالص عندما يطلب من الله أن يخلِّصه )رومية   :   ، أعامل الرسل  :   (11   

أمام كل إنسان باب رحمة الله مفتوح بسبب الرب يسوع. فام من مؤسسة أو وكيل برشي حتى ينال اإلنسان غفران الله، إنكم يناله 
كونه فرًدا ويبدأ عالقة مبارشة مع الله.

كيف   نعرف أنه ميكن لإلنسان أن يصري مؤمًنا يف لحظة من الزمن؟«    
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الدرس الثالثالدرس الثالث

املورمونّيةاملورمونّية

اللقاء األولاللقاء األول

لقد التقاهام جون للمرة األوىل بينام كان مير مبتنزه يف طريقة للمنزل. كانا شابني يرتدي كل منهام بنطال أسود وقميص أبيض ويعلق 
بطاقة باسمه. كانا ودوَدين وأرادا التحدث معه عن ديانتهام. استمع جون ومل يطرح أسئلة كثرية. بدا أنهام من كنيسة عادية ويقوالن 

األشياء نفسها التي سمعها يف الكنيسة. قاال إنهام من كنيسة يسوع املسيح لقدييس اليوم األخري، التي تسمى أيًضا املورمون.

دراسة كتابّية- الجزء األولدراسة كتابّية- الجزء األول

اقرأوا إشعياء اقرأوا إشعياء 4141 سوًيا بصوت مسموع. واطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخص هذا املقطع الكتايب. ماذا يخربنا هذا املقطع عن الله؟  سوًيا بصوت مسموع. واطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخص هذا املقطع الكتايب. ماذا يخربنا هذا املقطع عن الله؟ 
اطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.اطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.

املورمونّيةاملورمونّية

األصل والتاريخاألصل والتاريخ

بدأت املورمونيّة برجل اسمه جوزيف سميث. ادعى جوزيف أنه ذات يوم من عام 1820، صىلَّ إىل الله أن يريه أي كنيسة عىل حق. وأثناء 
الصالة رأى رؤيا؛ رأى رجلني يرتديان ثيابًا بيض، هام يسوع والله اآلب. أخربه الله أن أيًا من الكنائس مل يكن عىل حق وأن معتقداتهم 

كانت رجًسا.

ما يف هذه الرؤيا خطأ من الناحية الكتابية؟«    

ادعى جوزيف أنه رأى رؤيا الحقة أوضحت له أين يحفر ليجد بعض اللوحات الذهبية التي عليها كتابة. ثم ترَجم هذه الكتابة مبساعدة 
نظارات سحرية ونرشها باسم كتاب املورمونكتاب املورمون. مل ير أي شخص آخر اللوحات أو النظارات عىل اإلطالق منذ أن أعادها املالك إىل السامء 

لحفظها.

كان جوزيف تابعا يف املحفل املاسوين، وقد نسخ طقوس املورمونيّة الرسية من كتيبات املاسونية، مبا يف ذلك قََسم الدم وكلامت املرور 
واملصافحة الرسيّة. 7

تأسست كنيسة املورمون يف نيويورك عام 1830. ويف عام 1839، انتقلوا أواًل إىل نوڨو بوالية إلينوي، ثم إىل ميسوري. قال جوزيف إن 
ميسوري كانت أرض املورمون، وأن املعبد سيُبنى يف مدينة إندبندنس بوالية ميسوري. 8 مل ينُب املعبد أبًدا، وانتقل املورمون مرة أخرى. 

خرج جوزيف بكثري من النبوات التي مل تتحقق قط. 9

قال جوزيف: »لدي الكثري ألفتخر به أكرث من أي وقت مىض. أنا الرجل الوحيد الذي متكَّن من حفظ أوارص كنيسة بأرسها منذ أيام آدم. 
الغالبية العظمى من كل أتباعها وقفت إىل جانبي. مل يفعل ذلك ال بولس وال بطرس وال يسوع. أفتخر بأنه مل يقم أي شخص بعمل مثل 

هذا. لقد هرب أتباع يسوع منه؛ لكن قّديسو األيام األخرية مل يهربوا مني بعد«.10

س أن الرسل مل يكن لديهم ديانة رسيّة، بل كانوا عالنيني حيال كل ما آمنوا به.  لدى املورمون كثري من الطقوس الرسيّة املنسوخة من املحفل املاسوين. يخربنا الكتاب املقدَّ  7
انظر 2 كورنثوس 4: 2، و2 تيموثاوس 2: 2.

العقيدة والعهود، جوزيف سميث. القسم 57.  8
س يقول إنه إذا مل تتحقق نبوة شخص ما، فال ميكن الوثوق به كنبي. انظر تثنية 18: 22 الكتاب املقدَّ  9

العقيدة والعهود، جوزيف سميث. القسم 57.  10
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اعتدى جوزيف عىل دور نرش إحدى الصحف التي نددت بتعدد الزوجات الذي أباحه11، ودّمرها. بينام كان جوزيف يف السجن يف انتظار 
املحاكمة، هاجمت مجموعة من الغوغاء السجن وقتلت جوزيف وشقيقه هريام.

كان جوزيف قد عنّي ابنه خلًفا له، ولكن بعد مقتله، اتبعت غالبية الحركة بريغهام يونغ وانتقلت إىل مدينة سولت ليك، تاركة »أرض 
امليعاد«.

يؤمن املورمون بأن املسيحية الحقة انتهت مبوت الرسل، ومل توجد عىل األرض ثانيًة حتى بدأ جوزيف سميث كنيسة املورمون.

ما األحداث املبكرة يف كنيسة املورمون التي يجب أن تدفعنا إىل الشك يف أن املسيحية الحقة قد أسرُتَِدت إىل األرض؟«    

التأثري الحارضالتأثري الحارض

انشقت الحركة األصلية للمورمون، التي بدأها جوزيف سميث، إىل الكثري من امللل؛ بعضها صغري للغاية.

يقع مقر أضخم كنيسة للمورمون يف مدينة سولت ليك، بوالية يوتا، وتزعم أن عدد أعضائها حول العامل يصل إىل 14 مليون و700 ألف. 
كام أنهم يطبعون مواد إىل 177 لغة. 

لديهم قرابة 80 ألف مبرشِّ بدوام كامل. 12 يف الغالب يكون املبرشون من الشباب الذي يتطوعون ملدة سنة ونصف إىل سنتني. ميكن 
إرسالهم إىل حيث يخدم املورمون حول العامل، دون قابلية لالختيار. كام أنهم يعلمون دون أي راتب.

عقائد املورمون الخطرةعقائد املورمون الخطرة

تعدد الزوجات تعدد الزوجات 

زعم جوزيف سميث أن الله أوىص بتعدد الزوجات كوسيلة للرجال ليصبحوا آلهة بعد املوت، وهو الهدف األسمى لكل مورموين. 13 كان 
ر الله األرض. 14 يُفرتض بالرجال أن يجمعوا عدة زوجات من أجل األبديّة، حتى يتمكنوا من تعمري عوامل جديدة مثلام عمَّ

تزوج سميث 27 زوجة، وكانت األصغر تبلغ 14 ربيًعا. وأغلبيتهن كن متزوجات فعاًل من رجال آخرين، لكن سميث قال إن الزيجات 
السابقة باطلة إذ متت خارج املورمونية. أما القائد الذي خلفه، بريغهام يونغ، تزوج 57 امرأة وأنجب 165 طفاًل15.

قال سميث إن تعدد الزوجات عهد الله األبدي، وإنه تأسس قبل تأسيس العامل. قال رسل كنيسة املورمون الالحقون إن تعدد الزوجات 
هو السبيل الوحيد للوصول16 إىل األلوهية، ولن يتغرّي أبًدا.

دت حكومة الواليات املتحدة مبصادرة أرايض الكنيسة ألنهم كانوا  استمر املورمون يف مامرسة تعدد الزوجات حتى عام 1890، عندما هدَّ
يخالفون القانون. يف ذلك الوقت، ادعى نبي املورمون وودرف أنه تلقى إعالنًا من الله بأن تعدد الزوجات قد انتهى.

معظم املورمون ال ميارسون تعدد الزوجات اآلن. ملاذا ال يزال تاريخ تعدد الزوجات ميثل مشكلة بالنسبة ملصداقيتهم؟«    

س إن الراعي يجب أال يكون معحبًا بنفسه أو غضوبًا. انظر تيطس 1: 7 يقول الكتاب املقدَّ  11
تقارير من عام 2014.  12

س يقول إن الراعي يجب أن يكون بعل امرأة واحدة. انظر تيطس 1: 6. الكتاب املقدَّ  13
»العقيدة والعهود، جوزيف سميث، القسم 132.  14

س يقول إن من يتزوج مبطلقة يزين. انظر متى 5: 32. الكتاب املقدَّ  15
مجلة الخطابات، بريغهام يونغ، املجلد 11، 269  16
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العنرصيةالعنرصية

بحسب عقيدة املورمون، كان كل إنسان روًحا يف السامء قبل أن يُولد. وكان قد شنت حرب يف السامء، وأولئك الذين مل يقاتلوا بأقىص ما 
عندهم من أجل الله لُعنوا ببرشة داكنة. الرجال املقتبَس عنهم هذا الكالم كانوا جميًعا رؤساء لكنيسة املورمون وال يزال املورمون يعتربونهم 
أنبياء الله. قال جوزيف سميث إن أصحاب البرشة الداكنة إذا آمنوا بعقائد املورمون وعملوا حسًنا، فإن برشتهم ستصبح أفتح بعد عدة 
أجيال. وقال بريغهام يونغ إن البرشة السوداء واألنوف املسطَّحة هي لعنة قايني. وقال إنه مبدأ أزيّل من الله أن الرجل ذو الدم اإلفريقي 
سة إلهية. فيام قال جوزيف فيلدنغ سميث إن السود يحصلون عىل ما  ال يستطيع أن يتوىل الكهنوت. وقال أيًضا إن عبودية السود مؤسَّ

يستحقونه يف العامل بسبب ما فعلته أرواحهم قبل والدتهم. وقال ديفيد مكاي إن متييز 
الكنيسة ضد »الزنجي« مل يبدأ من اإلنسان بل الله. 17

يف املورمونية، من املفرتض أن يصبح كل رجل كاهًنا. يف معظم تاريخهم، مل يسمح املورمون 
للرجال السود بأن يكونوا قساوسة، مام يعني أنهم ليسوا أتباع يف الحقيقة. ويف عام 1978، 
زعمت كنيسة املورمون أنها حصلت عىل إعالن جديد غرّي كل ما قالوه عن السود منذ 

البداية، ويسمحون اآلن للرجال السود بأن يُكرسوا كهنة.18

يزعم املورمون أنهم يقبلون السود عىل قدم املساواة مع األعراق األخرى. ملاذا «    
ال يزال تاريخ عنرصيتهم مشكلة بالنسبة ملصداقيتهم؟

املالبس الداخليةاملالبس الداخلية

يُطلب من جميع األتباع املورمون ارتداء مالبس خاصة تحت مالبسهم الخارجية. املالبس الخاصة بيضاء وتغطي معظم الجسم. وهي من 
املفرتض أن توفِّر لهم الحامية الروحية. إنها متثِّل وعدهم بأن يكونوا أمناء للكنيسة. ومن املفرتض أن يرتدوها لياًل ونهاًرا.

العقائد الهرطوقية للمورمونالعقائد الهرطوقية للمورمون

يجب أن يؤمن كل تابع من أعضاء ِملَّة املورمون بأن جوزيف سميث 
كان نبيًا لله، وأن كتاب املورمونكتاب املورمون هو عهد آخر للمسيح، ومساٍو للكتاب 
»العقيدة  »العقيدة   إعالنات يسمى  كتاب  أيًضا  لديهم  السلطان.  س يف  املقدَّ
س متاًما، ويؤمنون  والعهود«والعهود« يؤمنون بأنه ُموحى به مثل الكتاب املقدَّ

س ال يكفي لتأسيس عقائدهم األكرث أهمية. بأن الكتاب املقدَّ

يزعم املورمون أن ديانتهم هي املسيحية الحقة. وتناقض العديد من 
عقائدهم العقائد الكتابية والتاريخية التي تدعم اإلنجيل. من الصعب 
اكتشاف الهرطقات عند التحدث إىل أعضاء ِملَّة املورمون ألن الكثري 

منهم ال يعرفون ما علّمه أنبيائهم.

تؤمن كنيسة املورمون بأن الله كان إنسانًا مثلنا يف يوم من األيام، لكنه تطوَّر حتى أصبح الله كام هو اآلن. 19ويؤمنون بأن الله اآلب له 
جسد مادي، ولديه زوجات كثريات. يولَد أبناؤه أواًل كأرواح، ثم يُرَسلون إىل األرض ليولدوا كبرش.

يقول املورمون إنهم يؤمنون بأن يسوع ولد من عذراء، لكن الكنيسة املورمونية تعلِّم أن الله اآلب جعل مريم حبىل بالطريقة الطبيعية 
باستخدام جسده، وأن يسوع ُولِد بالطريقة عينها التي يولَد بها أي إنسان آخر. 20

س يقول إنه ال يوجد متييز بسبب الجنسيّة أو الِعرق. انظر غالطية 3: 28 الكتاب املقدَّ  17
/1467937-retrieved from https://pixabay.com/photos/moroni-angel-statue -prophet-mormon :مأخوذة من .Pixapay من موقع ErikaWittlieb :تصوير  18

جوزيف سميث يف »تاريخ الكنيسة«، الجزء السادس، صفحة 305.  19
س يقول إن مريم حبلت بطفل من الروح القدس. انظر لوقا 1: 35 ومتى 1: 18. الكتاب املقدَّ  20

مثة متثال للمالك موروين أعىل كل معبد مورمون.

»بقدر ما ميكن أن تقوله اللغة إيجابًيا، يؤكد 

العهد القديم أن الله هو الرسمدي، دون 

بداية أو نهاية، متجاوًزا حدود الزمان«1

دبليو يت بوركيرس
)الله واإلنسان والخالص، )الله واإلنسان والخالص، 151151((
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يؤمن املورمون بأنه قبل والدة يسوع عىل األرض كان روًحا، مثل املالئكة اآلخرين، وأنه ليس الله. 21

يؤمن املورمون بأن الروح القدس ويسوع كائنني منفصلنَي عن اآلب، وأنهام ليسا مساويني لآلب؛ فهم ال يؤمنون بالثالوث.

كيف ترشح مشكلة نظرة املورمون إىل الله، يف بضع كلامت؟«    

يؤمن املورمون بأن ذَكَر املورمون ميكن أن ينمو ليكون مثل الله متاًما. 
فهم يؤمنون بأن الكثريين قد وصلوا إىل تلك القامة هذا فعاًل، حتى إن 
مثة كثري من اآللهة. قال الرسول لورنزو سنو: »كام هو اإلنسان، كان الله 

يف يوم من األيام؛ وكام هو الله، ميكن لإلنسان أن يصري«.

قال جوزيف سميث: »هذه هي الحياة األبدية؛ أن تعرفوا اإلله الوحيد 
الحكيم والحقيقي، وعليكم أن تتعلَّموا كيف تكونوا آلهة، وأن تكونوا 

ملوكًا وكهنة لله كام فعل كل اآللهة قبلكم«.

يؤمن املورمون بأن قلة من البرش سيذهبون إىل الجحيم األبدي. 22 
إذ سيُمنح معظم البرش فرصة لقبول املورمونية بعد املوت. وسيصعد 

املورمون األمناء إىل أعىل الدرجات يف السامء.

يؤمن املورمون بأن الخالص مكافأة مُتنح يف مقابل حياة الخدمة األمينة لله. 23ال يزعم املورمون أن لديهم يقني خالص شخيص.

يؤمن املورمون بأن جميع الكنائس األخرى شيطانية، وأنه ال خالص إال من خالل كنيسة املورمون. فام من وحدة حقيقية ممكنة لتُقام 
بني املورمون واملسيحيني.

ملاذا يستحيل تحقيق الوحدة بني املسيحيني واملورمون؟ اذكر عدة أسباب.«    

أساليب املورمونأساليب املورمون

يطلب املورمون من الناس أن يصلوا ليُظهر لهم الله ما إذا كان كتاب 
املورمون صحيًحا وما إذا كان جوزيف سميث نبيًا. يزعم كثريون 
أنهم يشعرون بُحرقة يف قلوبهم كاستجابة لتلك الصالة. ويؤمنون 
بأن الشعور بالُحرقة يؤكد صحة املورمونية. ولكن الشعور ال يؤكد 

لهم أنهم قد خلُصوا شخصيًا. 24

س  س، لكن الكتاب املقدَّ يزعم املورمون أنهم يؤمنون بالكتاب املقدَّ
س به أخطاء بسبب أخطاء  يناقض عقائدهم. يقولون إن الكتاب املقدَّ
النسخ والرتجمة. ويقولون إن مثة حاجة إىل مزيد من اإلعالنات 
س. 25 بالنسبة للمورمون، فإن أعىل سلطان  بسبب أخطاء الكتاب املقدَّ
هو إعالن جوزيف سميث. ألنهم يؤمنون بأنه كان نبيًا لله، فإنهم 

س. يقبلون جميع معتقدات املورمون التي تتعارض مع الكتاب املقدَّ

س يقول إن يسوع كان كلمة الله قبل أن يأيت ليولد عىل األرض. انظر يوحنا 1: 1، 14  الكتاب املقدَّ  21
س يقول إن كثريين سرُيسلون إىل الجحيم مع إبليس ومالئكته. انظر متى 25: 41. 22  الكتاب املقدَّ

س يقول إن الخالص عطية من الله، وال نستحقه مبوجب أعاملنا. انظر أفسس 2: 9-8.  الكتاب املقدَّ  23
س يقول إننا ينبغي أال نؤمن مبا يخالف اإلنجيل، حتى لو أتانا به مالك. انظر غالطية 1: 8. الكتاب املقدَّ  24

قال يسوع إن السامء واألرض تزوالن ولكن كالمه لن يزول )متى 24: 35(. لقد قال إن حرفًا واحًدا من كالمه لن يزول قبل أن يتم )متى 5: 18(. قال بطرس إن كلمة الله   25
تبقى إىل األبد )1 بطرس 1: 25(. يتوقع الله منا أن نثق بكلمته بداًل من التطلع إىل إعالن جديد.

»أساس الديانة الحقة يقوم عىل وحي 

س عىل األنبياء والرسل،  الله1 إنه مؤسَّ

يسوع املسيح نفسه هو حجر الزاوية«1

جون ويسيل
»التدبر يف حالة العقل«»التدبر يف حالة العقل«

 

س، عىل األقل إجاماًل  “لدينا الوحي املقدَّ

ومضمونًا، إذ سلمه يسوع ومبرشيه ورسله إىل 

موىس واألنبياء وإىل كنيسة املسيح، وال ميكن 

العثور عىل أي يشء يف املخطوطات العربية 

أو اليونانية يثبت أي خطأ يف العقيدة«1

آدم كالرك
))الالهوت املسيحيالالهوت املسيحي، ، 5151((
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يستخدم املورمون الكلامت عينها التي يستخدمها املؤمنون، لكنها تعني أشياء مختلفة. يقولون إن يسوع هو ابن الله، لكنهم ال يقصدون 
أنه هو الله. ويقولون إن الروح القدس هو التابع الثالث يف الالهوت، لكنهم ال يؤمنون بالثالوث.

يقولون إن يسوع ُولِد من عذراء، لكنهم يعتقدون أن الله اآلب له جسد مادي استخدمه ليجعل مريم تحبل بالتزاوج الطبيعي.

يقولون إن يسوع تأمل ومات كفارة عن خطايانا، وإنه ميكننا أن نصيل ليَك يُغفر لنا، لكنهم يؤمنون بأن السامء مكافأة عىل الحياة األمينة.

أنهم مسيحيون حقيقيون1 ويزعمون أن جميع  املورمون  أنهم مسيحيون حقيقيون1 ويزعمون أن جميع يزعم  املورمون  يزعم 
الكنائس األخرى خاطئة1 ولكن إذا كان الشخص يفهم جميع عقائد الكنائس األخرى خاطئة1 ولكن إذا كان الشخص يفهم جميع عقائد 
املورمون ويؤمن بها، فهو ال يؤمن باإلنجيل الكتايب وليس مسيحًيا1املورمون ويؤمن بها، فهو ال يؤمن باإلنجيل الكتايب وليس مسيحًيا1

يرجى العودة اآلن وقراءة التذييل يف القسم بأكمله عن املورمونية. يرجى العودة اآلن وقراءة التذييل يف القسم بأكمله عن املورمونية. 
س املشار  س املشار يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب املقدَّ يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب املقدَّ

إليها والتناوب يف قراءتها للمجموعة.إليها والتناوب يف قراءتها للمجموعة.

استخدام دليل العقيدةاستخدام دليل العقيدة

رفض املورمون جميع العقائد الواردة يف القامئة التالية. انظر إىل دليل العقيدة لرتى أهمية كل عقيدة والدليل عليها. تأكد من أنك تفهم رفض املورمون جميع العقائد الواردة يف القامئة التالية. انظر إىل دليل العقيدة لرتى أهمية كل عقيدة والدليل عليها. تأكد من أنك تفهم 
كيف تثبت اآليات املشار إليها العقيدة.كيف تثبت اآليات املشار إليها العقيدة.

س كاٍف للعقيدة.1   الكتاب املقدَّ

ال يوجد سوى إله واحد.1  

الله اآلب ليس إنسانًا.1  

الله مل يتغريَّ قط.1  

يسوع هو الله.1 5

الروح القدس هو الله.1 7

الله ثالوث.1  

الخالص بكفارة املسيح وحدها.1 9

)باإلميان ننال الخالص.1   

ننال يقني خالص شخيص.1   

سيعاين غري املخلَّصني عقابًا أبديًا.1   

الكرازةالكرازة

قد يبدو من املستحيل تغيري رأي املورمون، لكن الحقيقة هي أن اآلالف من املورمون يغادرون كنيسة املورمون كل عام.

حاول أن تُظهر للمورمون أن أهم معتقداته تتعارض مع اإلنجيل. استخدم األدلة املقدمة يف دليل العقيدةدليل العقيدة11 قدم هذا الدليل ألي شخص 
يبدو أنه مهتم باملورمونية.

ال توافق عىل الصالة حتى يُظهر لك الله ما إذا كانت املورمونية عىل حق. يجب أال تطلب من الله أن يريك شيئًا إذا كنت تعرف الحق 
فعاًل. إن الصالة بهذه الطريقة متنح الشيطان الفرصة إلرباكك بتجربة.

ال ميلك املورمون يقني خالص شخيص. يعيش الكثري منهم يف خوف من أال يقبل الله حياتهم. تأكد من مشاركة اإلنجيل معهم وأخربهم 
كيف ميكنهم الحصول عىل تأكيد للخالص. هذا أكرث أهمية من أي يشء آخر ميكنك إخبارهم به.

“نؤمن111 يسوع املسيح، ابن الله الوحيد111 

ُحبل به قبل الروح القدس«1

قانون إميان الرسل
)كُتب يف القرن األول لتلخيص عقيدة الرسل()كُتب يف القرن األول لتلخيص عقيدة الرسل(
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قد ال ترى نتائج مناظرتك. قد ال يخربك تابع املورمون يف نهاية املحادثة أنه غريَّ رأيه. ومع ذلك، فأنت ال تعرف اآلثار طويلة املدى للمحادثة. 
مته. سيستمر الروح القدس يف استخدام الحق الذي قدَّ

شهادةشهادة

نشأت كريس يف كنيسة املورمون وشاركت يف كل فعالياتهم. كانت تعترب مثااًل جيًدا لفتاة املورمون. عندما غادرت املنزل لاللتحاق بجامعة 
س املسيحية. ذهبت عىل أمل أن تتمكن من إقناع شخص ما بالتحول إىل املورمونية. يف دراسة  أيداهو، ُدعيت لحضور دراسة الكتاب املقدَّ
س مل تكن قد أدركتها من قبل. كام رأت أن للمسيحيني هناك عالقة مع الله مل تكن تتمتع  كتابيّة، تعلمت أشياء عن الله من الكتاب املقدَّ
بها من قبل. تركت كنيسة املورمون وتعيش من أجل الله رغم أن عائلتها ومعظم أصدقائها املورمون رفضوها، لكن الله أعطاها عائلة 
مسيحية جديدة وأصدقاء أكرث من ذي قبل. تقول كريس: »ألولئك الذين تركوا كنيسة املورمون ويفكرون يف ترك الله متاًما، ال... ال يزال 

لدى الله قصد من أجلك«.

دراسة كتابّية - الجزء الثايندراسة كتابّية - الجزء الثاين

اآلن، يرجى قراءة إشعياء اآلن، يرجى قراءة إشعياء 4141 مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع ألحد أتباع املورمونية.  مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع ألحد أتباع املورمونية. 
دع العديد من الطالب يشاركون ما كتبوه.دع العديد من الطالب يشاركون ما كتبوه.

تكليف لكل درستكليف لكل درس

خالل هذه الدورة، ستجري محادثات مع أتباع الديانات واملِلّل املختلفة التي تدرسها. ستحتاج إىل إجراء محادثات مع 
أعضاء ما ال يقل عن 10 مجموعات دينية مختلفة. يجب عليك تقديم اإلنجيل والحقائق املسيحية األخرى.

إذا مل يكن من املمكن أن تجد تابعا يف املجموعة الدينية التي تدرسها يف درس معني، فيجب أن تجد شخًصا آخر مهتاًم 
بسامع املادة.

بعد محادثتك، ستقدم تقريرين.

ستكتب تقريرًا من صفحتني وتسلّمه إىل قائد فصلك. يجب أن تصف فيه املعتقدات األساسية للمجموعة الدينية،   .1
ورًدا كتابيًا عىل تلك املعتقدات، ومحادثتك مع غري املؤمنني، وردهم عىل ما قلته.

ستخرب زمالئك يف الفصل عن املحادثة عندما تلتقون يف الفصل.  .2

تعد املحادثات العرش وتكليفات الكتابة هي املهام األساسية لهذا املنهاج. 
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الدرس الرابعالدرس الرابع

شهود يهوهشهود يهوه

اللقاء األولاللقاء األول

لقد طرقوا باب سام وقدموا له نسخة من مجلة »استيقظ«»استيقظ«. كان الزوار امرأة مع اثنني من أبنائها. كانوا متأنقني وودودين. كان مقال 
س، وعلَّقت عليها، ثم سألت  الغالف يدور حول كيفية مساعدة األطفال عىل تحسني أدائهم يف املدرسة. قرأت املرأة آية من الكتاب املقدَّ

س. قال سام إنه سيفكر يف األمر. سام إذا كان مهتاًم بزيارتها له لدراسة الكتاب املقدَّ

دراسة كتابّية- الجزء األولدراسة كتابّية- الجزء األول

يرجى قراءة عربانيني يرجى قراءة عربانيني 11 مًعا. اطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخِّص هذا املقطع الكتايب. ماذا يخربنا هذا املقطع عن الرب يسوع؟ اطلب  مًعا. اطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخِّص هذا املقطع الكتايب. ماذا يخربنا هذا املقطع عن الرب يسوع؟ اطلب 
من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.

شهود يهوهشهود يهوه

تاريخهمتاريخهم

أسس تشارلز راسل جمعية نرش »برج مراقبة صهيون« عام 1881 لنرش تعاليمه املميّزة. غريت املنظمة اسمها إىل »شهود يهوه« يف عام 1931.

س  س. قال إنه سيكون من األفضل للناس قراءة كتبه دون الكتاب املقدَّ ألَّف راسل مجموعة من ستة مجلدات من دراسات الكتاب املقدَّ
س وحده، فسيظل يف الظلمة  س دون كتبه. قال إنه إذا توقف الشخص عن قراءة كتبه وقرأ الكتاب املقدَّ بداًل من قراءة الكتاب املقدَّ

س، فسيكون يف النور. 26 خالل سنتني، لكن إذا قرأ كتبه وحدها دون الكتاب املقدَّ

تغريت مبادئ شهود يهوه عدة مرات.

خرج قادة شهود يهوه بكثري من النبوات التي مل تتحقق. عىل سبيل املثال، تنبأ القائد الثاين، رذرفورد، بأن إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
سيُقومون من املوت يف عام 1925 ويعيشون يف منزل فاخر أعده لهم. مل يأتوا، لكنه عاش يف املنزل مبفردة. 27

يؤمن شهود يهوه بأن جميع الكنائس األخرى شيطانية، وال خالص إال من خالل منظمتهم. 28

ما األشياء التي ميكنك رؤيتها فعاًل والتي تشري إىل أن شهود يهوه ليست مسيحية كتابية؟«    

التأثري الحارضالتأثري الحارض

يزعم شهود يهوه أنهم يعملون يف 239 دولة وينرشون بـ 595 لغة. يف السنوات العرش املاضية طبعوا 20 مليار نسخة من املطبوعات. 
لديهم 111000كنيسة، بأكرث من 7 ماليني تابع نشط. 29

س يقول إن كلمة الله هي النور الذي يقودنا )مزمور 119: 105(. يعلمنا الروح القدس حتى لو مل يكن لدينا معلِّم برشي )1 يوحنا 2: 27(. الكتاب املقدَّ  26
س يقول إنه إذا مل تتحقق نبوة شخص ما، فإنه ليس نبيًا موثوقًا. انظر تثنية 18: 22.  الكتاب املقدَّ  27

الرب يسوع أخرب التالميذ بأال يتعني عىل خدام الله جمعيًا أن يكونوا يف مجموعة واحدة )لوقا 9: 50(.  28
تقارير من عام 2014.  29
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يقع املقر الرئييس لشهود يهوه يف بروكلني، نيويورك.

العقائد الخطرة لشهود يهوهالعقائد الخطرة لشهود يهوه

ال يشارك شهود يهوه يف االنتخابات الحكومية وال يشغلون أي منصب حكومي، ألنهم يعتقدون أنهم منفصلون عن ماملك هذا العامل. 30

إنهم ال يخدمون يف الجيش وال يؤمنون بأن الحرب صحيحة عىل اإلطالق.

ال يحتفلون بأي أعياد، سواء أعياد وطنية أو أعياد مسيحية أو أعياد ميالد، ألنهم يعتقدون أن كل االحتفاالت تتبع عادات وثنية.

س. إنهم ال يقبلون نقل الدم، حتى إلنقاذ الحياة، بسبب تحريم أكل أي حيوان بدمه يف الكتاب املقدَّ

إنهم ال يدفعون العشور، وال يتقاىض رعاتهم رواتب.

ال يؤمن شهود يهوه أنه ميكن ألي شخص أن يخلص فوًرا من خالل إميانه باملسيح. إنهم يعتقدون أن عىل الشخص االنضامم إىل منظمتهم، 
وتعلُّم 31عقائدهم والبدء يف مامرسة متطلباتهم. وكذلك، الخالص عملية، واللحظة التي يعرف فيها املرء أنه قد نال الخالص ليست محددة.

يتعني عىل كل تابع تسليم تقارير شهرية عن نشاط املراقبة. يُخرج أي تابع ال يسلم تقارير الشهادة من قامئة األتباع النشطني وال يعترب 
ُمخلًَّصا32.

بحسب شهود يهوه، كيف يخلُص اإلنسان؟«    

شهود يهوه ال يقبلون الصليب كرمز مسيحي، ويؤمنون بأن الرب يسوع مات عىل خشبة.

يقولون إنه يجب رفض عقيدة الثالوث ألنها غري منطقية ومن املستحيل 
فهمها، كام لو أنه ال ينبغي أن يكون مثة أي يشء يف طبيعة الله يفوق 

فهمنا.

يؤمن شهود يهوه بأن الروح القدس ليس الله، بل قوة غري شخصية تأيت 
من الله، ميكن مقارنتها بقوة الكهرباء.

يزعمون أنهم يؤمنون بقيامة الرب يسوع، لكنهم يؤمنون أن روحه 
وحده هو من قام، وليس جسده.

ملاذا يجب تسمية هذه العقائد »عقائد خطرة«؟«    

إن أخطر خطأ عقائدي لدى شهود يهوه هو إنكار ألوهية املسيح 
والروح القدس.

يدعي شهود يهوه أنهم مسيحيون حقيقيون1 يزعمون أن جميع الكنائس األخرى خاطئة1 ولكن إذا كان الشخص يفهم ويؤمن بجميع يدعي شهود يهوه أنهم مسيحيون حقيقيون1 يزعمون أن جميع الكنائس األخرى خاطئة1 ولكن إذا كان الشخص يفهم ويؤمن بجميع 
عقائد شهود يهوه، وال يؤمن باإلنجيل الكتايب فهو ليس مسيحًيا1عقائد شهود يهوه، وال يؤمن باإلنجيل الكتايب فهو ليس مسيحًيا1

خدم رجال مثل نحميا ومردخاي ودانيال الله، ولكنهم عملوا أيًضا مع األمم الوثنية )نحميا 2: 7-8، أستري 2: 21، دانيال 6: 2(.  30
يف العهد الجديد، يصري الناس مؤمنون يف اللحظة التي يتوبون فيها ويضعون إميانهم يف املسيح )أعامل الرسل 2: 41، 8: 26-39(. فهذا ممكن، ألننا نخلص بالنعمة وليس   31

باألعامل.
س يقول إن الله يحتفظ يف السامء بسفر مدون فيه أسامء الذين خلصوا. هذا السفر ال ينتمي ألي مؤسسة أرضية )لوقا 10: 20؛ رؤيا 21: 27(. الكتاب املقدَّ  32

»نؤمن برب واحد يسوع املسيح، ابن الله 

الوحيد، املولود من اآلب قبل كل الدهور، 

نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غري 

مخلوق، مساو لآلب يف الجوهر1111 ونؤمن 

بالروح القدس، الرب املحيي املنبثق من 

اآلب1 نسجد له ومنجده مع اآلب واالبن««1

قانون اإلميان النيقوي
)كتبته الكنيسة عام )كتبته الكنيسة عام 325325 م( م(
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أساليب شهود يهوهأساليب شهود يهوه

س لعدة أشهر. يجب عليه إجراء تغيريات يف حياته ملتابعة ما يتعلمه.  يخضع الشخص املهتم باالنضامم إىل الشهود لدراسة الكتاب املقدَّ
ثم يُعّمد ويصبح »نارًشا« ويفرتض أن يوزع املطبوعات من املنظمة.

يف املتوسط  ، يقيض الشهود مثانية آالف ساعة يف الشهادة لريبحوا تابعا جديًدا.

يشرتي كل تابع مواد مطبوعة من املنظمة لتوزيعها.

إنهم ال يسمون جمعاتهم كنائس. إذ يؤمنون أن جميع الكنائس شيطانية. فهم يسمون مبانيهم »قاعات امللكوت«.33

س لألشخاص الذين  يحاولون إثبات عقائدهم من خالل الكتاب املقدَّ
س دون معرفة الكثري عنه. لقد نرشوا نسختهم  يثقون يف الكتاب املقدَّ
س، والتي تسمى »ترجمة العامل الجديد«»ترجمة العامل الجديد«، ،  الخاصة من الكتاب املقدَّ
مع التغيريات التي تدعم عقيدتهم. لقد غرّيوا العديد من اآليات التي 
تشري إىل ألوهية املسيح. مل يشارك يف هذه الرتجمة أي من علامء لغة 

س الحقيقيني. الكتاب املقدَّ

يقولون إن يسوع هو ابن الله ومخلِّص العامل، وأنه جعل الخالص ممكًنا. 
إنهم يؤمنون بأن يسوع كان أول ما خلقه الله، لكنه كان مجرد إنسان 

كامل، وليس الله. 

يف كولويس 1: 16-17 أضافت ترجمة العامل الجديد »New World Translation« كلمة »آخر«، إذ تقول اآليات إن يسوع خلق «    
كل األشياء األخرى، وقبل كل األشياء األخرى، وبالنسبة له توجد كل األشياء األخرى. ملاذا تعتقد أن شهود يهوه أضافوا تلك الكلمة؟

س املشار  س املشار اآلن، يرجى العودة لقراءة التذييل للجزء الكامل عن شهود يهوه مًعا. يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب املقدَّ اآلن، يرجى العودة لقراءة التذييل للجزء الكامل عن شهود يهوه مًعا. يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب املقدَّ
إليها والتناوب عىل قراءتها للمجموعة.إليها والتناوب عىل قراءتها للمجموعة.

استخدام دليل العقيدةاستخدام دليل العقيدة

جميع العقائد الواردة يف القامئة أدناه ينكرها شهود يهوه. انظر دليل العقيدة لرتى أهمية كل عقيدة والدليل عليها. تأكد من أنك تفهم جميع العقائد الواردة يف القامئة أدناه ينكرها شهود يهوه. انظر دليل العقيدة لرتى أهمية كل عقيدة والدليل عليها. تأكد من أنك تفهم 
كيف تُثبت اآليات املشار إليها العقيدة.كيف تُثبت اآليات املشار إليها العقيدة.

كُتب العهد الجديد إىل الكنائس )رؤيا 1: 4، 1 كورنثوس 14: 33(.  33

»كانت القيامة وما زالت تثبت هوية 

الرب يسوع1 ومن خاللها توطدت هوية 

يسوع وحقيقة رسالته إىل األبد«1

ويالرد تايلور
)الله واإلنسان والخالص، )الله واإلنسان والخالص، 361361((
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15 يسوع هو الله.

 1 يسوع قام بالجسد من بني األموات.

17 الروح القدس هو الله.

 1 الله ثالوث.

19 الخالص بكفارة املسيح وحدها.

  1 باإلميان ننال الخالص.

  1 ننال يقني الخالص الشخيص.

  1 سوف يعاين غري املخلصني عقابًا أبديًا.

الكرازةالكرازة

ال تعامل شهود يهوه بوقاحة. ألنهم يؤمنون بأنهم ُمضطَهدون من أجل الحق، فإنهم يتوقعون أن يعاملهم املسيحيون اإلنجيليون معاملة 
سيئة. بداًل من ذلك، أظهر محبة املسيح واهتامًما حقيقيًا بهم.

ال تجاِدل بشأن القضايا األصغر، مثل االحتفال باألعياد أو الخدمة يف الجيش. إن الحديث عن أساسيات اإلنجيل وضامن الخالص أهم بكثري.

األولوية هي مشاركة اإلنجيل. شهود يهوه ليس لديهم يقني الخالص وال عالقة شخصية مع الله.

شهادةشهادة

نشأ روبرت ليكون من شهود يهوه، وال يزال العديد من أقاربه يعتنقون املِلَّة. عندما كان بالًغا ابتعد عن املنظمة، لكنه ظل يعتقد أنهم 
عىل حق. أصبحت زوجته مسيحية، وقرر أن يثبت لها أن شهود يهوه كانوا عىل حق. وجد يف دراسته أنهم خرجوا بالعديد من النبوات 
س وأدرك أن يسوع هو الله، وليس مالكًا كام تعلَّم. قرأ اآلية التي قال فيها الرب يسوع »أنا هو الطريق  الكاذبة، فبدأ يف قراءة الكتاب املقدَّ

والحق والحياة«، وأدرك أن ما يحتاجه ليس مجرد معتقدات دينية، بل عالقة مع الرب يسوع.

دراسة كتابّية- الجزء الثايندراسة كتابّية- الجزء الثاين

اآلن، يرجى قراءة عربانيني اآلن، يرجى قراءة عربانيني 11 مرة أخرى. يجب أن يكتب كل طالب فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع لواحد من شهود يهوه.  مرة أخرى. يجب أن يكتب كل طالب فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع لواحد من شهود يهوه. 
دع العديد من الطالب يشاركون ما كتبوه.دع العديد من الطالب يشاركون ما كتبوه.

تكليف لكل درستكليف لكل درس

تذكَّر أن تجد فرصة لتقديم اإلنجيل لشخص من هذه املجموعة الدينية. استعد ملشاركة املحادثة مع زمالئك يف الفصل. 
اكتب تقريرك يف صفحتني وسلّمه إىل قائد فصلك.
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الدرس الخامسالدرس الخامس

))Iglesia ni CristoIglesia ni Cristo( كنيسة املسيح )كنيسة املسيح

اللقاء األولاللقاء األول

كان ثيو كاهًنا كاثوليكيًا يف السابق، لكنه ترك الكهنوت. ذات يوم كان 
يبدأ وظيفة جديدة، وبينام كان هناك رجل يرشح له كيفية القيام 
بالعمل، اكتشف ثيو أنه كان عضًوا يف »كنيسة املسيح«. قال ثيو: »أنا 
أمتسك بالرب يسوع وحده، فهو إلهي«. فأجابه الرجل بأن يسوع ليس 
س أن يسوع  الله، وأن راعي كنيسته استطاع أن يثبت من الكتاب املقدَّ
كان مجرد وسيط. لقد عرضوا عىل ثيو الكثري من النصوص الكتابيّة، وكان 

مرتبًكا، لكنهم أقنعوه أن يسوع ليس الله.

دراسة كتابيَّة- الجزء األولدراسة كتابيَّة- الجزء األول

يرجى قراءة رؤيا يرجى قراءة رؤيا 11 مًعا بصوت مسموع. اطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخِّص هذا املقطع الكتايب. ماذا يخربنا هذا املقطع عن املسيح؟  مًعا بصوت مسموع. اطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخِّص هذا املقطع الكتايب. ماذا يخربنا هذا املقطع عن املسيح؟ 
اطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدةاطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة11

))IGLESIA NI CRISTOIGLESIA NI CRISTO( كنيسة املسيح )كنيسة املسيح

األصل والتأثرياألصل والتأثري

يرُتَجم اسم هذه املنظمة إىل »كنيسة املسيح«. مثة منظامت أخرى تستخدم الكلامت عينها يف أسامئها.

تأسست كنيسة املسيح يف الفلبني عام 1914 عىل يد فيليكس مانالو، وهو سبتيٌّ سابق. عند موته، أصبح ابنه قائًدا، ثم حفيده من بعده.

تضم ملة »كنيسة املسيح« أكرث من خمسة آالف كنيسة يف 112 دولة،34 ولكن معظمها يف الفلبني. إنها متثل أكرب منظمة مسيحية معلنة 
يف الفلبني، بعد الكنيسة الكاثوليكية. 

ه أصوات أعضائها يف االنتخابات. ويسعى  تعمل »كنيسة املسيح« عىل تحسني املجتمع. فهذه امللة منخرطة بعمق يف السياسة، وتوجِّ
الزعامء السياسيني للحصول عىل قبول الكنيسة. لقد دعمت »كنيسة املسيح« نظام ماركوس يف الفلبني.

»كنيسة املسيح« منظمة ثرية، تهتم بزخرفة مباين الكنيسة. 35 تبني »كنيسة املسيح« أكرب قاعة داخلية مقببة يف العامل. ولكن الكثري من 
أتباعها فقراء، مع أن العديد من قادتهم مهنيون مثل األطباء أو املحامني.

متلك »كنيسة املسيح« محطات راديو. وتنرش مجلتّي باسوغو »Pasugo« ورسالة الله »God’s Message« اللتان تهاجامن باستمرار 
الكاثوليك والكنائس اإلنجيلية.

34  تقارير من عام 2014.
8651Iglesia_:https://commons.wikimedia.org/wiki/File :مأخوذة من .Judgefloro :8651 09”. تصويرIglesia Ni Cristo churches Malolos City“ :الصورة  35

.jpg.09_Ni_Cristo_churches_Malolos_City

»يف قلب اإلميان املسيحي اإلعالن أن 

ربنا يسوع املسيح، ابن الله األزيل، 

صار إنسانًا من أجل خالصنا«1

ويالرد تايلور
)341 ،صالخلاو ناسنإلاو هللا()341 ،صالخلاو ناسنإلاو هللا(
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س، ولكن مل تكن لديهم معرفة جيدة به.  إن العديد من املتحولني إىل »كنيسة املسيح« كاثوليك سابقون آمنوا فعاًل بصحة الكتاب املقدَّ
س تقنعهم بالتخيل  فيُطلعهم أعضاء الكنيسة عىل آيات من الكتاب املقدَّ

عن العقائد التي تعلَّموها.

لدى ملة »كنيسة املسيح« كنائس يف املدن الكربى حول العامل. معظم 
املتحولني إىل »كنيسة املسيح« من خارج الفلبني هم من الفلبينيني الذين 

هاجروا إىل تلك الدول.

ملاذا معظم املتحولني إىل »كنيسة املسيح« من الكنيسة الكاثوليكية؟«    

عقيدة الكنيسة والكفارةعقيدة الكنيسة والكفارة

أهم معتقد لدى »كنيسة املسيح« يتمثل يف أنها الكنيسة الحقيقية، التي اسرتدها فيليكس مانالو. إنهم يؤكدون عىل هذا املعتقد لدرجة 
أن إنجيل »كنيسة املسيح« يبدو أنه يتكون من عقيدة كنيستهم وأصلها.

يؤمن أتباع »كنيسة املسيح« بأن فيليكس مانالو كان آخر رسول خاص لله. إنهم يؤمنون أن مانالو تحديًدا مذكور عدة مرات يف نبوات 
كتابيّة مثل إشعياء 41: 9-10، 43: 5-7 و46: 11 ورؤيا 7: 3-2.

يتحدث إشعياء 41: 9-10 عن خادم الله املمسوح تحديًدا. لذا يؤمن املسيحيون أن هذا املقطع يشري إىل الرب يسوع، املسيَّا، لكن أتباع 
»كنيسة املسيح« يقولون إنها تشري إىل فيليكس مانالو. ويقولون إن عبارة »أطراف األرض« تعني األزمنة األخرية. فهم يؤمنون بأن مانالو 
ل كنيسته يف اليوم نفسه الذي بدأت فيه الحرب العاملية األوىل، والذي يسمونه بداءة  األزمنة األخرية عىل األرضاألزمنة األخرية عىل األرض.  حقَّق تلك النبوة ألنه سجَّ

س يعني مكانًا بعيًدا جغرافيًا. لكن يف الواقع، مصطلح »أطراف األرض«»أطراف األرض« يف الكتاب املقدَّ

يف إشعياء 46: 11، قال الله إنه سيدعو كارًسا من بلد بعيد يف املرشق ليحقق مشورته. عادة ما يفهم الدارسون املسيحيون هذه اآلية 
عىل أنها تشري إىل استخدام الله لألمم ملعاقبة إرسائيل، وهو ما يتوافق مع رمز الطائر الكارس. لكن تعتقد »كنيسة املسيح« أن هذه اآلية 

تنبأت عن خدمة فيليكس مانالو.

يؤمن أتباع »كنيسة املسيح« أن الكنيسة املسيحية ارتدت بعد موت الرسل بفرتة وجيزة. ويؤمنون بأن جميع الكنائس‒ ما خال كنائسهم‒ 
مرتدة، وأن مانالو اسرتد الحق الذي ضاع بعد موت الرسل.

س؟ انظر اآليات التي يستخدمونها وفكِّر يف «     كيف ترد عىل ادعاء »كنيسة املسيح« بأن مانالو متَّم نبوات بعينها يف الكتاب املقدَّ
سياقاتها.

تتبنى »كنيسة املسيح« عقيدة كفارة فريدة. عقيدة تستند إىل وصية العهد القديم بأنه ال ينبغي معاقبة أي شخص عىل جرمية ارتكبها 
س  آخر. يقول معلمو »كنيسة املسيح« إن الرب يسوع مل ميُت من أجل خطايا اآلخرين ألن ذلك ينتهك رشيعة الله. ولكن، ألن الكتاب املقدَّ
يقول إن الكنيسة هي جسد املسيح، فإذا انضم شخص ما إىل الكنيسة فهو ليس شخًصا آخر، ولكنه جزء من املسيح. لذلك، مل يكن الرب 
يسوع ميوت من أجل أي شخص آخر عندما مات من أجل أولئك املوجودين يف الكنيسة. تجعل عقيدة الكفارة كنيستهم رضورية للغاية 

ة الوحيدة.  للخالص، باعتبارها الكنيسة الحقَّ

ارشح كيف تدعي »كنيسة املسيح« أن يسوع مل ميت سوى من أجل أعضاء كنيستهم.«    

كثري من تراتيل »كنيسة املسيح« تدور حول الكنيسة. هذا مثال عىل ترنيمة بعنوان »كنيسة املسيح الحقيقية«:
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الحق اإللهي املجيد
فقط يف كنيسة املسيح

نحتضن اإلنجيل يف قلوبنا
كلامت الله قوية جًدا

نحن أعضاء الكنيسة الحقيقية
يا كنيسة الله املوعودة يف النبوات

كوين راسخة وثابتة
يف التعليم الذي نتلقاه

ال تتخيل عن اإلخوة األعزاء
أيتها الكنيسة الحقيقية التي أحبها الرب

أبعدي كل الشكوك عن عقولنا
وكوين أمينة إىل األبد

معتقدات ومامرسات أخرىمعتقدات ومامرسات أخرى

قادة »كنيسة املسيح« متحمسون جًدا لتحويل الناس إىل ديانتهم. إنهم 
يحثون شعبهم عىل العمل عىل نرش رسالة الكنيسة.

يجلس الرجال والنساء يف جوانب منفصلة من صحن الكنيسة أثناء 
خدمات العبادة، ويُغلَق الباب عند وقت البدء.

ل مصاعب  املوضوعات محل الرتكيز يف ترانيمهم تتمثل يف الكنيسة، وتحمُّ
الحياة، والصالة من أجل الغفران. ويصلّون من أجل أن يعينهم الله عىل 

حفظ الوصايا ونوال الغفران.

س مصدر معتقداتهم.  يدعي قادة »كنيسة املسيح« أن الكتاب املقدَّ
يتمثل أسلوبهم تعليمهم املعتاد يف استخدام العديد من اآليات يف 

س، وميكن أن يقتبسوا من ست  س، التي تبدو غري ذات صلة. يستخدمون مجموعة متنوعة من ترجامت الكتاب املقدَّ الكتاب املقدَّ
س. يزعم كثري من أتباعها أنهم جرى إقناعهم باالنضامم من  ترجامت مختلفة يف عظة واحدة. يحاولون إجابة أي سؤال بالكتاب املقدَّ

س. خالل استخدام امللة للكتاب املقدَّ

ال تؤمن »كنيسة املسيح« بالثالوث أو ألوهية املسيح أو الروح القدس.

يهاجم أعضاء »كنيسة املسيح« باستمرار عقيدة ألوهية املسيح يف منشوراتهم. إنهم يقولون إن الرب يسوع كان إنسانًا مميزًا، ولكن ليس 
الله. ويقولون إنه إذا كان الشخص يؤمن بأن املسيح هو الله، فهو يف الحقيقة ال يعرف املسيح وغري ُمَخلَّص.

إنهم يؤمنون بأن الروح تفنى عند املوت ولن تستمر يف الوجود، ما مل يقم الله ويعيد خلق اإلنسان. كام أنهم ال يؤمنون بالجحيم.

ال تؤمن »كنيسة املسيح« بأن اإلميان وحده يعد رشط الخالص، فمن الرضوري أن يعتمد املرء يف كنيسته ويلبّي متطلباتها. ومع ذلك، 
فهي ال تضمن خالص الشخص من خالل عضوية الكنيسة، ويؤمنون أن الخالص عملية متواصلة. إنهم يؤمنون بأن الشخص يجب أن يفي 
مبتطلبات الله ليكون مستحًقا للغفران. كام يؤمنون بأن اإلنسان سيفقد خالصه إذا مل يِعش باستقامة. بسبب هذه العقائد، يخىش العديد 
من أتباعها بأنهم غري ُمَخلَّصني. إنهم يؤمنون أن الشخص سيفقد خالصه إذا مل يحيا حياة صالحة. وبسبب هذه العقائد يعيش كثري من 

أتباعها يف خوف أنهم غري مخلَّصني.

يسني،  »هكذا، إَذْن، اتِّباًعا لآلباء القدِّ

نُعلِّم جميًعا باإلجامع بأنَّ ربَّنا يسوَع 

املسيَح هو بالنسبة إلينا االبُن الواحُد 

نفُسه، الكامُل يف الالهوِت، والكامُل يف 

ا«1 ا وإنساٌن حقًّ الناسوِت؛ إلٌه حقًّ

قانون اإلميان الخلقيدوين
)كتبته الكنيسة عام )كتبته الكنيسة عام 451451 م(. م(.
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ملاذا ال تقدم »كنيسة املسيح« يقيًنا فوريًا للخالص؟«    

تدعي »كنيسة املسيح« أنها مسيحية حقيقية1 كام تزعم أن جميع الكنائس األخرى زائفة1 ولكن إذا كان الشخص يفهم جميع عقائد تدعي »كنيسة املسيح« أنها مسيحية حقيقية1 كام تزعم أن جميع الكنائس األخرى زائفة1 ولكن إذا كان الشخص يفهم جميع عقائد 
»كنيسة املسيح« ويؤمن بها، وال يؤمن باإلنجيل الكتايب، فهو ليس مسيحًيا1»كنيسة املسيح« ويؤمن بها، وال يؤمن باإلنجيل الكتايب، فهو ليس مسيحًيا1

استخدام دليل العقيدةاستخدام دليل العقيدة

س للرد عىل تعاليمهم. استخدم األقسام العقائدية  س، ميكن استخدام الكتاب املقدَّ س للرد عىل تعاليمهم. استخدم األقسام العقائدية ألن »كنيسة املسيح« تدعي أنها تؤمن بالكتاب املقدَّ س، ميكن استخدام الكتاب املقدَّ ألن »كنيسة املسيح« تدعي أنها تؤمن بالكتاب املقدَّ
التالية من »دليل العقيدة« للرد عىل هذه املِلَّةالتالية من »دليل العقيدة« للرد عىل هذه املِلَّة

55. يسوع هو الله.

77. الروح القدس هو الله.

 . الله ثالوث.

99. الخالص بكفارة املسيح وحدها.

    . باإلميان ننال الخالص.

    . ننال يقني خالص شخيص.

    . سيعاين غري املخلَّصني عقابًا أبديًا.

الكرازةالكرازة

رمبا الحظت أن عقائد »كنيسة املسيح« تشبه إىل حد بعيد عقائد شهود يهوه. إذ يعيش أتباعهم يف خوف من أنهم مل يخلصوا بعد.

من املهم التأكيد عىل حقيقة اإلنجيل األساسية. تذكَّر أنك تتحدث إىل أشخاص يعتمدون عىل العقيدة القائلة بأنهم سيخلُصون من خالل 
سة التي تعلِّم يقني الخالص الشخيص. أظهر لهم أنهم ما مل يتمكنوا من وضع ثقتهم يف  الوجود يف الكنيسة الحقة. أكّد عىل األسفار املقدَّ

املسيح للخالص، فلن يتمكنوا أبًدا من التأكد من خالصهم.

شهادةشهادة

كان ميجيل خادًما يف »كنيسة املسيح« عندما تعرف إىل العديد من الرعاة اآلخرين يف الكنيسة، وأصيب بخيبة أمل عندما اكتشف أنهم 
ال يعيشون بحسب مستوى الحياة املقَّدسة التي وعظوا بها. لقد وعظوا شعبهم أنه يجب عليهم أن يعيشوا حياة طاهرة وبارة بدا مليجيل 
أنه كلام كان الواعظ سيئًا، كان يعظ بقوة عن حياة الربِّ. قال ميجيل إن العديد من الرعاة يريدون ترك امللة، لكنهم ال يعرفون كيف 

يفعلون ذلك، إذ يخشون االضطهاد. اتخذ ميجيل قراًرا مبغادرة الكنيسة واعتناق العقيدة اإلنجيلية.

دراسة كتابيَّة- الجزء الثايندراسة كتابيَّة- الجزء الثاين

اآلن، يرجى قراءة رؤيا اآلن، يرجى قراءة رؤيا 11 مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع ألحد أتباع »كنيسة املسيح«.  مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع ألحد أتباع »كنيسة املسيح«. 
دع العديد من الطالب يشاركون ما كتبوه.دع العديد من الطالب يشاركون ما كتبوه.
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تكليف لكل درستكليف لكل درس

تذكر أن تجد فرصة لتقديم اإلنجيل لشخص من هذه الجامعة الدينية. استعد ملشاركة املحادثة مع زمالئك يف الفصل. 

اكتب تقريرك من صفحتني وسلّمه إىل قائد فصلك.
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الدرس السادسالدرس السادس

الربق الرشقّيالربق الرشقّي

اللقاء األولاللقاء األول

كان شانغ هوي راعيًا يف الصني حني بدأ يسمع عن أناس يرتكون الكنيسة لينضموا إىل كنيسة الله القدير. حتى والديه قد انضام إليها. 
عندما التقى أعضاء امللة، قالوا: »كان اسم الله يهوه، ولكن بعد ذلك صار يسوع عىل األرض. وميكن لله أن يفعل شيئًا جديًدا مرة أخرى، 

ويكون مسيًحا آخر عىل األرض«. كان شانغ مرتبًكا من تعاليمهم، وكان محبطًا يف خدمته ألن امللة كانت تنمو برسعة كبرية.

 دراسة كتابيَّة- الجزء األول دراسة كتابيَّة- الجزء األول

يرجى قراءة يرجى قراءة 22 تيموثاوس  تيموثاوس 33 مًعا بصوت مسموع. اطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخص هذا املقطع الكتايب. ماذا يخربنا هذا املقطع عن  مًعا بصوت مسموع. اطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخص هذا املقطع الكتايب. ماذا يخربنا هذا املقطع عن 
الديانات املسيحية الباطلة؟ اطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. وناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.الديانات املسيحية الباطلة؟ اطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. وناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.

الربق الرشقيالربق الرشقي

األصل والتأثرياألصل والتأثري

االسم الرسمي مللة “الربق الرشقي” هو »كنيسة الله القدير«. بدأت الديانة عام 1989 يف الصني. ترتاوح تقديرات عضويتهم من مئة ألف 
إىل مليون.

يؤمن الربق الرشقي أن الله أعلن نفسه خالل أوقات العهد القديم عىل أنه يهوه، ثم جاء إىل األرض باسم يسوع، وقد جاء اآلن إىل األرض 
عىل شكل امرأة تدعو نفسها “الربق دنغ« )Lightning Deng( كان اسمها الحقيقي يف األصل يانغ شانغبني. ال تظهر دنغ عالنية، وال 

يُعرف علًنا كيف تبدو أو أين هي. 36الزعيم املريئ للطائفة هو تشاو ويشان الذي قد يكون زوج يانغ.

س أصبح اآلن عتيًقا، وأن اإلعالن الجديد رضوري. 37نرشت الطائفة العديد من الكتب، ال سيام  تزعم ِملة الربق الرشقي أن الكتاب املقدَّ
كتاب »»برٌق من الرشقبرٌق من الرشق««، الذي يزعم أنها وحي من الله للمسيح األنثى. وتلك الكتب موجهة إىل املسيحيني وتهددهم بعقوبات مفّصلة.

تُعلِّم ِملة الربق الرشقي أن اسم يسوع قد عفا عليه الزمن وبال قوة، وأن 
دنغ هي املسيح اآلن.

لقد توقعوا نهاية العامل يف 21 ديسمرب 2012.

ما بعض األشياء التي تراها فعاًل والتي تُظهر أن هذه املنظمة «    
ليست مسيحية؟

س يقول إننا ينبغي أال نؤمن إذا قال أناس إن املسيَّا مختٍف عىل األرض )لوقا 17: 23(. الكتاب املقدَّ  36
الرب يسوع قال إن كالمه ال يزول. ال حاجة ملسيَّا جديد )مرقس 13: 31(.  37

“هذا الوحي ]للكتاب املقدس[ قد اكتمل اآلن1 

لن يضيف الله إليه شيًئا أكرث، ألنه يحتوي 

كل ما هو رضوري لإلنسان، سواء فيام يتعلق 

بهذا العامل أو اآليت، وقد ندد بأشد األحكام 

ضد من يضيفون إليه أو ينقصون منه شيًئا«1

- آدم كالرك 
)الالهوت املسيحي، )الالهوت املسيحي، 5050((
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األنشطة واألسلوباألنشطة واألسلوب

يستهدف الربق الرشقي الكنائس املسيحية تحديًدا، وحتى اختيار أقوى املسيحيني. مثة قصص تُحىك عن أناس كانوا منضمني لخدمات 
مسيحية وتركوا كنائسهم لالنضامم إىل الربق الرشقي. يتظاهر أعضاء املِلَّة باالنضامم إىل الكنائس، ثم يعرضون مبالغ مالية كبرية عىل 

القساوسة إذا تحّولوا. امِللَّة أقل اهتامًما مبن هم من ديانات أو طوائف أخرى. 38 

امللِّة تستخدم البغاء لجذب املتحولني املحتَملني. إذ يُفصل األشخاص 
الذين ينضمون عن أزواجهم ويُطلب منهم االنخراط يف أنشطة جنسية. 39

ُعرَف عن الربق الرشقي استخدام التعذيب والخطف والقتل لتحقيق 
أغراضهم.40 إنهم يهاجمون جسديًا قادة املنظامت املسيحية. ويرفضون 

أن يرتكوا املتحولني عنهم يغادرون كنيستهم.

إذا بدا أن الشخص مهتم باالنضامم، فإنهم يقدمون له الهدايا، لكنه 
د بعنف إذا مل يتحوَّل. 41 يحيَك أعضاء امللَّة قصًصا عن أناس أصيبوا  يُهدَّ
بأمراض عضالة من الله لرفضهم املِلَّة. ويحاولون أيًضا إيقاع املسيحيني 

يف الخطيَّة الجنسية، ثم ابتزازهم.

ين يف الصني شهدوا أفعالهم. يزعم أعضاء امللَّة أنهم ُمتهمون زوًرا بالعنف، لكن العديد من املسيحيني واملبرشِّ

يطلبون من األتباع تقديم كل ما لديهم للملة، ويُشجعونهم عىل ترك أرسهم والعيش مع امللة والعمل عىل نرش الرسالة. 

لقد بدأت ملة الربق الرشقي يف توسيع منظمتها يف العديد من البلدان األخرى. إنهم يبدؤون بتقديم مواد مطبوعة ملرتادي يف الكنائس 
الصينية.

كيف   تتناقض أفعال الكنيسة الحقة مع أفعال ملة الربق الرشقي؟«    

املعتقداتاملعتقدات

يعرتف أتباع الربق الرشقي بأن املسيح مات من أجل خطايانا، لكنهم 
ال يؤمنون بأن املسيح ميكن أن يخلِّص اإلنسان من دون منظمتهم. ليَك 
يخلص املرء، يجب أن يتخىل عن إميانه بيسوع ويتبع بداًل منه دنغ، 

املسيح األنثى. إنهم ينكرون قيامة املسيح ومجيئه الثاين.

الله. 42 إنهم يؤمنون بأن أي شخص ال يقبل رسالة دنغ )املسيح األنثى( سيدينه 

س عالنية،  تتمثل مسؤولية اإلنسان اآلن يف أن يتبع املسيح األنثى، وذلك بأن يرتد عن إميانه بيسوع املسيح، وميزق كتابه املقدَّ
ويدعو نفسه »ابن الشيطان«، بهذا »يُغلّب« عن طريق الخضوع الكامل لكلامت املسيح األنثى وهكذا يصبح »منترًصا«، وميكنه 

دخول امللكوت الذي ستؤسسه عىل األرض املسيح األنثى. 43

كيف   نعرف أن يسوع املسيح وكلمة الله ال يزاال رضوريني للمؤمن؟«    

س يتحدث عن هؤالء الذين يكرهون الصالح )2 تيموثاوس 3: 3(. الكتاب املقدَّ  38
يحافظ املسيحيون عىل طهارتهم ويحمون التزامات زواجهم )أفسس 5: 3(.  39

س بويص املؤمنني بأن يتحلوا بالوداعة وطاعة الناموس وغري عنفاء )تيطس 3: 2-1( الكتاب املقدَّ  40
حكمة الله طاهرة ومساملة ومملوءة رحمة )يعقوب 3: 17(.  41

س بأناس سيقاومون الحق ويحاولون تقسيم الكنيسة )يهوذا 19-17(. تنبأ الكتاب املقدَّ  42
من مقالة عن امِللَّة بقلم »الصني من أجل يسوع”.  43

»نزل يسوع إىل الهاوية1 وقام أيًضا يف اليوم 

الثالث من بني األموات1 وصعد إىل السامء1 

وهو جالس عن ميني اآلب الضابط الكل1 

وسيأيت من هنالك ليدين األحياء واألموات«1

 -قانون إميان الرسل

 

»إن االفرتاض املحوري لتعاليم الكفارة هو أن 

موت املسيح هو سبب رشائنا ومتكيننا من 

الخالص1 موت املسيح يجعل خالصنا ممكًنا«1

- توماس أودين
)كلمة الحياة، )كلمة الحياة، 347347--348348((
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تتزعم كنيسة الله القدير )الربق الرشقّي( أنها مسيحية حقيقية1 إنها تزعم أن جميع الكنائس األخرى زائفة1 ولكن إذا كان الشخص يفهم زعم كنيسة الله القدير )الربق الرشقّي( أنها مسيحية حقيقية1 إنها تزعم أن جميع الكنائس األخرى زائفة1 ولكن إذا كان الشخص يفهم 
جميع عقائد الربق الرشقي ويؤمن بها، فإنه ال يؤمن باإلنجيل الكتايب وليس مسيحًيا1جميع عقائد الربق الرشقي ويؤمن بها، فإنه ال يؤمن باإلنجيل الكتايب وليس مسيحًيا1

س  س اآلن، يرجى العودة وقراءة التذييل يف القسم بأكمله عن الربق الرشقّي مًعا. يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب املقدَّ اآلن، يرجى العودة وقراءة التذييل يف القسم بأكمله عن الربق الرشقّي مًعا. يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب املقدَّ
املشار إليها والتناوب يف قراءتها للمجموعة.املشار إليها والتناوب يف قراءتها للمجموعة.

استخدام دليل العقيدةاستخدام دليل العقيدة

رفض الربق الرشقّي جميع املذاهب الواردة يف القامئة التالية. انظر إىل دليل العقيدة لرتى أهمية كل عقيدة والدليل عليها. تأكد من أنك رفض الربق الرشقّي جميع املذاهب الواردة يف القامئة التالية. انظر إىل دليل العقيدة لرتى أهمية كل عقيدة والدليل عليها. تأكد من أنك 
تفهم كيف تثبت اآليات املشار إليها العقيدة.تفهم كيف تثبت اآليات املشار إليها العقيدة.

5. يسوع هو الله.

7. الروح القدس هو الله.

8. الله ثالوث.

9. الخالص بكفارة املسيح وحدها.

11. باإلميان ننال الخالص.

12. ننال يقني خالص شخيص.

الكرازةالكرازة

رغم أن األساليب العنيفة وغري األخالقية واملخادعة لهذه امللة تجعلهم يبدون وكأنهم منظمة إرهابية، فإن العديد من أتباعهم ال يعرفون 
ق معجبو هذه امللة االتهامات املوجهة إليهم. لذلك، من املهم للمؤمن أن  عن أنشطة القادة. خاصة يف دول أخرى غري الصني، قد ال يصدِّ

يتحىل بقدرة الرد عىل عقائدهم.

إن الشخص املنخرط بكامله يف هذه امللة ويؤمن بعقائدهم ليس من املمكن أن يكون مسيحيًا. لذلك، لديهم جوع روحي ال يُشبع. يجب 
أن تكون أولوية املسيحي هي مشاركة اإلنجيل معهم.

ينضم كثريون إىل ملة الربق الرشقّي جراء الخوف. يجب أن نبرشِّ بأن اإلخالص للحق أهم من أي حالة أرضيَّة. نحن نعلم أيًضا أن ملكوت 
الله سيغلب.

تحذير خاص: ال ترتك املسيحية التاريخيةتحذير خاص: ال ترتك املسيحية التاريخية

لدى املسيحية منذ العصور القدمية حتى اآلن مجموعة كبرية ومتنوعة من املعتقدات. ومع ذلك، فإن العقائد التأسيسية بشأن طبيعة 
الله وطبيعة املسيح قد أرستها الكنيسة ودافعت عنها يف جميع العصور. كتبت املجامع املبكرة التي مثلت جميع الكنائس قوانني إميانية 
عن العقيدة الكتابية، واعتربت جميع الكنائس التي تبرشِّ باإلنجيل هذه العقائد رضورية. تبدو الكنائس الكتابيَّة مختلفة متاًما عن بعضها 

بعًضا، وتختلف يف كثري من األمور، لكنها تتفق عىل بعض األساسيات.

تقول بعض الطوائف إن جميع الكنائس ما عدا كنائسها كنائس مخطئة يف العقائد األساسية وليست مسيحية حًقا. إنهم يختلفون ليس 
فحسب عىل العقائد الثانوية، ولكن عىل العقائد الجوهرية لإلنجيل. إنهم ينكرون األمور التي ميّزت املسيحيني عن الديانات األخرى. إن 

امللة التي تنكر جوهر املسيحية هي ديانة أخرى ويجب أال تدعي أنها مسيحية.

عندما تقول إحدى امللل أنها صحيحة وأن جميع الكنائس األخرى مخطئة، علينا إدراك ما تعنيه. يقولون إن املجامع التاريخية التي مثلت 
جميع الكنائس كانت مخطئة. ويقولون إن ماليني املسيحيني الذين عاشوا يف كل العصور كانوا عىل خطأ. إنهم يقولون إن األتقياء الذين 
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عرفتهم والذين كانوا أمثلة للمسيح كانوا عىل خطأ. يقولون إن جميع الرجال والنساء حول العامل الذين يحبون الله ويصلون ويعبدون 
س، ويشاركون اإلنجيل، كلهم   خاطئون. تقول امللة إن كل هذه كانت  ويشهدون لنعمة الله، ويعانون االضطهاد، ويتبعون الكتاب املقدَّ

خاطئة حتى يف الحق األسايس الذي يجعل املرء مسيحيًا.

إذا كانت امللة قومية، فيكون أن الله مل يخرت إرشاد كنيسته بالحق األسايس الذي لإلنجيل لعدة قرون. إذا كانت امللة قومية، فمن الغريب 
أن األتقياء املخلصني يف كل مكان ما زالوا يرفضون عقائدهم. صحيح أن املنظامت الدينية قد تصبح دنيويّة وقويّة وغنيّة وال تهتم حًقا 

. بالحق، لكن األتقياء والروحيّني يف الكنائس يف كل مكان يتمسكون بالحق الكتايبِّ األسايسِّ

شهادةشهادة

س أو املسيح.  انضمت ليا إىل ملة الربق الرشقّي ألنها اعتقدت أنهم مسيحيون، لكنها رسعان ما أدركت أنهم ال يؤمنون بالكتاب املقدَّ
قررت املغادرة، لكنهم رضبوها بقضيب حديدي عىل ساقيها حتى ال تستطيع امليش، وقالوا إنهم سيقتلونها إذا غادرت. فيام بعد هربت 

مبساعدة أحد املؤمنني. هي اآلن يف إحدى كنيسة وتطلب معونة الله. ال تزال قعيدة بسبب إصابات الربق الرشقّي لها.

دراسة كتابّية- الجزء الثايندراسة كتابّية- الجزء الثاين

اآلن، يرجى قراءة اآلن، يرجى قراءة 22 تيموثاوس  تيموثاوس 33 مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع ملتابع الربق الرشقي.  مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع ملتابع الربق الرشقي. 
دع العديد من الطالب يشاركون ما كتبوه.دع العديد من الطالب يشاركون ما كتبوه.

تكليف لكل درستكليف لكل درس

حاول أن تجد فرصة لتقديم اإلنجيل لشخص من هذه الجامعة الدينية. قد ال توجد هذه الطائفة يف البلد الذي تدرس 
فيه. إذا مل يكن األمر كذلك، فقدم املادة إىل شخص آخر واحصل عىل رده. استعد ملشاركة املحادثة مع زمالئك يف الفصل. 

اكتب تقريرك يف صفحتني وسلمه إىل قائد فصلك.
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اللقاء األولاللقاء األول

كان وليام يشاهد ِبني ِهن عىل شاشة التلفزيون. حينها كان ِهن يتحدث عن كيف هو وواعظ آخر عملوا بخدمة الشفاء. قال إن الكثري 
من املرىض نالوا الشفاء وتركوا كراسيهم املتحركة، وأن الكرايس املتحركة الفارغة كانت يف الطريق. تساءل وليام عام إذا كانت مثل هذه 

املعجزات قد حدثت بالفعل وما إذا كانت عالمة عىل املسيحية الحقيقية.

دراسة كتابيَّة - الجزء األولدراسة كتابيَّة - الجزء األول

ُيرجى قراءة ُيرجى قراءة 22 كورنثوس  كورنثوس 1111 مًعا بصوت مسموع. اطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخص هذا املقطع الكتايب. ما التناقضات التي نراها  مًعا بصوت مسموع. اطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخص هذا املقطع الكتايب. ما التناقضات التي نراها 
يف هذا املقطع بني اإلميان املسيحي واإلميان الباطل؟ ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.يف هذا املقطع بني اإلميان املسيحي واإلميان الباطل؟ ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.

الهوت الرخاءالهوت الرخاء

مقدمةمقدمة

إن أولئك الذين يؤمنون بالهوت الرخاء ليسوا متحدين يف منظمة واحدة. يُطلق عىل الديانة أيًضا اسم »حركة اإلميان« أو »حركة كلمة 
اإلميان«.

عادة ما تبدأ الخدمات القامئة عىل الهوت الرخاء بواسطة األفراد الذين يلفتون االنتباه بالعقائد غري العادية والوعظ اإلبداعي. وكل خدمة 
مبنية عىل شخص يصبح من املشاهري الدينيني. ومن األمثلة ِبني ِهن، وكينيث كوبالند، وموريس سريولو، ومايلز مونرو، وكينيث هاجني. 44

يجذب معلمو الهوت الرخاء الناس من الكنائس األخرى. يؤمن كثريون بأن هؤالء املعلِّمني يجددون الكنائس ويرفعون قوتها الروحية إىل 
مستوى نادًرا ما اُخترب منذ الجيل األول للكنيسة. إنهم يتمتعون بشخصيات جذابة، لكنهم يعلِّمون عقائد جديدة ال متثل جميع املسيحيني 

الكاريزماتيني واملسحيني الخمسينيني.

من وّعاظ الهوت الرخاء الذين تعرفهم؟«    

عقائد الهوت الرخاءعقائد الهوت الرخاء

س. د معلمو الهوت الرخاء عىل اإلعالن الجديد، فالعديد من عقائدهم ال توجد يف الكتاب املقدَّ يشدِّ

يشتهرون بتعاليمهم عن اإلميان، مؤكدين أن كل إنسان بإمكانه التمتع بالصحة والرثوة إذا تعلَّم كيف يستخدم اإلميان كام يِعدون بأن 
كل مريض بإمكانه نوال الشفاء. ويقولون إن خطة الله أن يصري كل مؤمن غنيًا. 45

 يزعمون أن العديد من املعجزات تحدث يف خدمتهم، ولكن ال يوجد دليل مقبول عىل معظم املعجزات. األشخاص الذين يزدادون ثراًء 
هم من يحصلون عىل تربعات من أتباعهم.

يشمل اآلخرون أورال روبرتس، وفريدريك برايس، وروبرت تيلتون، وتشارلز كاب، وجون أفانزيني.  44
س يحذرنا من قيام معلمون يعلمون الناس ما يريدون سامعه )2 تيموثاوس 4: 1(. الكتاب املقدَّ  45
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يعلِّم معلِّمو الرخاء أن اإلميان هو القوة غري الشخصية للكون وجوهره. ويؤمنون أن اإلنسان بإمكانه أن يستخدم اإلميان ليخلق ويصنع 
املعجزات مثلام يستخدمه الله.. 46وباإلضافة إىل ذلك، يعتقدون أن اإلنسان ميكن أن يستخدم اإلميان دون االعتامد عىل الله ودون محاولة 

.» معرفة مشيئة الله. إذ قال ِهن: »ال تصلِّ لتكن مشيئتك«.47 وقال هاجني: »حني أطالب بحقوقي فأنا أصيلِّ

تستند عقائدهم اإلميانية إىل عقائد الله التي تختلف عن املسيحية التاريخية. كام أن عقائدهم ال تشكل نظاًما متسًقا. عىل سبيل املثال، 
قد يزعمون أنهم يؤمنون بالثالوث، لكنهم يدلون بترصيحات تتعارض مع هذا االدعاء.

إنهم يعلِّمون أن الله اآلب هو إنسان مادي. قال كينيث كوبالند إن آدم مل يكن مثل الله تقريبًا، ولكنه نسخة طبق األصل. كام يؤكدون 
أنه نظرًا ألن البرش نسخ من الله، فيجب أن يكونوا قادرين عىل فعل ما يفعله الله. قال هاجني إن أي مؤمن لديه معرفة بالكلمة ميكن 
أن يهزم الشيطان يف الجحيم كام فعل الرب يسوع. وقال أيًضا إن اإلنسان قبل السقوط كان بإمكانه الوقوف يف محرض الله خاليًا من 

الدونيّة، وأن يعيش مساٍو لله. وقال كوبالند إن اإلنسان مل يُخلق ليكون خادًما لله، بل رشيًكا له.

يقول معلِّمو الهوت الرخاء إنه مثلام خلق الله العامل بالكلمة، ميكن للمؤمنني أن يخلقوا األشياء بالكلمة. وقال ِبني ِهن إن املؤمن ال 
يحتاج إىل االتكال عىل يسوع، ألن املؤمن كل ما يف هوية يسوع أو كان فيها أو سيكون فيها. قال كينيث هاجني أن كل مؤمن هو يف جسد 

متجسد مثل يسوع املسيح. 

يقول معلمو الهوت الرخاء أن الله ال ميلك األرض وال يحكمها.48 ويعلِّمون أن الله منح سلطانًا عىل األرض لإلنسان، وأن اإلنسان أعطاه 
للشيطان. ويعتقدون أن الله ال يستطيع أن يفعل أي يشء يف األرض 

دون سامح من البرش.49 

ما الخطأ يف نظرة معلمي إنجيل الرخاء إىل الله؟ ما الخطأ يف «    
نظرتهم إىل اإلميان؟

الصدى الدويل للِملَّةالصدى الدويل للِملَّة

بدأت العديد من الكنائس الجديدة بإنجيل الرخاء يف بلدان مختلفة. 
كثري منهم يقلدون األشياء التي يرونها من املعلمني األمريكيني عىل 
شاشات التلفزيون. يستخدم البعض كتبًا ومقاطع فيديو من وّعاظ 

إنجيل الرخاء يف أمريكا.

يف بعض األحيان، يبدأ القادة الجدد طوائفهم الجديدة ويحاولون بناء 
مملكة دينية عىل أساس شخصيتهم. قد تصبح جامعتهم مثل ملة من 
خالل االدعاء بأن تلقت إعالنًا جديًدا، حتى يتمكنوا من تقديم أشياء ال 

متتلكها أي كنيسة أخرى.

يزعم معلمو الهوت الرخاء أنهم ميثلون املسيحية الحقيقية1 ولكن إذا كان الشخص يفهم ويؤمن بكل عقائد الهوت الرخاء، فمن غري يزعم معلمو الهوت الرخاء أنهم ميثلون املسيحية الحقيقية1 ولكن إذا كان الشخص يفهم ويؤمن بكل عقائد الهوت الرخاء، فمن غري 
املتسق بالنسبة له أيًضا أن يؤمن باإلنجيل الكتايب1املتسق بالنسبة له أيًضا أن يؤمن باإلنجيل الكتايب1

س املشار  س املشار اآلن، يرجى العودة واقرأوا مًعا تذييل القسم الخاص بالهوت الرخاء. يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب املقدَّ اآلن، يرجى العودة واقرأوا مًعا تذييل القسم الخاص بالهوت الرخاء. يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب املقدَّ
إليها والتناوب عىل قراءتها للمجموعة.إليها والتناوب عىل قراءتها للمجموعة.

س يخربنا بأن اإلميان ما يجعلنا نؤمن بالله ونسعى إىل ما يهبه )العربانيني 11: 6(. الكتاب املقدَّ  46
لكن الرب يسوع قال لنا أن نصيل لتكون مشيئة اآلب )متى 6: 10(.  47

س يعلم بأن األرض وكل ما فيها وعليها ملك للرب )مزمور 24: 1(. الكتاب املقدَّ  48
س يقول إن الله هو ديان األرض كلها وله القضاء فيها )1 صموئيل 2: 10(. الكتاب املقدَّ  49

»من بني الخطايا التي يكون قلب اإلنسان 

عرضة لها، ليس منها ما هو أكرث بغضة 

لدى الله من عبادة األوثان ألن عبادة 

األوثان يف مضمونها افرتاء عىل شخصه111 

إن اإلله املولود يف ظالل قلب ساقط لن 

يشبه بطبيعة الحال اإلله الحقيقي11 قال 

الرب للرجل الرشير يف املزمور: »َهِذِه 

1 ظََنْنَت أيَنِّ ِمْثلَُك«1 َصَنْعَت َوَسكَتُّ

-إيه دبليو توزر
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الرد عىل الهوت الرخاءالرد عىل الهوت الرخاء

كتب بولس إىل مؤمني كورنثوس لتصحيح سوء فهم لديهم عن الحياة املسيحية. انظر 1 كورنثوس 4: 8-13. كثريون منهم كانوا يف فقر 
مدقع قبل أن يصبحوا مسيحيني. لقد اعتقدوا ألنهم أصبحوا أبناء الله، وباإلميان واملواهب الروحية، سيبدؤوا يف الحصول عىل الرثوة واملكانة 
يف العامل. قال بولس: »إِنَُّكْم قَْد َشِبْعتُْم! قَِد ٱْستَْغَنيْتُْم! َملَْكتُْم ِبُدونَِنا!« نحن نعلم أنه كان يتحدث عن مزاعمهم وليس عن الواقع، ألنه 
قال بعد ذلك »َولَيْتَُكْم َملَْكتُْم لَِنْملَِك نَْحُن أَيًْضا َمَعُكْم!« ومىض يقول إنه حتى الرسل قادة الكنيسة عانوا الفقر وكانوا يف مكانة متدنية 
يف العامل. عىل الرغم من أن لديهم إميانًا عظياًم ومواهب روحية، كانوا يعانون أحيانًا الجوع والترشد ويعملون إلعالة أنفسهم. فاإلميان 

ليس ضامنة للرثوة.

رشح بولس يف مقطع آخر أن كل الخليقة ال تزال تعاين نتائج لعنة الخطيَّة. انظر )رومية 8: 22-23(. تعاين جميع الكائنات الحيَّة وتصارع 
من أجل البقاء. قال إنه حتى املؤمنني ال يزالون يتأملون منتظرون الوقت فداء أجسادهم. عىل الرغم من أننا قد خلصنا، فإن نتائج الخالص 
مل تكتمل كلها. سنظل نعاين املرض والشيخوخة واملوت حتى نصل السامء. يف بعض األحيان الله يشفي، لكننا ال نضمن أننا نستطيع الحياة 

دون علل جسدية.

يسجل عربانيني 12 حياة العديد من أبطال اإلميان. لقد أنجزوا أشياء 
عظيمة ألنهم آمنوا بوعود الله وأطاعوه. ومن بني الدالئل عىل إميانهم 
أنهم كانوا قادرين عىل تحمل األوقات الصعبة من أجل أمانتهم لله. مل 
يتعرضوا لالضطهاد فحسب من العامل، بل عانوا االحتياج. إذ كان الكثري 
منهم بال مأوى ويفتقرون إىل الطعام والكساء )عربانيني 11: 38-37(. 
مل يتحملوا هذه األشياء ألنهم مل يكن لديهم إميان، بل ألنهم كان لديهم 
إميان. كانوا عىل استعداد لخسارة كل يشء يف العامل من أجل عالقتهم 

مع الله.

ما األدلة الكتابية عىل أن اإلميان ال يضمن الرثوة؟«    

س من محبة املال. انظر )1 تيموثاوس 6: 6-10(. الشخص الذي يحاول أن يكون غنيًا سيسقط يف الفخاخ الروحية  يحذر الكتاب املقدَّ
وينتهي به املطاف بحزن شديد. محبة املال أصل كل الرش. فلنكتف 

بالرضوريات بداًل من الطمع.

يجذب الهوت الرخاء الخطاة من خالل االحتكام إىل أهداف دنيوية 
بداًل من الدعوة إىل التوبة.

فهذا الالهوت ال يقدم نظرة مسيحية واقعية للمعاناة البرشية.

إمنا يخلق سلوكًا متغطرًسا، ال يحرتم الكنائس األخرى واملسيحيني األكرب 
سًنا وحتى الله.

يقدم الهوت الرخاء وعوًدا ال يقدمها الله، مام يؤدي إىل خيبة األمل 
وفقدان اإلميان.

إن اإلنجيل الكتايب رسالة رجاء إىل اإلنسان الذي يعرف أنه مذنب بارتكاب الخطيَّة ويريد الغفران والسالم مع الله. تبدأ العالقة مع الله 
بالتوبة وخضوع إرادتنا. يعيش املؤمن يف طاعة الله اليومية والتواضع والتسليم ملشيئة الله. ويدعونا الله إىل رفع كل احتياجاتنا إليه يف 
الصالة، ولكن يجب أن نقبل مشيئته يف كل حال. فالله يعد بأن كل يشء تحت سيطرته، وأنه سيعمل كل يشء من أجل خرينا، لكنه ال 

يِعد بإزالة كل املعاناة عىل الفور.  

»أما لو سأل أحدهم بالروح: »أعطني 

مااًل« أو أي يشء آخر، فال تستمعوا 

إليه1 إال أنه لو طلب إعطاء يشء ما 

إىل املحتاجني، فال يدينه أحد«1

الديداخي
)من كنيسة القرن األول()من كنيسة القرن األول(

 

»كم هو غريب أن الذين يدينون 

باملسيحية ميكنهم افرتاض أنه مع وجود 

روح دنيوية ورفاق دنيويني وحياتهم 

تحكمها أقوال دنيوية، ميكن أن يقبلهم 

الله أو يِصلوا ملكوت السموات!«

آدم كالرك
)الالهوت املسيحي، )الالهوت املسيحي، 252252((
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الصالة الربانية هي مثال للنهج املسيحي. إنها النقيض ملوقف معلّمي إنجيل الرخاء الذين يطالبون بالسلطان والكرامة ألنفسهم. يف هذه 
الصالة نجد أن األولوية هي ملكوت الله ومجده، وكل يشء يجب أن يخضع ملشيئته. )انظر متى 6: 13-9(.

كيف   يجب أن يختلف نهج املسيحي تجاه الشفاء واملال عن ذلك الذي يُظهره معلمو إنجيل الرخاء؟«    

استخدام دليل العقيدةاستخدام دليل العقيدة

يدعي معلمو إنجيل الرخاء أنهم يؤمنون بإله واحد وأنهم يعبدون الرب يسوع ابن الله الذي أكمل خالصنا. ومع ذلك، يقول قادتهم 
إن اإلنسان يعد نسخة كاملة من الله، وميكنه أن يفعل ما يفعله الله. للتأكيد عىل تفرد الله والرب يسوع، استخدم األقسام التالية من 

دليل العقيدة:دليل العقيدة:

 1 ال يوجد سوى إله واحد.

19 الخالص بكفارة املسيح وحدها.

تستند عقائدهم اإلميانية إىل نظرتهم إىل الله كإنسان يستعني باإلميان. وهذا يعطيهم سببًا لالعتقاد بأن اإلنسان ميكنه فعل اليشء نفسه. 
راجع دليل العقيدةدليل العقيدة والنقطة التالية:

 1 الله اآلب ليس إنسانًا.

شهادةشهادة

كانت آّنْ عمياء عندما بدأت حضور الكنيسة التي تؤمن بتعاليم »الحركة اإلميانية«. قالوا لها أن تّدعي الرؤية الكاملة باإلميان، لكنها مل 
تُشف، فأخربوها أنها ال متلك إميانًا كافيًا. أخربوها أن شيئًا ما يف حياتها كان خطأ وحال دون عمل مشيئة الله من أجلها. أصابها اإلحباط 
وفقدت فرحتها وتوقفت عن الصالة. يف النهاية أدركت أن شعب الكنيسة كانوا ال يحاولون سوى الدفاع عن الهوتهم. لقد أرادوا لها 

الشفاء، لكن ليس من أجلها، إمنا ألنها مل تكن مناسبة لالهوتهم. أدركت أن الله مل يرتكها، وقررت أنها ستتمسك بفرح بعالقتها مع الله.

دراسة كتابيَّة - الجزء الثايندراسة كتابيَّة - الجزء الثاين

اآلن، يرجى قراءة اآلن، يرجى قراءة 22 كورنثوس  كورنثوس 1111 مرة أخرى. ليكتب كل طالب فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع ألتباع إنجيل الرخاء. دع  مرة أخرى. ليكتب كل طالب فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع ألتباع إنجيل الرخاء. دع 
العديد من الطالب يخربون مبا كتبوه.العديد من الطالب يخربون مبا كتبوه.

تكليف لكل درستكليف لكل درس

تذكر أن تجد فرصة لتقديم اإلنجيل لشخص من هذه الجامعة الدينية. الكنائس التي تعتنق إنجيل الرخاء لها أسامء 
مختلفة، لكنها تتبع مؤلفني مثل أولئك املذكورين يف هذا الدرس. استعد ملشاركة املحادثة مع زمالئك يف الفصل. اكتب 

تقريرك يف صفحتني وسلمه إىل قائد فصلك.
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الدرس الثامنالدرس الثامن

ِملل نهاية العاملِملل نهاية العامل

اللقاء األولاللقاء األول

س يضمن ذلك!« تساءل  كان بيري يف طريقه لتفقد إحدى الكنائس عندما رأى الالفتة الضخمة: »يوم الدينونة، 21 مايو 2011. الكتاب املقدَّ
بيري عام يجب أن يفعله إذا كانت الرسالة صحيحة. يبدو أنه لن يكون هناك سبب إلرسال أبنائه إىل املدرسة، أو إنهاء بناء منزله، أو سداد 

األموال التي اقرتضها. تساءل عام إذا كان عليه التربع بكل أمواله للمساعدة يف نرش الرسالة.

دراسة كتابيَّة - الجزء األولدراسة كتابيَّة - الجزء األول

يرجى قراءة مرقس يرجى قراءة مرقس 1313 مًعا بصوت مسموع. اطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخص هذا املقطع الكتايب. ما التحذيرات التي قدمها الرب  مًعا بصوت مسموع. اطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخص هذا املقطع الكتايب. ما التحذيرات التي قدمها الرب 
يسوع يف هذا املقطع؟ اطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.يسوع يف هذا املقطع؟ اطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.

ِملل نهاية العاملِملل نهاية العامل

مقدمة عن ِملل نهاية العاملمقدمة عن ِملل نهاية العامل

مثة املئات من ِملل نهاية العامل؛ بتنوع ضخم والعديد من األسامء املختلفة. غالبًا ما يبدأها شخص يّدعي بانه تلقى إعالنًا جديًدا عن 
املستقبل. بعضها ال يستمر لسوى لفرتة قصرية، مع عدد قليل من التابعني، والبعض اآلخر يصريون جامعة ضخمة. بعض املنظامت التي 
م شهود يهوه نبوات عدة مرات لتحفيز  نتناولها يف أقسام أخرى من هذه الدورة تتسم بخصائص ِملل نهاية العامل. عىل سبيل املثال، قدَّ

أتباعهم، لكن النبوات مل تتحقق.

سبب وجود ِملل نهاية العاملسبب وجود ِملل نهاية العامل

يشعر الكثري من البرش بأن العامل يرشف إىل وقت أزمة سيغرّي كل يشء 
طبيعي عرفناه. ميكن وصف األزمة من منظور االقتصاد أو البيئة أو 

الحرب أو السياسة أو التغيري الثقايف.

تصف العديد من الروايات واألفالم الجديدة نهاية العامل الخيالية التي 
تحدث من خالل وباء عاملي، أو حرب نووية، أو نيزك عمالق يرضب 
األرض. يف هذه القصص، يُقتل معظم البرش عىل األرض، ويدخل من 

ينجون عرص تختلف فيه الحياة متاًما عن أي يشء عرفوه.

بسبب هذا الخوف والتوقعات، يبحث البرش عن إجابات عن كيفية 
مواجهة املستقبل. يبحث البعض عن تفسريات دينيّة، ويصبحون مهتمني 
برسالة ملّة نهاية العامل. تبدأ ملَة نهاية العامل من شخص يّدعي أنه نبي 
بإعالن جديد. تحاول ملَة نهاية العامل تلبية احتياجات الناس العاطفية 

والروحية من خالل رشح حالة العامل وما يجب علينا عمله لالستعداد.

»ينتفع إبليس من ضم املنافقني واألرشار 

إىل املجتمعات الدينية، من أجل تشويه 

عمل الله وتفضيل مخططاته«1

آدم كالرك 
)الالهوت املسيحي، )الالهوت املسيحي، 345345((

 

»وراء الرؤية املهددة ملستقبل يبدو أسوأ كلام 

اقرتبنا منه، نرى الله الذي يسود عىل الجميع 

الذي حتاًم ستتحقق مشيئته يف النهاية«1

دبليو يت بوركيرس 
)الله واإلنسان والخالص، )الله واإلنسان والخالص، 198198((
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عي النبوة اسمه مونتانوس، وتنبأ بقرب  إن ِملل نهاية العامل موجودة يف جميع العصور. فقد عاش يف القرن الثاين للكنيسة شخيص ُمدَّ
مجيء ملكوت الله ونهاية نظام العامل. فطوال تاريخ الكنيسة، مل يختف املدعون بأنهم يعرفون الزمان الذي سيعود فيه املسيح ليقيم 

ملكوته ويدين األرشار. لقد ُخِدع ماليني البرش وخاب أملهم.

 ما ملل نهاية العامل التي شاهدتها أو سمعت بها؟«    

س. فيام ييل بعض  ال يتجاوب قادة ملل نهاية العامل ألزمات العرص كتابيًا، مع أنهم يّدعون أنهم مسيحيون ويستخدمون الكتاب املقدَّ
خصائص معظم ملل نهاية العامل.

خصائص ملل نهاية العاملخصائص ملل نهاية العامل

يحددون مواعيد لتوقعات محددة1يحددون مواعيد لتوقعات محددة11  

ر األرشار يف العامل. وقد يحددون زمًنا بعينه  قد يتنبؤون باملجيء الثاين للرب، أو يتنبؤون بنهاية حكومات العامل. وقد يتنبؤون بكارثة ستدمِّ
فيه يفرتض أن يحدث هذا. وعندما ال يحدث ذلك، يقولون إن نبوتهم تعني شيئًا مختلًفا، ومن ثمَّ ميكنهم تحديد موعد جديد. 50عادة 
س أنه إذا مل تتحقق نبوة الشخص، فال ميكن الوثوق به  ما يطلقون العديد من التنبؤات الصغرية التي ال تتحقق أيًضا. يقول الكتاب املقدَّ

كنبي )تثنية 18: 22(.

س11   س1 يتبنون تفسريات جديدة للكتاب املقدَّ  يتبنون تفسريات جديدة للكتاب املقدَّ

س نفسه.  س مل يفّكر بها أحد من قبل. املعنى يشء ال ميكن إثباته من الكتاب املقدَّ إنهم يعطون معنى لعبارات معينة يف الكتاب املقدَّ
س ألنهم  يّدعي النبي املُعلَن أن التفسري قد أعطي إليه بإعالن، مام يجعله وحيًا جديًدا وليس تفسريًا. هذا إساءة استخدام للكتاب املقدَّ
س مل يكن  س يعلِّم أفكارهم، لكنهم يف الحقيقة يعتمدون عىل الوحي الجديد إلضافة معنى إىل الكتاب املقدَّ يقولون إن الكتاب املقدَّ
س ولكن  موجوًدا بالفعل. األشخاص الذين يؤمنون بالرسالة هم الذين قرروا بالفعل أن يثقوا بالنبي. إنهم ال يتبعون سلطان الكتاب املقدَّ

سلطان قائد املِلَّة. 51

 يتطلبون أفعااًل غري مسيحية1 يتطلبون أفعااًل غري مسيحية11  

إنهم يدعون أتباعهم إىل مامرسة سلوك مل يكن أبًدا منوذًجا للمسيحية. 52 قد يطلبون االنفصال عن املجتمع والحياة الطبيعية. إذ يعرتيهم 
موقف عدايئ ضد من يصنفونهم أعداء وقد يشّجعون حتى عىل العنف، وقد يستخدمون القوة ضد أتباعهم وعائالتهم. عندما يتورطون 
يف مشكالت بسبب أفعالهم، يسمونها اضطهاد. إنهم يؤمنون بأن الله سيتدخل معجزيًا استجابة إلميانهم األصيل. وقد كانت نهاية بعض 

ملل نهاية العامل باالنتحار.

يفصلون أتباعهم عن العالقات األخرى1يفصلون أتباعهم عن العالقات األخرى11  

ع منفصلني عن أي أصدقاء وأقارب  تطلب بعض ملل نهاية العامل من أتباعها تقديم كل ما لديهم للمنظمة. إذ يعيش األتباع مًعا يف ُمجمَّ
ليسوا يف املِلَّة. وقد يُعلَّموا أن كل الغرباء أعداء. يشعر األتباع بخيبة أمل يف النهاية ألن الرشكة ال تقوم عىل الحق وال ميكن أن تكون 

رشكة مسيحية حقيقية. 53

يقدم هذا السؤال القسم التايل: ما الرضر الذي تسببه ملل نهاية العامل؟«    

الرب يسوع قال إن ال أحد يعرف وقت عودته )متى 24: 36(.  50
سة. لقد أوحى الله بعملية الكتابة وتحكم بها، بحيث تعني ما أراد الله أن يقوله )بطرس الثانية  س يقول إن ليس لألفراد أن يقدموا تفسريهم الخاص لألسفار املقدَّ الكتاب املقدَّ  51

.)21-20 :1
مقطع تيطس 3: 1-5 يصف السلوك النموذجي للمسيحي.  52

الرب يسوع صىل أن نكون يف العامل ولكن يكونوا مختلفني عنه، كام هو مختلف)يوحنا 17: 16-14(.  54
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تأثري ملل نهاية العاملتأثري ملل نهاية العامل

رة من عدة نواٍح. إن ملل نهاية العامل ُمَدمِّ

إنهم يجذبون الناس من الكنائس املسيحية إىل عقيدة زائفة.   .1

يخيّبون آمال أتباعهم ويُفقدونهم إميانهم متاًما.  .2

يزعمون أنهم مؤمنون، لكن سلوكهم غري مسيحي، ويُلطِّخ سمعة املسيح.  .3

يشككون اآلخرين يف األسفار املقدسة حيال ملكوت الله وعودة املسيح.  .4

االستجابة املسيحية لألزمة العامليةاالستجابة املسيحية لألزمة العاملية

سة مثل سفر دانيال وسفر الرؤيا يف أزمنة املستقبل فيها غامض وتعم الفوىض  س عن أوقات كهذه. كُتبت األسفار املقدَّ يتحدث الكتاب املقدَّ
يف املجتمع وحرب عاملية واضطهاد. لقد كانت أزمنة تخترب إميان الذين آمنوا بالله. حينها 

كان يبدو أن كل يشء خرج عن السيطرة وأن كل ما هو َحسن ميكن تدمريه.

إن املوضوع الغالب يف األسفار النبويّة يتمثل يف أن الله هو املسيطر وسيؤسس ملكوته يف 
س أن األوقات ستكون صعبة وأن الرش قد يبدو  النهاية ويكافئ األبرار. 54يؤكد الكتاب املقدَّ
وكأنه يحكم لبعض الوقت. لكن املؤمنون مدعوون إىل اإلميان بالله والعيش بأمانة عىل 
سة تنطبق عىل تلك األزمنة،  الرغم من ظروف العامل. متاًما كام كانت هذه األسفار املقدَّ

فإنها تنطبق عىل أي أزمان أخرى مُيتحن فيها اإلميان باملثل.

كُتبت الرسالة الثانية إىل أهل تسالونييَك إىل املؤمنني الذين كانوا يتوقعون قرب عودة الرب يسوع وحلول يوم دينونة الله. كانوا يسمعون من 
أناس ادعوا أنهم يعرفون أن األحداث عىل وشك الحدوث )2 تسالونييَك الثانية 2: 2(. كانوا يف حرية من أمرهم بشأن ما يجب عليهم فعله.

وصف بولس الرسول بعض األحداث التي ستحدث قُبيل عودة املسيح، مبا يف ذلك حكم شخص يُدعى »إنسان الخطيَّة« و«ابن الهالك« 
.)3 :2(

إن املهم تحديًدا بالنسبة لنا هو رؤية توجيهات بولس الختامية للمؤمنني يف اآليات 15-17. أخربهم أن يثبتوا يف اإلميان وأن يستمروا يف 
اتباع ما تعلموه. مل يرتكوا املبادئ األساسية للحياة املسيحية بسبب أي أحداث قادمة. يف اآلية 17 يصيّل أن يثبتهم الله يف كل كلمة وكل 

عمل صالح.

حتى لو اقرتبت نهاية العامل، فهذا ليس الوقت املناسب لنا لرتك مبادئ الحياة املسيحية. ستكون األشياء التي كانت دامئًا األكرث أهمية 
سة، وحياة الرشكة مع املؤمنني، ونعمل  هي األكرث أهمية حتى النهاية. علينا أن نبرّش الضالني، ونتمسك بالعقيدة الحقة، ونحيا حياة مقدَّ

الخري لآلخرين، ونُظهر املحبة لجميع الناس.

ما أهم األشياء التي يجب تذكرها إذا كنا نعيش يف زمن نهاية العامل؟«    

س  س اآلن، يرجى العودة واقرأوا مًعا التذييل يف القسم بأكمله عن ملل نهاية العامل. يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب املقدَّ اآلن، يرجى العودة واقرأوا مًعا التذييل يف القسم بأكمله عن ملل نهاية العامل. يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب املقدَّ
املشار إليها والتناوب عىل قراءتها للمجموعةاملشار إليها والتناوب عىل قراءتها للمجموعة11

دانيال 2: 44، دانيال 4: 34، دانيال 6: 26، دانيال 7: 27، رؤيا 1: 7، 6: 15-17، رؤيا 11: 15، رؤيا 17: 14، رؤيا 19: 21-11  55

وأيًضا يأيت ]يسوع[ يف مجده 

ليدين األحياء واألموات، 

الذي ليس مللكه انقضاء«1

 قانون اإلميان النيقوي قانون اإلميان النيقوي

 



SHEPHERDS GLOBAL CLASSROOMSHEPHERDS GLOBAL CLASSROOMديانات العامل وِملَلِِهديانات العامل وِملَلِِه46

الكرازةالكرازة

األولوية األوىل عند التحدث إىل أي تابع مللل نهاية العامل تتمثل يف التأكد من أنه يفهم اإلنجيل حًقا. قد تفرتض أن أحد أتباع امللة يؤمن 
بعقائد املسيحية وقد أضاف فقط بعض النبوات املميزة، لكن امللة تتعارض يف الواقع مع العقائد األساسية.

بعد ذلك، من املهم اإلشارة إىل كيف انفصلت امللة عن املسيحية التاريخية. أرش إىل األفعال والتعاليم التي مل يقبلها شعب الكنيسة 
األتقياء عرب القرون.

أرش إىل حقيقة أن متى 24: 36 يخربنا أن وقت عودة املسيح مل يُعلن.

أرِش إىل أن تفسريهم للنصوص النبويّة ال يقوم إال عىل ثقتهم بالقائد وليس عىل املبادئ العادية للتفسري.

أرش إىل أن تثنية 18: 22 تخربنا أنه ال ميكن الوثوق بنبوة أي إنسان، إذا كانت نبواته، ولو واحدة، خاطئة.

شهادةشهادة

نشأت سيندي يف عائلة تتبع شهود يهوه. عندما كانت طفلة كانت تعتقد أن التعاليم يف قاعة امللكوت تأيت مبارشة من الله. ذات ليلة 
دعا القادة إىل اجتامع خاص. أعلنوا أن معركة هرمجدون ستحدث يف عام 1975، وكان ذلك بعد سبع سنوات. بكت سيندي يف تلك الليلة 
خوفًا مام سيحدث لعائلتها عندما تأيت هرمجدون. يف السنوات القليلة التالية، عملت عائلتها واآلخرون بجد من أجل امللة. كانوا مؤمنني 
بأنه مل يبق الكثري من الوقت. كام طبعت مجالت امللة صور هالك ألطفال وبالغني ومسنني يف معركة هرمجدون. يف اليوم األخري من عام 
1975، ذهب كثري من الناس إىل الفراش متوقعني أن تأيت النهاية يف تلك الليلة. استيقظت سيندي يف صباح اليوم التايل وهي مندهشة 
من أن كل يشء ال يزال عىل حاله. مل يتحدث والداها عن النبوة ثانيًة. توقفت سيندي يف النهاية عن الذهاب إىل اجتامعات امللة، لكنها 

مل تعرف أين تجد الحق. بعد سنوات، التقت سيندي برجل رشح لها الخالص، وخلصت.

دراسة كتابيَّة - الجزء الثايندراسة كتابيَّة - الجزء الثاين

اآلن، يرجى قراءة مرقس 13 مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع ألتباع طائفة نهاية العامل. 
دع عدد من الطالب يشاركون ما كتبوه.

تكليف لكل درستكليف لكل درس

تذكر أن تجد فرصة لتقديم اإلنجيل لشخص من هذه الجامعة الدينية. استعد ملشاركة املحادثة مع زمالئك يف الفصل. 
اكتب تقريرك من صفحتني سلمه إىل قائد فصلك.
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اللقاء األولاللقاء األول

نشأ أميت يف أرسة هندوسيَّة وشارك يف جميع الطقوس الدينية. عندما كان طفاًل كان يصيّل كل يوم. كان صادقًا، لكنه شعر بالفراغ الروحي. 
قرأ بويب كتابات هندوسيَّة يف محاولة لفهم ديانته عىل نحو أفضل. لقد تعلَّم أن املعتقدات ال تهم ألن كل الديانات تقود إىل لله. أراد أن 

يجد الحق الحقيقي الذي سيقوده إىل الله، لكنه تساءل عام إذا كان حٌق مثل هذا موجود فعاًل.

دراسة كتابيَّة - الجزء األولدراسة كتابيَّة - الجزء األول

يرجى قراءة إشعياء يرجى قراءة إشعياء 4646 مًعا بصوت مسموع. اطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخص هذا املقطع الكتايب. ما التناقض الذي يربزه املقطع  مًعا بصوت مسموع. اطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخص هذا املقطع الكتايب. ما التناقض الذي يربزه املقطع 
بني الله واألوثان؟ اطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.بني الله واألوثان؟ اطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.

الهندوسيَّةالهندوسيَّة

مقدمة عن الهندوسيَّةمقدمة عن الهندوسيَّة

تاريخ ميكن  أبكر من أي  الهند يف وقت  الهندوسيَّة يف  بدأت ديانة 
تحديده. فالهندوسيَّة ليس لها مؤسس فردي وال منظمة تضم جميع 
األتباع. يعتنقها أكرث من مليار إنسان، لكن لديهم مجموعة كبرية ومتنوعة 
من املعتقدات. لكن العديد من الهندوس ال ميارسون سوى بعض الطقوس 

الدينية الهندوسيَّة.

يؤمن الهندوس بأن ديانتهم نشأت من كتابات هندية قدمية تسمى 
»الڨيدا«، التي يشكلها مئات املجلدات.

الهندوسية تفتقر إىل أي بيان عقائدي ميثل إميان الهندوس العاملي عن 
اإلله. فمعظم الهندوس يؤمنون بالعديد من اآللهة ذات كيان شخيص ويفعلون 
الخري والرش. يستخدم الهندوس الكثري من األوثان التي متثل اآللهة واألرواح التي 

يعبدونها.55

بعض الهندوس يعبدون إلًها واحًدا باعتباره األسمى. ويدعو بعض الهندوس اإلله 
األعىل شيڨا؛ بينام يطلق الهندوس اآلخرون أسامء وأوصاف أخرى إللههم األعىل. 
لدى شيڨا زوجة وأطفال، ويفعل الخري والرش. البعض يسمي شيڨا الخالق، لكنهم 

ال يعنون أن العامل قد ُخلق يف وقت معني.

الرب يسوع قال بأن علينا عبادة الله الواحد الحقيقي ال سواه )لوقا 4: 8(.  55

»إن مفهوم أن الله كيل الحكمة يعد أصل 

الحق كله1 إنه مرجع إمياين رضوري لقوامة 

جميع املعتقدات األخرى عن الله«1 

أ1 توزر 
)معرفة القدوس، )معرفة القدوس، 6666((

 

“أومن بالله اآلب الضابط الكل، 

خالق السامء واألرض«1

قانون إميان الرسل
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حتى عندما يتحدث الهندوس عن إله أسمى، فإنهم ال يقصدون اليشء نفسه الذي يعنيه املسيحيون حني يشريون إىل الله. يؤمن املسيحيون 
بأن الله هو الحقيقة املطلقة والخالق الشخيص للعامل. فيام يقول الهندوس إنهم يؤمنون بإله واحد، لكن ليس إلًها يفكِّر أو يتواصل، إال 

من خالل اآللهة املختلفة التي اتخذت هيئة ماديّة. 56

يؤمن الهندوس بثمة حقيقة ُمطلقة غري شخصية نشأت يف العامل. يسمي بعض الهندوس الحقيقة املُطلقة براهامن. فهم يؤمنون بأن كل 
ما هو موجود جزء من براهامن، فرباهامن هو الروح أو الذات األساسية يف كل يشء حي. 57 قد يقولون إنهم يؤمنون بإله واحد فحسب، 

لكن ما يقصدونه هو أن كل ما هو موجود هو واحد، وهو إله.

يعتقد الهندوس أن أي قائد عظيم ينفع الناس قد يصبح فيام بعد إلًها. كل شخص هو مظهر من مظاهر براهامن، لكن اإلله هو الشخص 
الذي أظهر براهامن أكرث من غريه.58

ما االختالفات بني املفاهيم املسيحية والهندوسيَّة عن الله؟«    

يّدعي الهندوس أنهم متسامحون مع جميع األديان. فلديهم قول مأثور أن »كل الحق واحد« 
يقولون إن مثة العديد من املسارات للوصول إىل الهدف، رغم أن لدى األديان املختلفة مفاهيم 
مختلفة جًدا عن الحياة التي يجب أن يعيشها اإلنسان والهدف الذي يجب أن يحاول الوصول 
إليه. فهم ال يقصدون أن »كل الحق واحد« مبعنى أن كل الحقائق يف األديان املختلفة متسقة 
عقالنيًا مع بعضها بعًضا، لكن يقصدون أن كل الحق هو تعبري عن الحق املُطلق الذي ال ميكن 

صياغته يف عبارات. 59

يؤمن املسيحيون أنه مع أن الله أعظم مام ميكننا أن ندرك، فقد أعلن بعض العبارات الحقة عن 
نفسه. إذا تناقضت ديانة ما مع الحق الذي أعلنه الله عن نفسه، فهذه الديانة خاطئة.

يعتقد الهندوس بأن يسوع كان شخًصا ميارس مبادئ الهندوسيَّة وكان معلاًم عظياًم مثل اآلخرين 
الذين عاشوا يف أزمنة أخرى. لكن ال يؤمنون بأنه ابن الله الوحيد.

 يؤمن الهندوس بدورات ال نهائية من الزمن، بال بداية وال نهاية، وال 
أحداث تغريِّ األمور نهائيًا.

يؤمن الهندوس بتناسخ األرواح. إذ يعتقدون أنها إعادة والدة للذات 
األساسية لإلنسان يف أشكال مختلفة من الحياة، مرات عديدة. 60

يؤمن الهندوس بالكارما، وبحسب مفهومها، ينال املرء عواقب جيدة أو 
سيئة ألفعاله، يف هذه الحياة، والحياة الالحقة. الكارما قانون طبيعي 

للكون، ال يقوم عىل قوانني يفرضها او ينظمها أي إله. 61

فاإلنسان مذنب إذا اقرتف أي يشء يؤذي به نفسه أو اآلخرين. بإمكانه 
موازنة األفعال الرشيرة بغريها صالحة لتكون العاقبة خريًا. لكن ما من 

غفران.

إرميا النبي قال إن الله خلق الكون بقوة كلامته، وأن اآللهة الباطلة ستبيد )إرميا 10: 12-9(.  56
س يقول إن الله خلق كل يشء بأمره، وهو ميتاز عن بقية األشياء التي خلقها )تكوين 1: 1(.  الكتاب املقدَّ  57

.https://unsplash.com/photos/Mawa0oZ3YKs :مأخوذة من .unsplash.com من Ganesh Shaturi 58  صورة بواسطة
بولس الرسول قال إن املسؤولية األساسية للراعي هي تعليم العقيدة. ليست كل الديانات متساوية )1 تيموثاوس 1: 6-3(.  59

س يقول إن الناس ميوتون مرّة ثم يذهبون للدينونة أمام الله )عربانيني 9: 27(. الكتاب املقدَّ  60
املسيحيون يطيعون الناموس اإللهي ولهم عالقة شخصية مع الله )مزمور 119: 1(.  61

“يؤمن املسيحيون باإلنسان، بالقيمة غري 

املحدودة للفرد البرشي، واإلمكانيات 

ر بثمن التي تتحقق  التي ال تقدَّ

من خالل نعمة الله الفادية«1

دبليو يت بوركيرس
)استكشاف إمياننا املسيحي، )استكشاف إمياننا املسيحي، 204204((
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أما الهدف األسمى للهندوس يتمثل يف إيجاد التحرر من دورة التناسخ إىل حالة أبدية تسمى النريڨانا. يعرّف بعض الهندوس هذه الحالة 
عىل أنها وجود أبدي للذات، بينام يرى البعض اآلخر أنها امتصاص يف براهامن، مثل قطرة ماء تسقط يف البحر. 62 يعتقد العديد من 

الهندوس أن الشخص يتوقف عن الوجود كفرٍد واٍع عندما مُيتص يف براهامن.

ما االختالفات بني املفهوم الهندويس للنريڨانا واملفهوم املسيحي عن السامء؟«    

معيشة الهندويسمعيشة الهندويس

أولئك الذين ينبذون العامل متاًما ليس عليهم إنتاج الطعام أو تحضريه أو تخزينه. يجب عليهم التسول للحصول عىل طعامهم كل يوم. 
يعتمد البعض عىل األقارب، فيام ينقل آخرون من بيت إىل آخر للتسول. 63

م الطعام لألوثان قبل تناوله،  ل. وغالبًا ما يقدَّ كثري من الهندوس نباتيون. وأما َمن يأكل فيهم اللحوم، ال يأكلون لحم البقر ألن األبقار تبجَّ
حتى يف املنازل. 64

ميتلك الهندوس فًنا وهندسة معامرية للمعابد متَقنني للغاية وأزياء وُحيل شخصية ذات مغزى ديني.

يؤمن الهندوس بأنه يجب عليهم االهتامم بكل شكل من أشكال الحياة عىل قدم املساواة. إذ يعتقدون أن الشخص يجب أن يهتم بكلب 
يعاين مثلام يهتم بابنه. ويعتقدون أنه ال ينبغي ألي عالقة أن تجعل الشخص تنتابه مشاعر حيال حاجة شخص ما. ويؤمنون بأن االهتامم 
بشخص ما بسبب عالقة هو دافع خاطئ. إذ يؤمنون أن براهامن ليس لديه مشاعر تجاه أي يشء، وال حزن وال فرح. من املفرتض أن 

يحاول الهندويس الوصول إىل هذه املنزلة.

عندما يتحدث الهندوس عن االهتامم بالجميع عىل قدم املساواة، فقد يبدو أنهم يتبنون فكر املسيحيني ذاته. يف الواقع األمر ليس نفسه 
عىل اإلطالق. يؤمن املسيحيون أنهم يجب أن يحبوا اآلخرين كام يحبون أنفسهم، فيام يؤمن الهندوس أنه ال يجب أن تهتم باآلخرين أو 

بنفسك.

بالنسبة إىل الهندويس، فإن التأمل يعني أن يكون لديك سيطرة كاملة عىل عقلك، بحيث ال يراودك أي تفكري دون سامح منك. فعبادتهم 
مصممة لتفريغ العقل. ولهذا لسبب يستخدمون أصواتًا وكلامت متكررة ومتارين. والغرض من التأمل هو عدم التفكري يف أي يشء. بدأت 

اليوغا كنظام هندويس لتامرين تصفية العقل.

يصيّل الهندوس لآللهة كوسيلة لرتكيز العقل. إذا حّقق الهندويس الرتكيز التام، فلن يحتاج بعد اآلن إىل اآللهة ولن يحتاج إىل الصالة. إنهم 
ال يصلُّون مبارشة إىل براهامن.

س املشار إليها  س املشار إليها اآلن، يرجى العودة واقرأوا مًعا تذييل قسم الهندوسيَّة بأكمله. يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب املقدَّ اآلن، يرجى العودة واقرأوا مًعا تذييل قسم الهندوسيَّة بأكمله. يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب املقدَّ
والتناوب عىل قراءتها للمجموعة.والتناوب عىل قراءتها للمجموعة.

الكرازةالكرازة

س، فإن استخدام نصوص إثبات لدحض معتقداتهم لن يغري رأيهم. بداًل من ذلك، قدم اإلنجيل  ألن الهندوس ال يؤمنون بالكتاب املقدَّ
الكتايب بطريقة تلبي احتياجاتهم. تساعد شهادة املسيحي الشخصية عن العالقة مع الله عىل ملس حاجة الهندوس إىل معرفة الله.

الله، خالق العامل وحامله، هو كائن يفكر ويتحدث، عىل عكس الهندويس براهامن.

هدف املسيحية هو الحياة األبدية يف عالقة شخصية مع الله يف السامء )رؤيا 22: 4-3(.  62
س يقول إن املرء ال ينبغي أن يعتمد عىل اآلخرين وأالن يرفض العمل )2  أفضل النامذج لتابعي الهندوسيّة ال يعملون إلعالة أنفسهم، لكن الكتاب املقدَّ  63

تسالونييَك 3: 10(.  
س يقول إن كل اللحوم مسموح بها )1 تيموثاوس 4: 4-3(. الكتاب املقدَّ  64
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إن الله بارٌّ ومحب وليس يف طبيعته رش البتة. ميكن الوثوق به دامئًا، عىل عكس اآللهة الهندوسيَّة الذين لديهم دوافع أنانية ورصاعات 
داخل كل شخصية.

يحب الله البرش، وخلقنا بقصد العيش يف عالقة معه. إذ لديه تصميم لحياتنا وخطة لنا لنعيش معه يف امللكوت إىل األبد. ميكن لكل واحد 
منا أن يعرف الله بنفسه كأب.

ينفصل الناس بشكل فردي عن الله ألنهم أخطأوا ضد مشيئته. لذا سيدين الله كل شخص عىل حدة بسبب الخطيَّة. هذا يختلف عن 
املفهوم الهندويس للكارما غري الشخصية التي تعمل كقانون للطبيعة.

جاء الرب يسوع تجسًدا لله ليموت ذبيحة عن خطايانا حتى يُغفر لنا. ميكن لكل شخص أن يقيم عالقة مع الله من خالل طلب الغفران 
عىل أساس ذبيحة الرب يسوع.

بالغفران نصل إىل عالقة شخصية مع الله الذي يحبنا ووعد بتبنينا كأبناء له، بداًل من عبادة اآللهة البعيدة غري املكرتثة التي مل تقدم لنا 
أي وعود.

شهادةشهادة

عندما التقى أميت بإنسان مسيحي ألول مرة، شعر باإلهانة من فكرة ما سوى من طريق واحد لله. عندما قرأ أمثال الرب يسوع يف 
س محفوظ جيًدا من  س، واعتقد أن الكتاب املقدَّ س، اندهش من كيفية تطبيقها يف حياته. درس بحثًا حول دقة الكتاب املقدَّ الكتاب املقدَّ
كتابته األصلية. يف أحد األيام شاهد فيلاًم عن صلب املسيح واتخذ قراره باإلميان باملسيح. يقول بويب: »إذا كانت املسيحية مجرد واحدة 
من العديد من الديانات الصحيحة املتساوية، فإن التضحيات التي قدمتها، مبا يف ذلك فقدان سالم عائلتي، كانت بال معنى. كنت مرتاًحا 
يف عقيديت الهندوسيَّة واستمتعت بحياة صالة نشطة، لكنني شعرت بالفراغ تدريجيًا وقاومت بعناد دعوة الله من داخل الكنيسة. لقد 

كان الحق واملحبة هام اللذان أجرباين أخريًا عىل قبول املسيح ربًا«.

دراسة كتابيَّة-الجزء الثايندراسة كتابيَّة-الجزء الثاين

اآلن، يرجى قراءة إشعياء اآلن، يرجى قراءة إشعياء 4646 مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع للهندويس. دع العديد  مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع للهندويس. دع العديد 
من الطالب يشاركون ما كتبوه.من الطالب يشاركون ما كتبوه.

تكليف لكل درستكليف لكل درس

تذكَّر أن تجد فرصة لتقديم اإلنجيل لشخص من هذه الجامعة الدينية. استعد ملشاركة املحادثة مع زمالئك يف الفصل. 
اكتب تقريرك من صفحتني وسلّمه إىل قائد فصلك.
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البوذيَّةالبوذيَّة

اللقاء األولاللقاء األول

نشأ يو يف أرسة بوذيَّة يف الفلبني. يتذكر األوقات التي مل يكن من اآلمن فيها الذهاب إىل السوق ألن املسلمني كانوا يقتلون البوذيني بسبب 
دينهم. ذهب يو أحيانًا مع والدته إىل املعبد البوذي إلشعال البخور. ذات يوم كانت أخته مريضة وتحترض، وكان هناك طبيب لكنه مل 

يستطع املساعدة. صلَّت والدة يو لبوذا بجنون ملساعدتها.

دراسة كتابيَّة - الجزء األولدراسة كتابيَّة - الجزء األول

يرجى قراءة تكوين يرجى قراءة تكوين 33 مًعا. اطلب من كل طالب كتابة فقرة تلّخص هذا املقطع الكتايب. ماذا يخربنا هذا املقطع عن الله واإلنسان والخطيَّة  مًعا. اطلب من كل طالب كتابة فقرة تلّخص هذا املقطع الكتايب. ماذا يخربنا هذا املقطع عن الله واإلنسان والخطيَّة 
والعامل؟ اطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.والعامل؟ اطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.

البوذيَّةالبوذيَّة

أصل البوذيَّةأصل البوذيَّة

نشأت البوذيَّة عىل يد سيدهارتا غوتاما الذي مل يُكتب أي يشء عن حياته إال بعد مرور 400 عام عىل وفاته، لذا فإن التفاصيل املتعلقة 
بحياته ليست مؤكدة.

ولد غوتاما عام 563 قبل امليالد تقريبًا. كان ابن ملك عىل جزء صغري من الهند. عندما كان شابًا هرب من حراسه ليخرج ويرى العامل، 
فرأى الناس يف فقر ومرض، وخلُص إىل أن الحياة هي يف األساس حزن ومعاناة.

خاض غوتاما تجربة قال إنها ساعدته عىل االستنارة بشأن طبيعة الواقع. كلمة بوذا تعني »املستنري«. فغالبًا ما يُطلق عىل غوتاما اسم 
»بوذا«.65

التأثري الحايلالتأثري الحايل

ع من البوذية العديد من الشيَع، لكنهم غري متحدين يف منظمة عاملية. اليوم، تفرَّ

ميكن للكتابات التي يعتربها البوذيون كتبًا مقدسة أن متأل اآلالف من املجلدات. لذلك، تركز كل ملِّة عىل كتب بعينها، بداًل من محاولة 
دراستها جميًعا.

سة؟«     س مختلًفا عن نظرة البوذي إىل كتبه املقدَّ كيف   ينظر املسيحي إىل الكتاب املقدَّ

يبلغ عدد البوذيني املعلَنني يف العامل، الذين يتبعون التعاليم البوذية عن قصد 350 مليونًا عىل األقل. وهناك أكرث من مليار شخص يدعون 
أنفسهم بوذيني ملجرد أنهم تعلموا البوذية، وألنهم ليسوا أوفياء لديانة أخرى.

كثريون يسمون أنفسهم بوذيني ألنهم يتبعون بعض نصائح الكتابات البوذيَّة. ويف الغالب ال يفهمون العقائد التأسيسية للبوذيَّة.

س يخربنا بأال نثق برسالة من روح ال يعرتف بيسوع املسيح. كانت االستنارة التي تلقاها غوتاما كاذبة )1 يوحنا 4: 3(. الكتاب املقدَّ  65
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معتقداتهم عن اإلله والزمنمعتقداتهم عن اإلله والزمن

ال يؤمن البوذيون باإلله األسمى الذي هو شخص. لكنهم يؤمنون بواقع نهايئ هو مجموع كل املوجودات. لذلك، يتأمل البوذيون، لكنهم 
ال يصلُّون، ألنهم ال66 يؤمنون بوجود إله يتكلَّم ويستمع. لدى البوذيون كتابات تسّمى صالة، لكنها ال تخاطب أي شخص. ليس من آلهة 

مهمة من أي نوع يف البوذية.

يؤمن البوذيون بدورات زمنية ال نهاية لها، بال بداية وال نهاية وال 
أحداث تغرّي األشياء بال انقطاع أو توقف. 67

التناسخ والنريڨاناالتناسخ والنريڨانا

كان غوتاما ومعظم شعب ثقافته يؤمنون بالتناسخ قبل أن يخرتع 
ديانته الجديدة. التناسخ يعني أن اإلنسان بعد أن ميوت يولد مرة 
أخرى، كشخص آخر أو مخلوق مثل حيوان أو حرشة. فبالتناسخ يعيش 

اإلنسان العديد من األرواح.

)الكارما  الصالحة  أعامل  تجاوزت  إذ  الشخص  أن  البوذيون  يؤمن 
الجيدة( أعامله السيئة )الكارما السيئة(، فمن ثمَّ ميكنه أن يولد يف 

حياة أفضل املرَّة التالية. 68

وفًقا لغوتاما، ال تولد الذات الواعية للشخص من جديد. إمنا مجرد بعض 
املواد التي خلق منها تستخدم يف صنع مخلوق جديد. هذا يعني أن املوت 

هو حًقا نهاية اإلنسان. 69

يحب الناس أحيانًا مفهوم التناسخ، ولكن ألن الحياة بائسة للغاية، شعر 
غوتاما أن عيش العديد من الحيوات ليس باألمر الجيد. كان يعتقد أن 

الشخص يجب أن يكون هدفه الهروب من دورة التناسخ.

يتبع البوذي الجاد طريقة الحياة البوذيَّة يك يتخلص من كل الرغبات. 
إذا نجح، فلن يرغب أو يستمتع بأي يشء أو أي عالقة إنسانية. 70 عندما 
ميوت، سيدخل النريڨانا بداًل من أن يولد ككائن حي آخر. هذا هو الهدف 

األسمى للبوذي امللتزم.

يفرتض الناس أحيانًا أن النريڨانا تشبه املفهوم املسيحي للسامء. لكن 
النريڨانا يف البوذيَّة ال يشء. إذا وصل الشخص إىل النريڨانا، فإنه مل يعد 
موجوًدا ككائن مفكِّر. قال غوتاما إن الوصول إىل النريڨانا يعني أن تكون 
مثل الشمعة عندما تخفت. الهدف الرئييس لبوذي ملتزم هو الوصول 

إىل النريڨانا.

إنه امتياز عظيم للمسيحي أن يصيّل بثقة أن الله يسمعه )متى 6: 6-8، 1 يوحنا 5: 15-14(.  66
س يقول إن أحداثًا مهمة ستحدث، وإنه لن يكون زمان بعد )رؤيا 10: 6(. الكتاب املقدَّ  67

س يقول إن أعاملنا ال تكتسب لنا قبول الله وال تدفع مثن خطايانا  الكتاب املقدَّ  68
)رومية 3: 20(.  

الرب يسوع يعطي الحياة األبدية ملن يؤمن به )يوحنا 10: 28(.  69
بالنسبة للمؤمنني، العالقات البرشية يف غاية األهمية وترُس النفس )1 تسالونييَك 3: 12(.  70

»الله موجود بالفعل1 إنه موجود هناك كام 

هو هنا ويف كل مكان، ليس محصوًرا يف شجرة 

أو حجر، ولكنه حر يف الكون، بالقرب من 

كل يشء، وبجانب كل شخص، ومن خالل 

يسوع املسيح يف متناول كل قلب ٌمحب«

أ1 توزر
)معرفة القدوس، )معرفة القدوس، 8282((

»يف صفحاته األوىل، يرفض الكتاب 

س كاًل من وحدة الوجود الفلسفية  املقدَّ

)التعاليم القائلة بأن الله والكون الكيّل 

متطابقان( والربوبية )النظرية القائلة بأن 

الله بدأ عمل الكون، ثم تركه لقوانينه 

غري الشخصية بعد ذلك(1 فالله ال يتحدد 

بكونه، إذ إنه من عمل يديه1 من جهة 

أخرى، ال ميكن للكون أن يوجد مبعزل 

عن قوة الله الخالقة والحاملة«1

دبليو يت بوركيرس
)الله واإلنسان والخالص، )الله واإلنسان والخالص، 5555((
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يف البوذيَّة األصليّة، مل يكن لدى الشخص إمكانية الوصول إىل النريڨانا يف نهاية حياته الحالية إال إذا كان راهبًا بوذيًا. مل يكن لدى املرأة 
إمكانية الوصول إىل النريڨانا حتى تولد من جديد كرجل وتصبح راهبًا.

حقائق البوذية األربع النبيلةحقائق البوذية األربع النبيلة

لُّخصت املعتقدات التي تعلمها غوتاما بعد استنارته يف الحقائق األربع النبيلة للبوذيَّة.

الحياة مملوءة بالحزن واملعاناة بال سعادة حقيقية.  11  

الرغبات تولّد املعاناة، ألن ال يشء نرغب فيه دائم.  11  

التجرُّد من كل الرغبات هو السبيل للهروب من املعاناة.  11  

املبادئ الثامنية لألخالق البوذيَّة يف الحياة تدفع الشخص نحو االنفصال عن كل الرغبات ليبلغ النريڨانا.  11  

هل من بني الحقائق األربع النبيلة أي يشء يتفق معه املسيحي؟«    

بحسب غوتاما، تأيت كل املعاناة بسبب الرغبات. إذا كان الشخص ال يرغب شيئًا، فلن يعاين. ليَك تكون بوذيًا ملتزًما، يجب أال يهتم املرء 
بأي عالقة إنسانية ويجب أن يتعلَّم أال يسعد بأي يشء عىل اإلطالق.

تُروى قصة عن راهب بوذي يُدعى سانجاماجي. أصبح راهبًا وترك عائلته وقيض كل وقته يتجول ويتأمل. مبجرد أن وجدته زوجته، وضعت 
طفلهام أمامه، وتوسلت إليه أن يساعدهام. جلس سانجاماجي دون إجابة حتى غادرت. قال غوتاما إن هذا الرجل قد وصل إىل هدف 

البوذيَّة ألنه مل يشعر بالفرح عندما جاءت الزوجة أو بالحزن عندما رحلت.71

كيف   يختلف املفهوم البوذي للحياة الكاملة عن املفهوم املسيحي؟«    

معيشة البوذيمعيشة البوذي

تؤكد البوذيَّة عىل حياة الفضيلة. يعتقد البوذيون أن الفعل فاضل إذا كان 
مفيًدا لك ولآلخرين، وال يؤذي أي شخص. ويعدون نوايا الشخص أكرث أهمية 

من النتائج الفعلية لعمله.

ُصّممت التدريبات الذهنية والروحية التي ميارسها البوذيون ملساعدة الشخص 
عىل االنتقال من التمركز حول الذات. إذ يؤمن البوذيون بأن كل القلق يأيت 
من االهتامم الشديد بالنفس. فرييدون نسيان الذات ومحبة كل املخلوقات 
الواعية )املخلوقات العاقلة(. املشكلة أنه من دون العالقة مع الله، فال أساس 

إلنكار الذات واملحبة.72

ملاذا ال ميكن لإلنسان أن يكون غري أناين حًقا ومحبًا من دون عالقة مع الله؟«    

نشأ الكثري من األشخاص الذين يُطلقون عىل أنفسهم بوذيني يف ثقافة البوذيَّة، ومل يفكروا أبًدا يف أي يشء آخر بجدية. تبدو افرتاضات 
الدين بالنسبة لهم الحقيقة الوحيدة. والطقوس جزء من حياتهم اليومية.

عادًة ما ينجذب األشخاص الذين يتحولون إىل البوذيَّة من ديانة أخرى إىل فلسفة الحياة يف البوذيَّة. إنهم ال ينضمون ألنهم يريدون الوصول 
إىل النريڨانا. بل ينضمون ألن البوذيَّة يبدو أنها تقدم حياة خالية من القلق والرصاع. يشعر كثريون أنهم يجدون يف البوذيَّة الحرية من 

الضغوط وأن حياتهم تصبح أكرث تنظيامً من ذي قبل.

71  املسيحيون يخلصون للزواج ألنه عالقة تبهج النفس )أفسس 5: 28(.
/453393-https://pixabay.com/photos/ buddhists-monks-meditate-thailand :مأخوذة من .Pixabay.com من Honey Kochphon Onshawee صورة بواسطة  72
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س  س اآلن، يرجى العودة واقرأوا مًعا التذييل الخاص بالقسم الكامل عن البوذيَّة. يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب املقدَّ اآلن، يرجى العودة واقرأوا مًعا التذييل الخاص بالقسم الكامل عن البوذيَّة. يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب املقدَّ
املشار إليها والتناوب عىل قراءتها للمجموعة.املشار إليها والتناوب عىل قراءتها للمجموعة.

الكرازة/ استخدام دليل العقيدةالكرازة/ استخدام دليل العقيدة

س باعتباره السلطة النهائية، فال يكفي مجرد أن نظهر لهم أن معتقداتهم  ألن البوذيني ال يرصحون بأنهم مسيحيون وال يعرتفون بالكتاب املقدَّ
س  س. إنهم يعرفون بالفعل أن الكتاب املقدَّ ال تتفق مع الكتاب املقدَّ

يدعم ديانة مختلفة عن دينهم.

ال يزال من املهم والفعال مشاركة اإلنجيل. عندما تكون يف محادثة 
مع بوذي، أخربه أنك ترغب يف رشح أساس معتقداتك. شارك اإلنجيل 
س،  ببساطة. عىل الرغم من أن البوذي ال يدعي أنه يؤمن بالكتاب املقدَّ

فإن الحق اإللهي له قوة بسبب عمل الروح القدس.

عليك أيًضا مشاركة شهادتك. أخربه كيف أدخلك اإلنجيل يف عالقة مع 
الله، وجلب لك الغفران والخالص من الخطيَّة، ومنح معنى لحياتك.

باإلضافة إىل أساسيات تقديم اإلنجيل والشهادة الشخصية، ميكنك 
التحدث عن االحتياجات الخاصة للبوذيني من خالل حق اإلنجيل. تناضل البوذيَّة لتفسري معاناة الحياة وحزنها. إنها تفشل يف رشح 
حقيقة األشياء الجيدة والفرح املوجود. تنكر التعاليم البوذيَّة أهمية كل ما يبدو مهاًم يف الحياة، مبا يف ذلك العالقات اإلنسانية. إنها ديانة 

بال إله شخيص له عالقة بعابديه، وال توفر حياة أبدية وال مصريًا فرديًا محدًدا.

يعتقد البوذي أن املعاناة ال معنى لها وغري حقيقية1 هذا تفسري غري ُمرٍض1يعتقد البوذي أن املعاناة ال معنى لها وغري حقيقية1 هذا تفسري غري ُمرٍض1

ترشح املسيحية حالة املعاناة يف العامل؛ قد خلق الله العامل كاماًل، لكن اإلنسان أخطأ وجلب لعنة عىل العامل. وهذا يفرس سبب الشيخوخة 
واملرض واملوت. تظهر الخطيَّة أيًضا يف أعامل رش البرش املستمرة.

يعتقد البوذي أنه ال سعادة حقيقية يف الحياة، وبالتايل ال يجب أن نرغب يف أي يشء1 وهذا يتناقض مع تجارب الفرح والرسور التي يعتقد البوذي أنه ال سعادة حقيقية يف الحياة، وبالتايل ال يجب أن نرغب يف أي يشء1 وهذا يتناقض مع تجارب الفرح والرسور التي 
مير بها الناس، خاصة يف العالقات الشخصية1مير بها الناس، خاصة يف العالقات الشخصية1

مه الله يف  تفرس حقيقة أن الله خلَق العامل سبب وجود الكثري من الفرح والرسور يف الحياة، عىل الرغم من أن العامل ليس كاماًل كام صمَّ
األصل.

يدرك املسيحيون، مثل البوذيني، أن األمور األرضيّة ليست دامئة. ال ينبغي أن نعيش كام لو كنا سنحتفظ مبا لدينا هنا إىل األبد. ومع ذلك، 
ميكن للمسيحي االستمتاع بالحياة ألنه يعلم أنه سيعيش إىل األبد مع الله. عىل الرغم من أن األشياء ليست دامئة، فهي حقيقية، ولخياراتنا 

نتائج أبدية. هذا يعطي الغرض واألهمية للحياة البرشية.

إذا عاش املرء بحسب تعاليم البوذيَّة بالكامل، فإنها ستقوده بعيًدا عن العالقات ألن العالقات تعترب بال معنى1 لكن الطبيعة البرشية إذا عاش املرء بحسب تعاليم البوذيَّة بالكامل، فإنها ستقوده بعيًدا عن العالقات ألن العالقات تعترب بال معنى1 لكن الطبيعة البرشية 
لديها حاجة عميقة لعالقات ملتزمة1لديها حاجة عميقة لعالقات ملتزمة1

لقد خلقنا الله من أجل إقامة عالقات مع أقراننا من البرش. إننا نرغب يف أن نكون موضع تقدير من اآلخرين، ونرغب يف تقديم التزامات 
لآلخرين. العالقات مهمة يف ذاتها، ألننا نعلم أن الناس جميًعا خلقوا تحديًدا ليصريوا كائنات أبدية مبصائر أبديَّة.

البوذيَّة ديانة من دون إله1 لكن كل واحد منا لديه حاجة ماسة إىل معرفة الله وعبادته1البوذيَّة ديانة من دون إله1 لكن كل واحد منا لديه حاجة ماسة إىل معرفة الله وعبادته1

منا الله لنعيش معه يف عالقة. ال يُشبع اإلنسان وال يرىض أبًدا حتى يكون يف عالقة شخصية مع الله. ستكون عالقتنا بخالقنا أبدية،  لقد صمَّ
والسامء هي املكان الذي سنعيش فيه مع الله.

“نؤمن برٍب واحد يسوع املسيح111 الذي 

به كان كل يشء111 هذا الذي من أجلنا 

نحن البرش، ومن أجل خالصنا، نزل 

من السامء111 وتأنس وصلب عنا«

قانون اإلميان النيقوي
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ر عن الخطايا1 وبسبب  ال تنطوي البوذية عىل مفهوم غفران الخطايا1 فليس بها من يسائل اإلنسان عىل اقرتاف الخطأ، وال بها ما يُكَفِّ
ذلك، فليس للبوذيني أي يقني للغفران1 

س يُظهر لنا أن كل إنسان تحت الخطيَّة ويحتاج إىل مغفرة خطاياه. وألن الرب يسوع صنع كفارة لنا، فنحن لنا يقني  لكن الكتاب املقدَّ
بأنه قد غفر لنا. استعن باألقسام التالية من دليل العقيدة لتشارك البوذي ما ييل:

1199 الخالص ليس بسوى كفارة املسيح.

    11 ننال الخالص باإلميان.

    11 نضمن يقني خالص شخيص.

شهادةشهادة

صلَّت والدة يو بيأس من أجل أن يشفي بوذا ابنتها التي تحترض، ولكن يبدو أنه مل تكن هناك مساعدة. ثم تذكرت مبرًشا مسيحيًا يُدعى 
وونغ كان يكرز يف الجوار، فأرسلت يو إلحضاره. عندما وصل وونغ، قال: »ال تصيل لبوذا؛ صلِّ للرب يسوع«. بدأ وونغ بالصالة، وُشفيت 

الفتاة. أصبحت والدة يو مسيحية يف ذلك اليوم، وأصبحت يو مسيحية يف وقت الحق.

دراسة كتابيَّة - الجزء الثايندراسة كتابيَّة - الجزء الثاين

اآلن، يرجى قراءة تكوين اآلن، يرجى قراءة تكوين 33 مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع للبوذي. دع العديد من  مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع للبوذي. دع العديد من 
الطالب يشاركون ما كتبوه.الطالب يشاركون ما كتبوه.

تكليف لكل درستكليف لكل درس

تذكر أن تجد فرصة لتقديم اإلنجيل لشخص من هذه الجامعة الدينية. استعد ملشاركة املحادثة مع زمالئك يف الفصل. 
اكتب تقريرك يف صفحتني وسلمه إىل قائد فصلك.
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الطاويَّةالطاويَّة

اللقاء األولاللقاء األول

م لها القرابني  نشأ جيمس يف أرسة طاويَّة يف ماليزيا. إذ امتلكت عائلته أصناًما ومذبًحا لعبادة األجداد. كان جيمس يخاف األوثان، لكنه قدَّ
ألنه كان يخىش عقابها ما مل يفعل ذلك. كان قد سمع عن الرب يسوع، لكنه اعتقد أنه كان إلًها للغربيني فحسب.

دراسة كتابيَّة - الجزء األولدراسة كتابيَّة - الجزء األول

يرجى قراءة مزمور يرجى قراءة مزمور 1616 مًعا. اطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخِّص هذا املقطع الكتايب. ماذا يخربنا هذا املقطع عام يفعله الله من أجل  مًعا. اطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخِّص هذا املقطع الكتايب. ماذا يخربنا هذا املقطع عام يفعله الله من أجل 
شعبه؟ اطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.شعبه؟ اطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.

الطاويَّةالطاويَّة

مقدمة عن الطاويَّةمقدمة عن الطاويَّة

رمبا تكون الطاويَّة قد بدأت بكتاب يسمى “طاو يت شنغ« كتبه رجل صيني يدعى الوتيس يف 
وقت ما قبل عام 350 قبل امليالد. ليس من املؤكد ما إذا كان الوتيس فرًدا أم أن الكتابات قد 

ُجمعت من عدة مؤلفني. كذلك أثَّرت كتابات رجل يدعى شونغزي عىل الديانة.

ى الداوية أيًضا. الطاوية تُسمَّ

سة للطاويَّة أكرث من ألف كتاب. وتسّمى املجموعة »طاو زانغ«»طاو زانغ«. تضم مجموعة الكتب املقدَّ

تأثرت مامرسات الطاويَّة ومفاهيمها بالكونفوشيوسية وجوانب الديانات والثقافة الصينية 
املحلية. وتختلف املامرسات الطاويَّة بعمق من مكان إىل آخر.73

من الصعب تقدير عدد املؤمنني بالطاويَّة إذ ميارسها كثريون فرديًا، وألنها متتزج مبجموعة 
متنوعة من الديانات. تشري التقديرات إىل مثة أربعمئة مليون طاوي يف الصني. إذ تنترش 

الطاويَّة بني الصينيني يف أنحاء مختلفة من العامل، مثل سنغافورة وتايوان. ومثة كثريين أيًضا يف ڨيتنام وكوريا.

تندرج تحت الطاويَّة مجموعة متنوعة من املدارس واألديرة، ولكنها ليست متحدة يف منظمة واحدة. ميارس الطاويون طقوًسا تهدف إىل 
التأثري يف اآللهة واألرواح. وتتطلب العديد من األديرة الطاويَّة أن يكون رهبانها نباتيني. وبالنسبة إىل طقوس الذبائح، قد تشمل الخنازير 
أو البط أو الفاكهة، وأحيانًا تُحرَق ورقة خاصة عليها صور، مع فكرة أن اليشء املوجود يف الصورة يصبح حقيقيًا يف عامل األرواح، مام يخلق 

شيئًا لتستخدمه األرواح. 74

كيف   للمؤمن االنخراط يف عامل األرواح؟«    

https://unsplash.com/photos/ng7f_jtgbCc :مأخوذة من .Unsplash.com من Julian Tong صورة بواسطة  73
س يخربنا بأال نستخدم األمور التي تستخدمها الديانات األخرى للتأثري عىل العامل الروحاين. الله شخص، وهو الكتاب املقدَّ  74

أبانا، ونحن نتحدث إليه )متى 6: 9-7(.  
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تؤمن جامعات مختلفة من الطاويَّني بآلهة مختلفة. لكنهم يشرتكون يف اإلميان بالتفاعل مع اآللهة واألرواح واألجداد. 75 وميارسون العرافة 
وأشكااًل مختلفة من التنجيم. ويؤمن البعض بالوسطاء أتباع الروحانيَّة، أي 
األشخاص الذين تتواصل األرواح من خاللهم. يف الصني وغريها من األماكن 
حيث تنترش الطاويَّة تجد العديد من املسريات كل عام، التي يرتدي املشاركون 
فيها األزياء التي متثل مختلف اآللهة أو األرواح، ويعترب املشارك مسكونًا من 

اإلله أو الروح التي ميثلها. 76

يسمى اإلله الذي يحكم العامل »يو هوانغ«، اإلمرباطور جايد، الذي كان، بحسب 
األسطورة، رجاًل مولوًدا إلمرباطور كَرِب ليصبح اإلله الذي هو عليه اآلن. وهو 
يسود عىل كل اآللهة واألرواح األخرى. مع أن يو هوانغ هو اإلله الحاكم، 
فثمة إله آخر أسمى منه، غري مكرتث بالعامل، وذو صفات مطلقة، يُطلق عليه 

»يوان شيه تيان تسون« وهو املسؤول األول، ويُعتقد أنه ليس له بداية أو نهاية، وموجود قبل كل يشء آخر. ويُعتقد أنه موجود بذاته، 
وغري محدود وال متغرّي وال مريئ، ويحمل كل الفضائل، وموجود يف كل مكان، 

وهو مصدر كل الحق.

ما املفقود يف مفهوم الطاويَّة عن الله؟«    

»الطاو«»الطاو« هو املصطلح الطاوي للواقع الذي يشمل كل ما هو موجود ويحمله. 
تُرجم مصطلح »الطاو« أيًضا عىل أنه »الطريق«، ألنه يشري إىل الكيفية التي 

تُحمل بها األشياء ويعاد تشكيلها. 77

يعتقد الطاويون أن الطاو ال ميكن تفسريه أو فهمه. ويقولون إن الطاو ليس 
أي يشء ميكن أن يوصف. 78

كيف   يختلف الالهوت املسيحي عن ترصيحات الطاويَّة حول الطاو؟ «    
هل ميكن أن نفهم الله؟

يؤمن الطاويون بأن جميع األضداد هي أوهام أو مجرد تكِّملة لجوانب من 
الواقع. فهدف79 الطاوي يتمثل يف االنسجام مع قوى الكون، وتحسني صحته وإطالة عمره. كام يعتقد الطاوي أن بوسع اإلنسان أن يصري 
خالًدا إذا كان منسجاًم متاًما مع قوى الكون، كام يؤمنون بأن بعض الناس قد حققوا ذلك ويجب أن يُعبدوا كآلهة. 80يعتقد الطاويون أن 

يسوع كان شخًصا متقدًما روحيًا، ورسم الطريق للناس ليصريوا آلهة.

يؤمن الطاويون، مثل البوذيني والهندوس، بدورات زمنية ال نهاية لها، بال بداية وال نهاية وال أحداث تغريِّ األمور 
عىل نحو دائم. عىل عكس الهندوسيَّة والبوذيَّة، ال يؤمن الطاويون بنظام التناسخ والكارما والنريڨانا.

ُيرجى العودة اآلن وقراءة نقاط التذييل مًعا عن قسم الطاويَّة بأكمله. ينبغي للطالب جميًعا البحث عن ُيرجى العودة اآلن وقراءة نقاط التذييل مًعا عن قسم الطاويَّة بأكمله. ينبغي للطالب جميًعا البحث عن 
الشواهد الكتابية والتناوب يف قراءتها للمجموعةالشواهد الكتابية والتناوب يف قراءتها للمجموعة11

س يقول إن أولئك الذين يتبعون اآللهة سيجدون الحزن بداًل مام يطلبونه )مزمور 16: 4(. الكتاب املقدَّ  75
س يوضح أن الشخص الذي تستخدمه بعض الديانات تعد أن سكنى األرواح الرشيرة لإلنسان أمر حسن، لكن الكتاب املقدَّ  76

تلك األرواح عبد يحتاج الخالص )أعامل الرسل 16: 18-16(.  
س يقول إن يسوع هو الواحد الذي خلق ويعول كل يشء )كولويس 1: 17-16(. الكتاب املقدَّ  77

ال ميكننا إدراك كل يشء عن الله، ألنه غري محدود، لكنه أعلن الحق عن نفسه. جاء املسيح لريينا ما هو شكل الله )يوحنا 1: 18 ، يوحنا  78
.)9-6 :14  

.https://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Traditional_yin_and_yang_with_dots.png :صورة من .Klem :الني واليانغ التقليدي بالنقاط«. بواسطة«  79
س بأن أولئك الذين يأخذون صورة أسمى بعد املوت ال يجب أن يُعبدوا )رؤيا 22: 9-8(. الكتاب املقدَّ  80

»إنه هذا السيِّد املُتداِخل كلًيا يف 

الخليقة، وهو هذا الالمتناهي الشامل 

املحدود بعنايته ورعايته يف املناحي 

كافة، وإنه الَجبَّار حامل الكون بأرسه 

حتى أصغر عصفور1 وهو ذلك الرسمدي 

مبَتدئ الزمن برسيانه وحامله«

توماس أودين
)اإلله الحي، )اإلله الحي، 5353((

 

يوضح مخطط الينغ واليانغ املفهوم 

الطاوي القائل بأن جميع األضداد 

مثل الخري والرش هي يف الحقيقة 

مجرد جوانب مختلفة من الواقع.

»نؤمن بإله واحد، الله اآلب 

ضابط الكل، خالق السامء 

واألرض، ما يُرى وما ال يُرى«1

قانون اإلميان النيقويقانون اإلميان النيقوي
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الكرازةالكرازة

م اإلنجيل الكتايب  س، فإن استخدام نصوص إثبات لدحض معتقداتهم لن يغريَّ رأيهم. بداًل من ذلك، قدِّ إذ ال يؤمن الطاويون بالكتاب املقدَّ
بطريقة تلبي احتياجاتهم. تساعد شهادة املسيحي الشخصية عن العالقة مع الله عىل ملس حاجة الطاوي إىل معرفة الله.

ميكننا االتفاق مع بعض أخالقيات الطاويَّة. إنهم يعلِّمون الناس محبة اآلخرين واللطف والتخيل عن األنانية، وتجنب إدانة اآلخرين، 
وعدم السعي وراء الرثوات.

إنهم يؤمنون أن الطاو مصدر األشياء جمعيًا وموجود يف كل يشء. فيام نؤمن نحن أن الله هو خالق الكل، وهو موجود يف كل مكان. 
الفرق هو أننا نؤمن أن الله كائن له عقل وقصد، وميكننا أن نكون عىل عالقة به.

إنهم يعتقدون أن الطاو يعتني بالكائنات كلها، بينام نؤمن نحن أن الله تشغله خليقته ويهتم بها، لكنه يفعل ذلك بوعي، كونه أبانا 
الذي يحبنا.

يؤمن الطاويون بحتمية وجود إله ذي صفات مطلقة يعرف األشياء جميًعا، وموجود يف كل مكان، ويجمع الفضائل كلها. يتوافق هذا مع 
اإلميان املسيحي بالله، وميكننا أن نشاركهم أنه الله الذي خلق اإلنسان عىل صورته من أجل عالقة معه. فارشح أن الله الذي ال ميكننا 
د املسيح. ارشح لهم أن الخطيَّة فصلتنا عنه، لكن بفضل الرب يسوع ميكننا أن نكون يف عالقة معه. الوصول إليه قد وصل هو إلينا بتجسُّ

س. اعرض مشاركة اإلنجيل مع  يؤمن املسيحيون بأن الله تعاىل الرسمدي قد تكلم وقدم رسالته إىل اإلنسان مكتوبة؛ وهي الكتاب املقدَّ
الطاوي، حتى يتمكن من تحديد ما إذا كان سيؤمن بأنه رسالة من الله أم ال.

يوجد أدناه مذكرة خاصة بعنوان »تنوع رابك« تتعلق بالديانات الثالث التي درسناها حتى اآلن. يجب عىل شخص ما قراءة هذه املذكرة يوجد أدناه مذكرة خاصة بعنوان »تنوع رابك« تتعلق بالديانات الثالث التي درسناها حتى اآلن. يجب عىل شخص ما قراءة هذه املذكرة 
ورشحها، ثم السامح ألعضاء الفصل بالتحدث عن فروع هذه الديانات التي سمعوا عنها.ورشحها، ثم السامح ألعضاء الفصل بالتحدث عن فروع هذه الديانات التي سمعوا عنها.

تنوع رابك تنوع رابك 

مثة العديد من شيع الهندوسيَّة والبوذيَّة والطاويَّة بأسامء مختلفة. عىل سبيل املثال، تقوم ديانة فالون غونغ عىل الديانات الثالث، ولكن 
عىل وجه الخصوص البوذيَّة. مثل الفالون غونغ، ميكن للحركة الدينية أن تبدأ مبعلم فردي يغري بعض األشياء ويعلِّم طريقته الخاصة يف 

مامرسة الديانة. ميكن أن يحدث هذا بسهولة ألن هذه الديانات ليس لديها بيان واضح مبعتقداتها األساسية.

يشرتك أتباع الديانات الرشقيَّة يف الكثري من األمور وال يعدون أن شيعتهم هي الديانة الحقيقية الوحيدة. إنهم يقرتضون تفاصيل من 
مجموعات دينية أخرى.

تركز بعض الشيع عىل الصحة البدنية أو أساليب االستجابة لضغوط الحياة. فيامرس كثريون التامرين الذهنية والجسدية لتحقيق فائدة 
عملية، وال يفكرون كثريًا يف املعتقدات الدينية. قد يعتقدون حتى إن ما يفعلونه ليس مامرسة دينية. ومع ذلك، فإن تلك املامرسات 

تستند إىل الهوت تلك الديانات وعلم الكون، وهو ما يتعارض مع الحق الكتايبَّ.

دراسة كتابية - الجزء الثايندراسة كتابية - الجزء الثاين

اآلن، ُيرجى قراءة املزمور اآلن، ُيرجى قراءة املزمور 1616 مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع ألحد أتباع الطاويَّة.  مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع ألحد أتباع الطاويَّة. 
دع العديد من الطالب يشاركون ما كتبوه.دع العديد من الطالب يشاركون ما كتبوه.
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تكليف لكل درستكليف لكل درس

تذكر أن تجد فرصة لتقديم اإلنجيل لشخص من هذه الجامعة الدينية. استعد ملشاركة املحادثة مع زمالئك يف الفصل. 
اكتب تقريرك من صفحتني وسلّمه إىل قائد فصلك.
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الدرس الثاين عرشالدرس الثاين عرش

اإلسالماإلسالم

اللقاء األولاللقاء األول

كان داين بطل مالكمة للوزن الثقيل. سمع صوت األذان، الذي أثار اهتاممه كثريًا، فبدأ يدرس اإلسالم وشعر أنه الدين املناسب له. يزعم 
س.  أنه كان مسيحيًا من قبل، ولكنه أُقنع بوجود أخطاء يف الكتاب املقدَّ

دراسة كتابيَّة - الجزء األولدراسة كتابيَّة - الجزء األول

يرجى قراءة يرجى قراءة 11 يوحنا  يوحنا 11 مًعا. اطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخِّص هذا املقطع الكتايب. ماذا يخربنا هذا املقطع عن عالقة املؤمنني بالله؟  مًعا. اطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخِّص هذا املقطع الكتايب. ماذا يخربنا هذا املقطع عن عالقة املؤمنني بالله؟ 
اطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.اطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.

اإلسالماإلسالم

أصل اإلسالمأصل اإلسالم

اإلسالم ثاين أكرب ديانة يف العامل، ويبلغ عدد أتباعه 1.5 مليار. ومثة دول بأكملها تحكمها مبادئ اإلسالم. وتعني كلمة اإلسالم »املساملة« يف 
إشارة إىل االستسالم لله. ويُدعى أتباع اإلسالم مسلمون، وكلمة مسلممسلم تعني »من يستسلم«. يُطلق املسلمون عىل أنفسهم »املؤمنون«، 

ار«. ويطلقون عىل غري املسلمني »الُكفَّ

محمد هو مؤسس دين اإلسالم. عاش يف الفرتة من 570-632 ميالدية.

زعم محمد أنه تلقى الوحي. وكتب كثري من الناس عن وحيه، وهو ما ُجمع لتكوين القرآن بعد فرتة طويلة من موته. وينقسم القرآن 
إىل أقسام تسمى »سور«، ومفردها »سورة«.

س؟«     ما مدى اختالف أصل القرآن عن أصل الكتاب املقدَّ

متيّزت ديانة محمد عن معظم الديانات املحيطة به بأنها توحيدية وضد عبادة األوثان. لقد عرف باليهوديَّة واملسيحية لكنه رفضهام.

انحدر محمد من أرسة فقرية، لكنه تزوج من أرملة ثرية، وبعد موتها تزوج اثنتي عرشة زوجة أخرى، مبن فيهن زوجة ابنه بالتبني، بعد 
أن أجربه عىل الطالق. بحسب القرآن، ال يحل للرجال إال أربع زوجات.

عندما اكتسب محمد عدًدا كافيًا من األتباع، سيطر عىل املدينة املنورة، الواقعة اآلن يف السعودية. وبعد عدة معارك سيطر عىل مكة 
وانتقل إليها. هاجم هو وأتباعه املناطق املحيطة بهم واحتلوها. ثم قاموا يف النهاية بغزو العديد من الدول وأجربوا الناس عىل اإلسالم.

معظم املسلمني اليوم ال ميارسون العنف، إذ يحاولون العيش بسالم مع جريانهم غري املسلمني. ومع ذلك، مثة أوامر بالعنف يف القرآن. إذ 
يأمر القرآن املسلمني مبهاجمة عبدة األوثان وقتلهم. 81يقول القرآن إن الذين يحاربون اإلسالم يجب أن يُقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم. 

ر محمد القرى اليهوديَّة وقتل الرجال وباع عائالتهم كعبيد. 82فقد دمَّ

سورة التوبة9: 5  81
سورة املائدة5: 33  82
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كيف اختلف انتشار اإلسالم عن انتشار املسيحية؟«    

معتقدات اإلسالممعتقدات اإلسالم

أكرث معتقد يف اإلسالم تكراًرا تسمى»ال إله إال الله، محمد رسول الله«.

إذ يؤمن املسلمون بأن الله وحده هو اإلله خالق العامل. ويعتقدون 
س مثل نوح وإبراهيم وموىس. أنه من أنزل الوحي لرجال الكتاب املقدَّ

د لله ممكن. ال يؤمن املسلمون بالثالوث، أو أن أي تجسُّ

كيف   تختلف نظرة املسلم إىل محمد عن نظرة املسيحيني «    

إىل املسيح؟

يعتقد املسلمون أن يسوع كان نبيًا من عند الله صنع املعجزات، 
وكان هو املسيَّا، وكان بال خطية. ولكن ال يؤمنون بأنه مات عىل الصليب، بل رفعه الله عندما حاول اليهود قتله. 83 وال يؤمنون بأنه ابن 

الله أو تجسًدا له. 84 وال يؤمنون بأنه مخلِّص العامل.

س من عند الله، لكنهم يعتقدون أنه  يعتقد املسلمون أن الكتاب املقدَّ
س، القرآن، فإن القرآن  إذا كانت مثة تناقضات بينه وبني كتابهم املقدَّ
هو املرجع النهايئ ألنه الوحي األخري. فهم يؤمنون بأن الوحي الالحق 

ينسخ السابق. 85

ويؤمن املسلمون بأن الخالص يُكتََسب من خالل الوفاء بواجبات معينة 
تسمى أركان اإلسالم الخمسة، وهي:

الشهادةالشهادة: نطق إعالن اإلميان اإلسالمي بإخالص 1 1     

الصالةالصالة: أداء الصلوات خمس مرات يف اليوم1 1     

الزكاةالزكاة: إعطاء الزكاة للفقراء1 1     

الصومالصوم: صوم شهر رمضان1 1     

الحجالحج: الحج إىل مكة، مرة واحدة يف الحياة1 1 55  

العقائد الخطرة لإلسالم العقائد الخطرة لإلسالم 

ملعرفة منط الحياة الذي يؤمن به املسلمون، ميكننا النظر إىل الدول التي 
تسيطر عليها الرشيعة اإلسالمية. كثري من الدول العربية تتبع الرشيعة 
إىل حد ما. فالرشيعة اإلسالمية ال تسمح بحرية التعبري أو حرية الدين أو 

حرية التجمع أو حرية الصحافة.86

سورة النساء 4: 158-157  83
سورة التوبة 9: 30-31، الكهف18: 5-4  84

س فيقول إن كلمة الله لن تزول بل تثبت إىل األبد )إشعياء 40: 8، 1 بطرس 1: 25(. سورة البقرة: 106، الرعد: 39. أما الكتاب املقدَّ  85
https://unsplash.com/photos/njEXjDmYn8w :مأخوذة من .Unsplash.com من .Juan Camilo Guarin Pصورة بواسطة  86

»أومن بالله اآلب الضابط الكل، خالق 

السامء واألرض1 وبربنا يسوع املسيح 

ابنه الوحيد1 الذي حبل به من الروح 

القدس1 وولد من مريم العذراء«1

 قانون إميان الرسل

 

»إن اقتناعي التام اليوم بأن الكتاب 

س هو ِمن الله ملثل اقتناعي بأن  املقدَّ

الشمس تنري1 وهذه القناعة )مثل كل 

عطية صالحة( تأيت من أيب األنوار«1

جون ويسيل
)خطاب يف )خطاب يف 17471747((
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ففي أي بلد إسالمي، ميكن قتل شخص العتناقه املسيحية أو ملحاولة تبشري اآلخرين.

ميكن للرجل، بحسب الرشيعة اإلسالمية، أن يطلِّق زوجته عىل الفور ألي سبب، فيام ال تستطيع املرأة الطالق دون موافقة زوجها. ويسمح 
القرآن للرجال برضب زوجاتهم،87 وبأن يتزوج الرجل أربع زوجات. 88 كام ميكن أن تقتل املرأة عىل يد أقاربها إذا مل تتبع الرشيعة اإلسالمية. 
يف بعض البلدان، ال يُسمح للنساء بقيادة السيارات أو الذهاب إىل املدرسة أو الظهور يف األماكن العامة دون ارتداء نقاب. 89قد تتعرض 

املرأة للرضب عىل املأل إذا خالفت القواعد.

يؤمن املسلمون بأن املصدر الوحيد للصواب والخطأ مشيئة الله. ميكن 
لله أن يغريِّ الصواب إن شاء، ألن مشيئته هي األهم وليست شخصية 

90 . ال تتغريَّ

ال يقول القرآن إن الناس ُخلقوا عىل صورة الله، بل يقول إن الله »تعاىل« 
وال ميكن معرفته وهو مختلف متاًما. 91

ال يتوقع املسلمون أن تكون لهم عالقة شخصية مع الله. فمن أسامء الله 
»الودود«، ولكن بخالف ذلك مل يذكر القرآن أبًدا أنه يحب الناس. يذكر 
القرآن يف كثري من األحيان أن الله غفور ورحيم للمسلمني. عىل الناس 

أن يتوبوا ويطلبوا أال يُدانوا عىل أمل أن يكون الله رحياًم، ولكن ليس هناك اختبار خالص أو يقني بالغفران. 92

كيف تختلف عالقة املسيحي بالله عن عالقة املسلم بالله؟«    

م منافع اإلسالم يف الغالب للرجال، ويعالج القرآن كل قضية من منظور ذكوري. فاملرأة ِملك للرجال فحسب. والجنة اإلسالمية بعد  تقدَّ
املوت للرجال، مع وجود النساء فيها من أجل ملذاتهم. 93

س املشار إليها  س املشار إليها يرجى العودة اآلن وقراءة التذييل يف القسم بأكمله عن اإلسالم. يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب املقدَّ يرجى العودة اآلن وقراءة التذييل يف القسم بأكمله عن اإلسالم. يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب املقدَّ
والتناوب يف قراءتها للمجموعةوالتناوب يف قراءتها للمجموعة11

الكرازةالكرازة

س كسلطان أعىل. س، ألن املسلمني يؤمنون بأن القرآن يحل محل الكتاب املقدَّ ال يكفي فحسب إثبات العقائد املسيحية من الكتاب املقدَّ

قد نتفق مع بعض املعتقدات اإلسالمية املهمة؛ يتفق املسيحيون عىل أن هناك إلًها واحًدا خلق العامل. ويتفق املسيحيون عىل أن هناك 
دينونة أخرية، وأن كل شخص سرُيسل إما إىل السامء أو الجحيم.

س من عند الله، ولكن القرآن يحل محله. ومع  س. يعتقد املسلمون أن الكتاب املقدَّ يجب أن تظهر حقائق مهمة أخرى يف الكتاب املقدَّ
ذلك، ميكنك توضيح أن بعض الحقائق أساسيَّة جًدا بحيث ال ميكن تغيريها. كذلك، ال ميكن للحقائق التاريخية أن تتغري.

خلق الله البرش عىل صورته )تكوين 1: 27(. إنه يحبهم ويريد أن يكون يف عالقة معهم.

سورة النساء: 34  87
سورة النساء: 3  88

يُوىص املسيحيون أن يكونوا لطفاء مع زوجاتهم )بطرس األوىل 3: 7(. من املفرتض أن يحب الرجل زوجته كنفسه )أفسس 5: 29-28(.  89
س يخربنا إن الله صالح وهو مصدر كل عطيَّة صالحة. الله ال يتغري أبًدا )يعقوب 1: 17(. الكتاب املقدَّ  90

ُخلق البرش عىل صورة الله، ولهذا ميكننا فهم بعض األمور عن طبيعة الله، وميكننا أن نتمتع بعالقة مع. ))تكوين 1: 27(  91
س يعدنا بأن الله سيغفر ملن يعرتف ويؤمن )1 يوحنا 1: 9(. الكتاب املقدَّ  92

سورة الرحمن: 56  93

»البشارة هي أن الله صنع من خالل 

املسيح ما ال يستطيع الناموس عمله: 

ر املسيح  أرسل ابنه ذبيحة خطيَّة1 كفَّ

عن الخطيَّة مبوته الفدايئ«1

 توماس أوِدن
)كلمة الحياة، )كلمة الحياة، 350350((
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ح أنه وعَد مبنح الحياة األبديَّة ملن يؤمن به )يوحنا 10: 28(،  يتفق املسيحيون مع اإلسالم عىل أن يسوع هو املسيَّا الذي بال خطية. وضِّ
ووعد بإقامة األموات بكلمته )يوحنا 5: 28-29(، وقال إنه ال أحد يأيت إىل اآلب إال به )يوحنا 14: 6(.

س أنه كان أكرث من مجرد إنسان بال خطية؛ انظر »دليل العقيدة»دليل العقيدة«« من أجل: ح من الكتاب املقدَّ وضِّ

55. يسوع هو الله.

ال ميكن أن يكون رجاًل صالًحا ونبيًا لله إال إذا كانت مزاعمه عن نفسه صحيحة. يعلِّم اإلسالم أن يسوع كان نبيًا لله، ولكن يجب أن يكون 
ٍع أنه قادر عىل منح الحياة األبدية، أو أنه رجل رشير، أو مخدوع يف نفسه، تسبب يف إميان الناس به. إما ُمدَّ

جاء الرب يسوع ليُظهر محبة الله. أظهر أن الله يحب كل شخص، مبا يف ذلك النساء والطبقات الدنيا. ال ينفصل الناس عن الله بسبب 
جنسهم أو طبقتهم االجتامعية. ال ينفصل الناس عن الله إال بسبب خطاياهم، ويغفر الله لهم. يدعو الله الخاطئ ليَك يغفر له ويدخل 

معه يف عالقة شخصية.

شهادةشهادة

عاش جالل يف اململكة العربية السعودية. كان ُمخلًصا لإلسالم عندما كان صبيًا، حني حفظ أجزاء كبرية من القرآن وخدم يف املسجد. عندما 
كان يف السادسة عرش من عمره، أراد االنضامم إىل الجهاد والقتال من أجل اإلسالم، لكن والديه قاال إنه كان صغريًا جًدا. يف وقت الحق، 
وجد عماًل وأصبح مشغواًل وبدأ يف إهامل الدين. وقع يف مشكلة وأراد أن يتخىل عن ديانته لكنه خيش أن يغضب الله عليه بسبب ذلك، 
فصىلَّ ليسوع طلبًا للمعونة، وُحلت املشكلة بعد يومني. رأى أيًضا يسوع يف حلم، وكان يُظهر للناس الطريق إىل السامء، ثم آمن باملسيح 
من أجل الخالص. يقول جالل: »أشعر باملحبة يف قلبي، وأنا سعيد جًدا مبعرفة يسوع. عندما كنت مسلاًم، مل أكن أتخيل أبًدا أن املسيحيني 
كانوا عىل حق. بعد ذلك، اكتشفت كم يحبني الله، وأصبحت مسيحيًا. نعم، إنه يحبني، ويحبك ويحب العامل بأرسه. أحبنا يسوع املسيح، 

وما زال يفعل ذلك. وال تنس أنه يف اليوم األخري ال أحد يستطيع أن يخلصنا سوى يسوع املسيح«.

دراسة كتابيَّة - الجزء الثايندراسة كتابيَّة - الجزء الثاين

اآلن، ُيرجى قراءة اآلن، ُيرجى قراءة 11 يوحنا  يوحنا 11 مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع ألحد أتباع اإلسالم. دع  مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع ألحد أتباع اإلسالم. دع 
العديد من الطالب يشاركون ما كتبوه.العديد من الطالب يشاركون ما كتبوه.

تكليف لكل درستكليف لكل درس
تذكَّر أن تجد فرصة لتقديم اإلنجيل لشخص من هذه املجموعة الدينية. استعد ملشاركة املحادثة مع زمالئك يف الفصل. 

اكتب تقريرك يف صفحتني وسلّمه إىل قائد فصلك.
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اللقاء األولاللقاء األول

كان هانز أملانيًا انتقل إىل أمريكا. يف الكلية، كون أصدقاء من اليهود. أصبح عىل دراية بتاريخ اليهود وعلِم أن املاليني منهم قتلوا عىل يد 
األملان تحت حكم هتلر. لقد شعر بالخجل من كونه أملانيًا، وتساءل عام إذا كان يجب أن ينضم إىل اليهوديَّة لريد جزئيًا ما فعلته بالده.

دراسة كتابيَّة - الجزء األولدراسة كتابيَّة - الجزء األول

يرجى قراءة إشعياء يرجى قراءة إشعياء 5252: : 1313--5353: : 1212 بصوت مسموع مًعا. اطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخص هذا املقطع الكتايب. إذا كنت ال تعرف  بصوت مسموع مًعا. اطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخص هذا املقطع الكتايب. إذا كنت ال تعرف 
شيًئا عن الرب يسوع، فامذا ميكنك أن ترى ما يقوله هذا املقطع عن الشخص الذي ُيدعى »الخادم«؟ اطلب من كل طالب كتابة قامئة شيًئا عن الرب يسوع، فامذا ميكنك أن ترى ما يقوله هذا املقطع عن الشخص الذي ُيدعى »الخادم«؟ اطلب من كل طالب كتابة قامئة 

من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.

اليهوديَّةاليهوديَّة

مقدمة عن اليهوديَّةمقدمة عن اليهوديَّة

ترتبط اليهوديَّة باملسيحية ارتباطًا وثيًقا أكرث من أي ديانة أخرى ال تزعم أنها مسيحيّة. تدعي اليهوديَّة أنها تعبد إله إرسائيل القديم، إله 
س املسيحي. 94 س لليهوديَّة هو العهد القديم يف الكتاب املقدَّ العهد القديم، وهو اإلله ذاته الذي ُعبد يف املسيحية. الكتاب املقدَّ

تعود اليهوديَّة الحديثة إىل ديانة إرسائيل القدمية وتاريخها، كام هو موصوف يف العهد القديم. لقد تكيّفت املامرسات واملعتقدات عىل 
مر القرون، ومل تعد مطابقة للمعتقدات األصلية.

»التلمود«»التلمود« هو مجموعة من كتابات الرابيني اليهود القدماء. مطبوع عىل شكل كتاب، يزيد عدد صفحاته عن ستة آالف صفحة. تستمد 
اليهوديَّة سلطان تقاليدها ومامرساتها من »التلمود«.»التلمود«.

مثة 14 مليون تابع لليهوديَّة تقريبًا. يعيش قرابة نصفهم يف إرسائيل.

اليهوديَّة هي الديانة الرئيسية ألمة إرسائيل، ومعظم أتباع اليهوديَّة هم من أصل يهودي، سواء كانوا يعيشون يف إرسائيل أو أي مكان 

آخر. القول بأن شخًصا ما يهودي عادة ما يشري إىل ديانته وِعرقه، وأحيانًا جنسيته.

ومع ذلك، فإن التعريفات صعبة. معظم أتباع اليهوديَّة من أصل يهودي، لكن مثة أناس تحولوا إىل اليهوديَّة من مجموعات ِعرقية أخرى. 
اليهوديَّة ديانة قومية، ولكن 25% من سكان إرسائيل ليسوا يهوًدا من حيث الديانة أو الِعرق. كثري من اليهود ال يعيشون يف إرسائيل، 
وبعض الذين يعيشون يف إرسائيل ال ميارسون أي ديانة بجدية. قد يكون الشخص اليهودي عرقيًا، سواء يف إرسائيل أو يف أي مكان آخر، 

متحواًل إىل ديانة مختلفة أو حتى ملحًدا.

ارشح هوية اليهودي، أواًل بتعريف عرقي، ثم بتعريف ديني.«    

يؤمن أتباع اليهوديَّة بالعهد القديم، لكنهم ال يفهمون معظم الحقائق املهمة عن املسيَّا يف العهد القديم )يوحنا 5: 39(.  94
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ة إرسائيل رفًضا قاطًعا يسوع بأنه املسيَّا املنتظر. كان اليهود الذين آمنوا بيسوع هم األعضاء األوائل للكنيسة املسيحية، ثم أىت  رفضت أمَّ
انتشار اإلنجيل باألمم إىل الكنيسة. 95

اليهوديَّة هي ديانة اليهود الذين حاولوا الحفاظ عىل ديانة العهد القديم، بينام رفضوا يسوع بعده تحقيًقا لرجاء العهد القديم. توجد 
اليوم منظامت مثل »يهود من أجل يسوع« تحاول الحفاظ عىل الرتاث اليهودي عندما يصبحون مسيحيني. يُطلق عليهم »اليهود املسيانيون« 

ألنهم قبلوا يسوع باعتباره املسيَّا بينام استمروا يف تعريف أنفسهم عىل 
أنهم يهود. إنهم ليسوا جزًءا من ديانة اليهوديَّة.

عىل مر القرون، استمرت اليهوديَّة يف تطوير تقاليدها، مع الحفاظ عىل 
العديد من التقاليد من العصور القدمية. يتبع كثري من اليهود تقاليد 
امللبس التي تجعلهم معروفني كيهود. كام أنهم يتبعون قيود العهد 
القديم الخاصة بالنظام الغذايئ، مثل االمتناع عن أكل لحم الخنزير. 96

يف اليهوديَّة، ال يحدث الخالص كتجربة تحوُّل فردية. يعتقد اليهود أن 
بوسعهم الحياة يف عالقة مباَركة وعهديَّة مع الله باتباع وصاياه. يعني 
الخالص التحرُّر من حاالت االضطهاد أو الظروف التي متنعهم من خدمة 
الله كام ينبغي. الخالص هو مسألة قومية أو جامعية أكرث من كونها 

مسألة فردية.

ما مفهوم الخالص يف اليهوديَّة؟«    

بحسب املسيحية الكتابية، فالخالص يعني التحرُّر الشخيص من الخطيَّة. 
أي شخص يخلُص، فهو مخلَّص بالنعمة من خالل اإلميان، سواء كان 
يهوديًا أو أمميًا. الجميع أخطأوا ويحتاجون إىل الغفران. ال يتحقق 
الخالص بالحفاظ عىل تفاصيل ناموس العهد القديم، بل بإيجاد النعمة 

من خالل اإلميان. 97

بدأت املسيحية ديانة منفصلة عن اليهوديَّة يف وقت حياة الرب يسوع 
عىل األرض. ومع ذلك، فإن املسيحية هي استمرار لديانة إرسائيل كام 
أُعلنت يف العهد القديم، وتتميٌم لها. 98 إذ تنبأ أنبياء إرسائيل مبجيء 
الرب يسوع. وكان جوهر إميان العهد القديم هو العالقة مع الله، التي 

تحققت بفضل غفرانه ونعمته. لذلك، يرى املسيحيون 99أن كتابات العهد القديم 
تراثهم. يحذو املسيحيون حذو أولئك الذين كانوا عىل عالقة مستقيمة مع الله منذ 

بداية البرشية. 100 

ملاذا من الصحيح القول إن املسيحية ليست ديانة جديدة؟«    

ال توجد منظمة واحدة لجميع أتباع اليهوديَّة، وال بيان واحد للمعتقدات التي 
يعتنقونها جميًعا، وليس من سلطان نهايئ للعقيدة يدركه الجميع. بعض منظامتهم 
س، وتحاول التمسك  محافظة للغاية، ولديها نظرة سامية لسلطان الكتاب املقدَّ

يرغب الله خالص جميع اليهود )رومية 10: 1، رومية 11: 1(.  95
مها املسيحيون أحرار من متطلبات العهد القديم املتعلقة باأليام الخاصة والنظام الغذايئ، ألن هذه األشياء كانت رموزًا للمسيح، وقد متَّ  96

  اآلن )كولويس 2: 17-16(
ر بحفظ الناموس، ألن كل شخص قد أخطأ بالفعل وكرس الناموس )رومية 3: 23-20(. ال ميكن ألحد أن يتربَّ  97

لله إله اليهود واألمم، ولديه خطة الخالص عينها للكل )رومية 3: 30-29(.  98
m Pixabay, retrieved from https://pixabay.com/photos/torah-scroll-israel :مأخوذة من .Pixabay من nellyaltenburger :الصورة بواسطة  99

./4299038-jewish-  
بشكل ما، فاليهودي الحقيقي هو الذي نال عمل نعمة الله يف قلبه )رومية 2: 28-29(. بركة إبراهيم متاحة لألمم )غالطية 3:14(  100

»من طبيعة محبة الله أن يختار1 يختار 

ليس من أجل استبعاد اآلخرين، ولكن 

لتوفري جرس ميكن من خالله تعريف محبة 

الله للبرشية بأرسها1 وقد تجلَّت محبة الله 

إلرسائيل بشكل خاص ليك تظهر للجميع«1

دبليو يت بوركيرس
)الله واإلنسان والخالص، )الله واإلنسان والخالص، 158158((

 

»تأمل ]يسوع[ وُقرب1 وقام من بني األموات 

يف اليوم الثالث كام يف الكتب، وصعد 

إىل السموات وجلس عن مييه أبيه«1

قانون اإلميان النيقوي
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بالتقاليد واملعتقدات القدمية. قامت املنظامت اليهوديَّة األكرث ليربالية بتكييف معتقداتها ومامرساتها لجعلها مناسبة للثقافة الحديثة، 
س. واختيار ما يريدون االحتفاظ به من التقاليد والكتاب املقدَّ

د قد حدث. 101 إنهم يؤمنون بأن يسوع كان معلامً مثرًيا للجدل وليس املسيَّا وال الله. ال تؤمن اليهوديَّة بأن الله ثالوث أو أن التجسُّ

إن توقع مجيء املسيَّا هو أمر أسايس لليهوديَّة. إنهم ال يعتقدون أن 
املسيَّا قد جاء بعد. إنهم يؤمنون أن املسيَّا لن يكون تجسًدا لله، بل 

رجل ممسوح، سيجلب السالم للعامل.

ح  يعتقد اليهود املحافظون أن املسيَّا سيكون شخًصا حقيقيًا. من املرجَّ
أن يعترب اليهود الليرباليون املسيَّا تعبريًا رمزيًا لعامل السالم، والذي 

ميكن أن يكون مجموعة أو منظمة ما.

ِصف مفهوم اليهوديَّة عن املسيَّا.«    

س أن الوقت سيأيت عندما يقبل إرسائيل املسيح. قال بولس الرسول إن اإلنجيل ينترش اآلن بني األمم، واليهود هم يف  يخربنا الكتاب املقدَّ
الغالب عميان عن اإلنجيل. لكنه يتابع ليقول »سيخلص جميع إرسائيل«. هذا ال يعني أن كل يهودي سيخلص، لكن كأمة رفضوا يسوع، 

وكأمة سيتوبون ويقبلونه )انظر رومية 11: 23-26(. حتى اآلن، يتحول العديد من اليهود األفراد إىل املسيحية.

س املشار إليها  س املشار إليها يرجى العودة اآلن وقراءة التذييل يف القسم بأكمله عن اليهوديَّة. يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب املقدَّ يرجى العودة اآلن وقراءة التذييل يف القسم بأكمله عن اليهوديَّة. يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب املقدَّ
والتناوب يف قراءتها للمجموعةوالتناوب يف قراءتها للمجموعة11

الكرازةالكرازة

بعض اليهود متحيزون ضد املسيحية ألن اليهود تعرضوا يف بعض األحيان الضطهاد شديد من املسيحيني املزعومني يف املايض. ميكننا محاولة 
ع الرب يسوع االضطهاد أبًدا، واملسيحيون املزعومون الذين يكرهون  مساعدتهم عىل إدراك بعض الحقائق عن االضطهاد. أواًل، مل يشجِّ
اآلخرين ال يحذون حذوه. االضطهاد سيايس وكذلك ديني، وتُحركه أسباب تتعارض مع مبادئ املسيحية. أفضل طريقة ليقتنع اليهودي 

بأن املسيحيني ليسوا أعداءه هي أن يُظهر املسيحيون محبة املسيح.

ترتبط ديانة اليهودي ارتباطًا وثيًقا بأرسته املمتدة، وبأسلوب حياة وتراث قديم. قد يعتقد اليهودي أنه سيفقد كل ما هو مهم إذا تحول 
م  إىل ديانة أخرى. عىل املسيحي إظهار أن الرب يسوع هو التحقيق الطبيعي للديانة اليهوديَّة. إنه املسيَّا املنتظر الذي توقعوه، ولقد قدَّ

الخالص املوصوف يف العهد القديم.

تتجىل حقيقة أن يسوع هو املسيَّا يف تحقيقه لنبوة العهد القديم عن املسيَّا. من األمثلة عىل ذلك التنبؤ بأن املسيح سيولَد يف بيت لحم 
)ميخا 5: 2( وأنه سيكون من سبط يهوذا )تكوين 49: 10(. واألهم من ذلك أن نوضح من إشعياء 52: 13-53: 12 أنه متَّم الخالص الذي 
م يسوع بعد النبوة املسيانية عن السالم العاملي، ولكن من املعقول أن الخالص من الخطيَّة يجب أن يأيت  كان منتظرًا من املسيَّا. مل يتمِّ

أواًل، ألن الحرب تأيت من قلوب الناس الخاطئة.

من املهم مشاركة اإلنجيل والتأكيد عىل أن َمن يخلُص له عالقة شخصية مع الله. يؤمن اليهود بالله، ولكن ليس لهم عالقة شخصية معه.

من املمكن رشح اإلنجيل باستخدام العهد القديم وحده. الجميع أخطأوا إىل الله )مزمور 142: 2-3(. تفصل الخطيَّة الناس عن الله 
)إشعياء 59: 2(. تأمل املسيَّا ومات ذبيحًة عن خطايانا )إشعياء 53: 5(. يَعدنا الله بأن يغفر ملن تاب وآمن ويطهِّره )إشعياء 1: 18-16(.

تنبأ العهد القديم بأن املسيَّا سيكون إلًها قديرًا )إشعياء 9: 6(.  102

»يقول بولس أساًسا يف رومية )9:  - ( إن املسيح 

كان يهوديًا باملعنى البرشي، ولكنه يف الحقيقة إله«1

مقتبس من ويالرد تايلور
)الله واإلنسان والخالص، )الله واإلنسان والخالص، 343343((
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املزمور 51 هو صالة توبة وإميان. صىلَّ داود من أجل الغفران والتطهري. هذه صالة مستوحاة من روح الله تخربنا أن الله يغفر بهذه 
م يسوع ذبيحة خطية، فيمكنه أن يصيل هذه الصالة بإميان ويقبل نعمة الله. الطريقة. إذا كان الشخص يعتقد أن الله قد قدَّ

شهادةشهادة

هاري رجل يهودي أتت عائلته من أملانيا. مات أجداده جميًعا يف معسكرات االعتقال النازية. يقول إن اليهود شعروا أنهم قُتلوا عىل 
يد العامل املسيحي ألن كنائس أملانيا وبقية العامل سمحت بذلك. قال له والداه أال ينظر إىل الصليب أبًدا، ألنه ميثل املوت. كانت حافلة 
املدرسة متر كل يوم بكنيسة بها صليب، فكان يحاول أال ينظر إليها. وذات يوم حاول صديق يهودي أن مينحه العهد الجديد، لكنه رفض 
قائاًل إنه ليس لليهود. فيام بعد، أراه له صديق آخر آيات يف العهد القديم والعهد الجديد مل يرها من قبل. كان لدى هاري الكثري من 

س، وآمن بأن يسوع هو املسيَّا. األسئلة حول سبب كون العامل كام هو، وبدأ يرى اإلجابات يف الكتاب املقدَّ

دراسة كتابيَّة - الجزء الثايندراسة كتابيَّة - الجزء الثاين

اآلن، ُيرجى قراءة إشعياء اآلن، ُيرجى قراءة إشعياء 5252: : 1313--5353: : 1212مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع ألحد أتباع مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع ألحد أتباع 
اليهوديَّة. دع العديد من الطالب يشاركون ما كتبوه.اليهوديَّة. دع العديد من الطالب يشاركون ما كتبوه.

تكليف لكل درستكليف لكل درس

تذكَّر أن تجد فرصة لتقديم اإلنجيل لشخص من هذه املجموعة الدينية. استعد ملشاركة املحادثة مع زمالئك يف الفصل. 
اكتب تقريرك يف صفحتني وسلّمه إىل قائد فصلك.



69

الدرس الرابع عرشالدرس الرابع عرش

ديانة العرص الجديدديانة العرص الجديد

اللقاء األولاللقاء األول

نشأ إليوت مسيحيًا كاثوليكيًا، لكنه ترك الكنيسة عندما أصبح راشًدا. لقد عاش من أجل املتعة لسنوات، لكنه بدأ يشعر بحاجته املاسة 
إىل العثور عىل القصد من الحياة. جعله أحد األصدقاء يتعاطى املخدرات، وشعر إليوت أنه نال رؤية جديدة للكون ونفسه، كام بدأ يف 

سامع أصوات متنحه التوجيهات.

دراسة كتابيَّة - الجزء األولدراسة كتابيَّة - الجزء األول

يرجى قراءة مزمور يرجى قراءة مزمور 1919 مًعا بصوت مسموع. اطلب من كل طالب  مًعا بصوت مسموع. اطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخِّص هذا املقطع الكتايب. ماذا يخربنا هذا املقطع عن كتابة فقرة تلخِّص هذا املقطع الكتايب. ماذا يخربنا هذا املقطع عن 
تأثريات الحق اإللهي؟ اطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.تأثريات الحق اإللهي؟ اطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.

ديانة العرص الجديدديانة العرص الجديد

مقدمة عن ديانة العرص الجديدمقدمة عن ديانة العرص الجديد

لدى ديانة العرص الجديد مجموعة متنوعة من الجامعات واملنظامت واألفراد. أتباع »العرص الجديد« ليسوا متحدين تحت اسم معني أو 
بيان من املعتقدات. يبدو البعض متديًنا جًدا، فيام يبدو البعض اآلخر 
علميًا وليس متديًنا. لن يقولوا جميًعا إنهم جزء من ديانة العرص الجديد، 

لكن تجمعهم جميًعا سامت معينة.102

يؤمن أتباع »العرص الجديد« بالقدرة البرشية عىل حل جميع املشكالت. 
إنهم يعتقدون أن الشخص بوسعه يتطور إىل كائن ذي قوى تتجاوز 
بكثري ما يعترب اآلن طبيعيًا، ويعتقدون أن جميع اإلجابات بداخلنا. 103 
إنهم يؤمنون أن الغرض من التعليم ليس إخبارنا مبا هو حقيقي، ولكن 

إظهار كيفية إطالق إمكاناتنا.

أي عقيدة مسيحية عن اإلنسان تتجاهلها ديانة العرص الجديد؟«    

إلطالق العنان إلمكانات اإلنسان، تبحث ديانة العرص الجديد عن الحكمة القدمية يف الديانات الوثنية واملامرسات السحرية. إنهم ميارسون 
التنجيم واملامرسات الروحانيَّة وجميع أنواع العرافة. يتفاعل أتباع »العرص الجديد« مع قوى ما وراء الطبيعة ويستخدمون كل أنواع 
السحر. ويحاولون التواصل مع األرواح واألشخاص الذين عاشوا يف املايض. إنهم ميارسون تحضري األرواح، إذ تتلبس روح الشخص الذي 

عاش يف املايض جسد أي شخص حي وصوته، لبعض الوقت. 104

إنهم يعتقدون أن ليس مثة ديانة لديها الحق كله. ويؤمنون بأن الديانات جميًعا متشابهة يف أساسها، لكن لديها معتقدات ومامرسات 
مختلفة مفيدة. حتى لو تناقضت بعض املعتقدات مع بعضها بعًضا، فإنهم يعتقدون أن جميعها قد يكون صحيًحا بطريقة غري عقالنية. 

https://unsplash.com/photos/NxvP54MX4no :مأخوذة من .Unsplash.com من .Dyana Wing صورة بواسطة  102
القلب مخادع ورشير حًقا إىل أن يغريّه الله. ال ميكن ألي شخص أن يجد فيه إجابات للحياة، ألن املشكالت متلؤه )إرميا 17: 9(.  103

يرفض الناس الله ويبحثون عن مصادر أخرى للمساعدة الخارقة ألنهم ال يريدون التوبة عن الخطيَّة. ينبغي للشخص الذي يحتاج إىل  104
  اإلرشاد والقوة أن يطلب الله )إشعياء 8: 19(.

ستونهنغ، نصب حجري قديم يف إنجلرتا، وهو موقع ألنشطة دينية مختلفة.



SHEPHERDS GLOBAL CLASSROOMSHEPHERDS GLOBAL CLASSROOMديانات العامل وِملَلِِهديانات العامل وِملَلِِه70

كذلك يرفضون أي ادعاء بأن العقيدة صحيحة متاًما. إنهم ال يعتقدون أن أي عقيدة ميكن أن تكون عىل صواب، مبعنى أن العقائد املتضاربة 
ستكون خاطئة. يقبل أتباع »العرص الجديد« كل جامعة دينية، ما خال تلك التي تزعم أن لديها الحق الذي يجب عىل الجميعالجميع اإلميان به. 

إنهم يكرهون املسيحية ألنها تّدعي أنها عىل صواب وأن الديانات األخرى خاطئة. 105 

ما الديانات األخرى التي ال تحبها ديانة العرص الجديد؟«    

يقبل أتباع »العرص الجديد« ما هو خارق للطبيعة دون أي مبدأ للتمييز 
بني القوى الصالحة والرشيرة. إنهم مييلون إىل االعتقاد بأن كل انخراط 

يف األمور الروحانيَّة أمر حسن. 106

أتباع »العرص الجديد« ال مييزون أنفسهم عن الديانات األخرى، ويعتقدون 
أن بعض الديانات تشاركهم العديد من معتقداتهم، وخاصة الديانات 
الرشقية مثل البوذيَّة والهندوسيَّة والطاويَّة. كام أنهم يحبون الديانات 
الروحانيَّة التي تتفاعل مع األرواح يف الطبيعة )انظر رشح الروحانيَّة يف 

الدرس الخامس عرش(.

ينكر أتباع »العرص الجدي« حقيقة املوت، ويعتقدون أنه يحدث ببساطة 
عندما ينتقل الشخص إىل مستوى مختلف من الوجود. ويقول البعض 
إن الحياة بعد املوت هي نفسها الحياة الطبيعية تقريبًا. يؤمن كثريون 
منهم بتناسخ األرواح ومبدأ الكارما كام يف الهندوسيَّة. بداًل من رؤية 

التناسخ باعتباره شيئًا سيئًا، مثلام يفعل الهندوس والبوذيون، يعتقد أتباع »العرص الجديد« أنه من الجيد أن نعيش مرات عديدة. ويظن 
بعضهم أنهم يعرفون هويتهم يف الحياة السابقة.

نظرة »العرص الجديد« عن الله هي الواحديَّة؛ أي أن أتباع »العرص الجديد« يؤمنون بأن الحقيقة كلها جوهر واحد، وأن كل يشء مًعا 
هو الله. كل يشء وكل شخص هو جزء من الله. إنهم ال يؤمنون أن الله شخص يفكر أو يتكلَّم، وينكرون أن الله هو الخالق.

هل يصيل أتباع ديانة العرص الجديد؟«    

يؤمن أتباع »العرص الجديد« أن يسوع كان رجاًل يعرف كيفية استخدام 
قوى خارقة، وحاول تعليم اآلخرين أن يفعلوا اليشء عينه. إنهم يعتقدون 

أن يسوع مل يهتم باملعايري األخالقية ومل يُِدن خطأ أي شخص.

ألن أتباع »العرص الجديد« ال يؤمنون بإله يضع معياًرا ويُدين؛ فهم ال 
يؤمنون بحقيقة الخطيَّة. إنهم يعتقدون أن الرشَّ يف العامل هو مجرد 
حاجة للمعرفة والتكيُّف بحيث ميكن أن تنسجم األمور جميًعا. تربِّر 

ديانة العرص الجديد كل أشكال االنحرافات الخاطئة. 107

يرفض أتباع »العرص الجديد« املفهوم الكتايب للخالص. وال يؤمنون بأن 
الخطيَّة حقيقة، بل يؤمنون بأن حل مشكالت اإلنسان يكمن يف تنمية 

الوعي الروحاين والقوى الروحانيَّة.

س يتوعد بالدينونة عىل أولئك الذين ال مييزون الرشَّ من الخري، ويرفضون معيار الصواب والخطأ )إشعياء 5: 20(. الكتاب املقدَّ  105
يف العامل أرواح رشيرة، وقد ُحكم عليها بالفعل بالعقاب األبدي. من يتبعونهم سيشرتكون يف عقابهم )متى 25: 41(.  106

الله يدعو البرش إىل العثور عىل الحل الحقيقي؛ وهو الغفران والتطهُّر )إشعياء 1: 18(.  107

“يُقال أحيانًا إننا نعيش يف ظل ثقافة مختلفة 

وأن ما هو صواب أو خطأ قد تغريَّ اآلن 

بسبب تغري األزمنة1111 وسط فوىض التغيري 

البرشي تقف صخرة الحق األزيّل، التي 

هي كلمة الله ومعيارها هذا ال يتغري«

 ليزيل ويلكوكس 
)مالمح من الالهوت الويسيل، الجزء الثالث، )مالمح من الالهوت الويسيل، الجزء الثالث، 282282((

 

» إبليس يدفعكم لعبادة أنفسكم؛ 

ليجعلكم يف عيونكم أكرث حكمة من الله 

نفسه ومن كل أقوال الله1 وليفعل ذلك، 

يجب أال يظهر يف هيئته الخاصة، فهذا 

من شأنه أن يُحبط تصميمه1 بداًل من 

ذلك، يستخدم كل مهاراته ليجعلك تنكر 

وجوده حتى يأمن لوجودك يف معيته«1

جون ويسيل
»تحذير ضد التعصب«»تحذير ضد التعصب«
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يعتقد أتباع »العرص الجديد« أن البرشية تدخل حقبة خاصة عندما يغريِّ األشخاص الذين يفهمون مبادئ العرص الجديد املجتمع بأرسه. 
إنهم يعتقدون أنه سيكون هناك سالم وأمن اقتصادي للجميع. 108

مباذا يؤمن أتباع ديانة العرص الجديد بداًل من املفهوم الكتايب للخالص؟«    

متييز تابعي ديانة العرص الجديدمتييز تابعي ديانة العرص الجديد

مثة كثري من األشياء التي تساعد يف تحديد مجموعة أو منظمة أو مؤلف عىل أنه تابع لديانة العرص الجديد.. هنا بعض األمثلة:

النباتيَّة ألسباب دينية أو فلسفية. 	
العادات الصحيَّة الغامضة غري القابلة للتفسري. 	
اإلشارة إىل الكارما. 	
استخدام مصطلحات تتعلق بالعيش يف وحدة مع الطبيعة والكون. 	
التأمل كوسيلة لفهم غري عقالين. 	
استخدام مصطلحات عن القدرات املحتملة غري املحدودة لإلنسان. 	
أنواع غريبة من الطاقة والقوة النفسية والغامضة. 	
التواصل مع املوىت أو األرواح. 	
استخدام أشياء مختلفة للعرافة. 	
التنجيم. 	
السحر والويكا. 	
اختالط الدين بالطبيعة. 	
االهتامم باألهرامات والبلورات. 	
االهتامم باألطباق الطائرة والكائنات غري األرضيَّة. 	
الثقة يف املرشدين أتباع الروحانيَّة والكائنات العليا. 	
املفاهيم واملامرسات املستمدة من الديانات الرشقيَّة. 	

ما أمثلة مامرسات العرص الجديد التي شاهدتها أو سمعت عنها؟«    

الرد املسيحيالرد املسيحي

ال يشء جديد بخصوص ديانة العرص الجديد. يخاِطب إشعياء 47: 10-14 أمة معيَّنة مارست كل أنواع السحر، وتبدو مثل ديانة العرص 
الجديد. لقد بحث الناس عن حكمة خاصة أثناء مامرسة الرش، وحاولوا 

أن يكونوا آلهة. لقد اخرتعوا طرقًا عديدة لخلق القوة الروحانيَّة.

س كل أنواع السحر والشعوذة، ليس ألنها ليست  يحظر الكتاب املقدَّ
حقيقية، ولكن ألنها رشيرة وتعارض قوة الله )الويني 19: 26، الويني 31، 
20: 6، تثنية 18: 9-12(. أمر الله شعب إرسائيل بإعدام السَحرة )خروج 
22: 18، الويني 20: 27(. ليس عىل املسيحيني اليوم مسؤولية إعدام أي 
شخص، لكن الوصية تظهر دينونة الله املطلقة عىل تلك الخطيَّة. يف 
العهد الجديد، عندما آمن الناس باملسيح دمروا كتب السحر الخاصة 

بهم )أعامل 19: 19(.

س يحذرنا من انتظار السالم واألمن يف مجتمع ال يخضع لله )1 تسالونييَك 5: 3(. الكتاب املقدَّ  108

»نعرتف مبعمودية واحدة ملغفرة الخطايا، 

وننتظر قيامة األموات وحياة الدهر اآليت«1

 قانون اإلميان النيقوي 
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يرفض البرش الله، ولكنهم ما زالوا يبحثون عن القوة الروحية. قوة الله أعظم، وهو يستخدم قوَّته ملن يؤمن به، لكنه ال يضعها تحت 
سيطرة الناس. من يبحث عن القوة واملعرفة من خالل األساليب السحرية يحاول العثور عليها، لكن الله يرفض ذلك. التفاعل مع األرواح 

والسعي للقوة يقودان اإلنسان إىل رٍش أعمق.

س  س يرجى العودة اآلن وقراءة التذييل يف القسم بأكمله عن ديانة العهد الجديد. يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب املقدَّ يرجى العودة اآلن وقراءة التذييل يف القسم بأكمله عن ديانة العهد الجديد. يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب املقدَّ
املشار إليها والتناوب يف قراءتها للمجموعة.املشار إليها والتناوب يف قراءتها للمجموعة.

الكرازةالكرازة

من األولويات مشاركة اإلنجيل مع أتباع العرص الجديد. ال تنشغل بالحجج التي متنعك من مشاركة اإلنجيل. قد يعتقد الشخص أنه عىل 
دراية بالكنائس، وقد رفض الكنيسة، لكنه قد ال يفهم حًقا ماهية اإلنجيل.

أظهر الرب يسوع قوة عظيمة للشفاء والتنبؤ ومتييز الحق. لقد كان أعظم من أي زعيم يف ديانة العرص الجديد. إنه ليس مثااًل لشخص 
طور نفسه واستخدم قوى روحية من الطبيعة. خضع الرب يسوع لآلب وآمن بالحق املطلق. كان يف نزاع مع أولئك الذين أنكروا حق 

السلطان اإللهي، والخطيَّة والدينونة.

يؤمن املسيحيون بعرص جديد قادم مع ملكوت الله. سيكون نهاية كل املعاناة، وسيحقق السالم واالزدهار. وحدهم أولئك الذين هم 
عىل عالقة مستقيمة مع الله ميكنهم دخول ذلك العرص الجديد.

شهادةشهادة

حاول إليوت متابعة األصوات التي كان يسمعها. قالوا له إنه املسيح ابن الله، لكنه قاوم الوهم. يف بعض األحيان شعر بقوة خارقة ومعرفة. 
أخربه بعض أصدقائه أنه ليس من تعارض بني اإلميان بيسوع واإلميان ببوذا أو أي يشء آخر. بدأ يشعر أن اليشء الذي منحه القوة كان 
يحاول امتالكه. التقى مبجموعة من املسيحيني الذين أصبحوا أصدقاء له. بدأ يفهم أنه ال يستطيع الوثوق بكل األصوات التي كان يسمعها. 
كان الله يتحدث إليه أحيانًا، لكن أحيانًا كانت األرواح الرشيرة تحاول أن تقوده إىل االتجاه الخاطئ. لقد تعلم اختبار األفكار بحقيقة 

راسخة. وجد أن العالقة الحقيقية مع املسيح كانت أكرث إرضاًء من جميع التجارب التي مر بها.

دراسة كتابيَّة - الجزء الثايندراسة كتابيَّة - الجزء الثاين

اآلن، يرجى قراءة املزمور اآلن، يرجى قراءة املزمور 1919 مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع ألحد أتباع ديانة العرص  مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع ألحد أتباع ديانة العرص 
الجديد. دع العديد من الطالب يشاركون ما كتبوه.الجديد. دع العديد من الطالب يشاركون ما كتبوه.

تكليف لكل درستكليف لكل درس

تذكَّر أن تجد فرصة لتقديم اإلنجيل لشخص من هذه املجموعة الدينية. استعد ملشاركة املحادثة مع زمالئك يف الفصل. 
اكتب تقريرك يف صفحتني وسلّمه إىل قائد فصلك.
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الدرس الخامس عرشالدرس الخامس عرش

الروحانيَّةالروحانيَّة

اللقاء األولاللقاء األول

كان ِمري طفاًل صغريًا يف إحدى قرى بابوا غينيا الجديدة. كانت لديه بضعة ألعاب، وأحيانًا ما كان يلعب بجمجمة جده. كانت الجمجمة 
محفوظة يف البيت كوسيلة إكرام للجد، وكذلك لطرد األرواح الرشيرة.

دراسة كتابيَّة - الجزء األولدراسة كتابيَّة - الجزء األول

يرجى قراءة مزمور يرجى قراءة مزمور 147147 مًعا. اطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخِّص هذا املقطع الكتايب. ماذا يخربنا هذا املقطع عن تأثريات الحق  مًعا. اطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخِّص هذا املقطع الكتايب. ماذا يخربنا هذا املقطع عن تأثريات الحق 
اإللهي؟ اطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.اإللهي؟ اطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.

الروحانيَّةالروحانيَّة

مقدمة عن الروحانيَّةمقدمة عن الروحانيَّة

الروحانيَّة هي نظام من املعتقدات الدينية أو وجهة نظر عاملية منطية ملعظم 
الثقافات البدائية، وهي أساس املامرسات الدينية يف معظم املجتمعات 
البدائية. ميكن أيًضا أن نجد الكثري من املعتقدات واملامرسات الروحانيَّة 
بني أتباع ديانات العامل الرئيسية األخرى، مبا يف ذلك الهندوسيَّة والبوذيَّة 
والڨودو والكاثوليكية. يدرس العديد من األشخاص يف ديانة العرص الجديد 

املامرسات الروحانيَّة للعثور عىل سبل للتفاعل مع الخوارق.

ال يجوز ألتباع الروحانيَّة أن يطلقوا عىل معتقداتهم ديانة، فالروحانيَّة هي 
مجرد حقيقة بالنسبة لهم.

س موثوق به وال عقيدة مكتوبة. ليس للروحانية عامة أي كتاب مقدَّ

يعتقد أتباع الروحانيَّة أن لعنارص الطبيعة من حولهم أرواح، مبا فيها الحيوانات واألشجار والجبال واألنهار. ويؤمنون برضورة االعرتاف 
بتلك النفوس والتفاعل معها، للنجاح يف الحصول عىل الطعام وبناء املنازل والبقاء بصحة جيدة. 109

يؤمن أتباع الروحانيَّة أيًضا باألرواح التي ال ترتبط بالرضورة بجسد أو موضع مادي. رمبا يعتقدون أيًضا أن أرواح أسالفهم لها صلة بالعامل 
وبحياتهم.

ما أوجه التشابه التي تراها بني الروحانيَّة والديانات األخرى التي درسناها؟«    

ال يعترِب أتباع الروحانيَّة أن البرش يختلفون عن العامل، لكنهم جزء منه، بدون مكانة خاصة. 110

يؤمن أتباع الروحانيَّة باألرواح التي تقبع يف أماكن. لكن قوة الله تسود كل موضع )1 ملوك 20: 28(  109
ر الله قيمة خاصة للبرش ومينحهم عناية خاصة )متى 10: 31(. يقدِّ  110

»الله غري مخلوق، وهو رضوري 

وواحد، وال نهاية له، وعظيم وأبدي، 

وهو حياة كل كائن حي«

توماس أوِدن
)اإلله الحي، )اإلله الحي، 5353((
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يستخدم أتباع الروحانيَّة كلامت أو عنارص أو أفعال خاصة تهدف إىل التفاعل مع األرواح. وتختلف هذه العادات باختالف املجتمعات. 
من املفرتض أن تساعدهم العادات يف تجنب معاداة األرواح، ورمبا الحصول عىل استجابات جيدة منها. يجوز ألي شخص أن يحمل معه 

شيئًا من املفرتض أن يكون له قوة. يف كثري من األحيان، ال يستطيع أحد أتباع الروحانيَّة تفسري سبب مامرسة العادة. 111

قد يعتقد أتباع الروحانيَّة أن مثة سبل لشخص ما الكتساب القوة من كائن أو شخص آخر. ويعتقدون أن الشخص يجب أن يكون حريًصا 
كيال يتأثر بالقوة الضارة من أشياء أو أماكن بعينها.112

تأيت معظم املامرسات التي تسمى الشعوذة من املفاهيم الروحانيَّة. 
الشعوذة هي فكرة أن الشخص يجب أن يتبع مامرسات معينة بسبب 
أشياء أو أفعال معينة أو أماكن لها قوة روحية. ال يؤمن املسيحيون 
بالشعوذة، مع أنهم يعرفون أن قوى الرش الخارقة للطبيعة حقيقية، 

ألنهم يثقون بقوة الله الفائقة.

س أال نستخدم األشياء التي تشكل «     ملاذا يطالبنا الكتاب املقدَّ
جانبًا من الشعوذة؟

يعتقد أتباع الروحانيَّة أن العامل مملوء بالخطر الروحاين، ويجب أن 
يكونوا حريصني عىل عدم اإلساءة إىل أرواح الطبيعة أو أسالفهم. وهكذا، 

يقود الخوف املستمر حياتهم. 113 يعتقد الناس أحيانًا أن املجتمعات البدائية تكون سعيدة وبدون 
ون بديانة منظَّمة، لكن هذا ليس صحيًحا. يعيش البدائيون من دون اإلنجيل يف  قلق إىل أن يأيت املبرشِّ
عبودية خوفًا من األرواح. يأيت اإلنجيل كرسالة رائعة للخالص. إنهم يتعلمون أن بوسعهم خدمة إله 

يحبهم وليس عليهم الخوف من األرواح.

قد يكون لدى مجموعة من أتباع الروحانيَّة »طبيب ساحر« محرتف، يظنون أنه خبري يف التعامل مع 
مسائل األرواح.

قد يؤمن أتباع الروحانيَّة باإلله األسمى الخالق، لكنهم ال يعتقدون أن االتصال به ممكن. ويعتقدون 
أن األرواح من حولهم هي ما يجب عليهم التعامل معها لجني الثامر يف حياتهم.

غالبًا ما تقود محاولة التفاعل مع األرواح إىل التفاعل مع الشياطني.

س املشار إليها  س املشار إليها يرجى العودة اآلن وقراءة التذييل يف القسم بأكمله عن الروحانيَّة. يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب املقدَّ يرجى العودة اآلن وقراءة التذييل يف القسم بأكمله عن الروحانيَّة. يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب املقدَّ
والتناوب يف قراءتها للمجموعة.والتناوب يف قراءتها للمجموعة.

الكرازةالكرازة

يؤمن وثنيون كُرّث باإلله األسمى، لكنهم ال يعتقدون أن بإمكانهم الوصول إليه 
أو أنه مهتم بهم. فيام يخربهم اإلنجيل أن الله يحبهم وأظهر محبته بإرسال 

الرب يسوع.

يريدنا الله أن نطرح أي يشء نستخدمه لالعتامد عىل األرواح من أجل املعونة. إن كانت لدينا مثل هذه األشياء فليس إمياننا  111 
بالله كاماًل )أعامل الرسل 19: 19(.

sH0Q-8Or5Z9/https://unsplash.com/photos :مأخوذة من .Unsplash.com من .Bruce Warrington :صورة بواسطة  112
 from Unsplash, retrieved from  

س مراًرا أال نخاف ألننا نؤمن بالرب )إشعياء 41: 10(. يخربنا الكتاب املقدَّ   113

»إن العناية اإللهية واملعجزات مصدرهام التام 

هو قوة الله السياديَّة، كام يف العامل الكتايب1 

ال ميكن لله أن يُفصل أبًدا عن خليقته«1

دبليو يت بروكيرس

)الله واإلنسان والخالص، )الله واإلنسان والخالص، 154154((

 

»نؤمن بالروح القدس، الرب املحيي، 

املنبثق من اآلب واالبن«1

 قانون اإلميان النيقوي
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ح اإلنجيل أن الله مستعد لغفران خطايانا حتى ميكننا الدخول يف عالقة معه. يعتقد كثري من املؤمنني بالوثنية أنهم أساءوا إىل الله. يوضِّ

يعيش أتباع الروحانيَّة يف خوف من األرواح. ميكننا أن نؤكد لهم أنهم إذا عرفوا الله، فهم تحت حاميته وميكنهم التعامل معه بداًل من 
األرواح.

شهادةشهادة

كان هاتو زعيم قبيلة يف بابوا غينيا الجديدة. لقد عاش يف خوف من األرواح واألسالف، وغالبًا ما كانت القرى يف حالة حرب ضد بعضها 
بعًضا. جاء مبرشِّ للعيش يف قريته، ورأى هاتو كيف وثق املبرشِّ بالله خالل أزمة عندما كان أبناء املبرشِّ يف خطر. اتخذ هاتو قراًرا بخدمة 

الله بداًل من األرواح.

دراسة كتابيَّة - الجزء الثايندراسة كتابيَّة - الجزء الثاين

اآلن، ُيرجى قراءة املزمور اآلن، ُيرجى قراءة املزمور 147147 مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع ألحد أتباع الروحانيَّة.  مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع ألحد أتباع الروحانيَّة. 
دع العديد من الطالب يشاركون ما كتبوه.دع العديد من الطالب يشاركون ما كتبوه.

تكليف لكل درستكليف لكل درس

تذكَّر أن تجد فرصة لتقديم اإلنجيل لشخص من هذه املجموعة الدينية. استعد ملشاركة املحادثة مع زمالئك يف الفصل. 
اكتب تقريرك يف صفحتني وسلّمه إىل قائد فصلك.
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الڨودوالڨودو

اللقاء األولاللقاء األول

زارت تشيليس متجر ڨودو لتطرح أسئلة، فأخربها املسؤول هناك إن الڨودو ال يتعارض مع الكاثوليكية، وأن بوسع الشخص أن يكون 
كاثوليكيًا وميارس الڨودو كذلك. وقال إن األرواح تساعد الناس، لكن يجب عىل الناس رد الجميل لألرواح، بالسامح لها بتلبُّسهم.

دراسة كتابيَّة - الجزء األولدراسة كتابيَّة - الجزء األول

يرجى قراءة مزمور يرجى قراءة مزمور 145145 مًعا بصوت مسموع. اطلب من كل طالب  مًعا بصوت مسموع. اطلب من كل طالب 
كتابة فقرة تلخِّص هذا املقطع الكتايب. ماذا يخربنا هذا املقطع عن قوة كتابة فقرة تلخِّص هذا املقطع الكتايب. ماذا يخربنا هذا املقطع عن قوة 
الله وصالحه؟ اطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا الله وصالحه؟ اطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا 

ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.

الڨودوالڨودو

مقدمة عن الڨودومقدمة عن الڨودو

تعود جذور الڨودو إىل ديانات القبائل اإلفريقية، لكنها اختلطت بسامت 
ل العديد من املامرسني املعارصين مصطلح  من مصادر أخرى. يفضِّ

»ڨودون«.

مثة إله يف الڨودو، لكن ال ميكن للناس الوصول إليه لطلب املعونة. بداًل 
من ذلك، ميكن للناس التفاعل مع األرواح املنخرطة يف العامل. 114

أي ديانة تشبه أخرى تشبه هذه؟«    

أولئك الذين ميارسون الڨودو يعبدون يف الواقع الشيطان واألرواح الرشيرة. ويقر كثريون بأنهم يخدمون الشيطان.

ال يتمكن الغرباء دامئًا من التعرُّف عىل مامرسة الڨودو، إذ كثريًا ما تستخدم طقوًسا وصوًرا وأسامء قديسني كاثوليك، كام يستخدم عبَّاد 
الڨودو الصلبان والرموز املسيحية األخرى. يصعب العثور عىل إحصائيات الڨودو ألن كثري من املشاركني يف الڨودو منخرطني أيًضا يف 

ديانات أخرى، مبا يف ذلك املسيحية. 115

أحيانًا، ال يرى املسيحيون باالسم ولكنهم مل يؤمنوا حًقا الرصاع بني الڨودو واملسيحية. قد يذهب الشخص الذي يحرض الكنيسة أيًضا إىل 
طبيب ساحر ينتمي للڨودو للمساعدة يف بعض املشكالت. قد يطلب رجل أعامل السحر ملساعدته يف بيع املزيد من البضائع. قد يذهب 

أحد الوالدين طلبًا ملساعدة طفل مريض.

ملاذا يستحيل عىل عابد الڨودو أن يكون مسيحيًا حقيقيًا أيًضا؟«    

س يخربنا بأن الله قريب للغاية من كل واحٍد منا، وميكننا الوصول إليه )أعامل الرسل 17: 27(. الكتاب املقدَّ  114
115  من املستحيل أن تخدم الله وتعبد األرواح كذلك )1 كورنثوس 10: 22-20(.

»َصِعَد يسوع إىل الساموات، وهو جالٌس عن 

مينِي الله اآلب ضابط الكل؛ وسيأيت من هناك 

ليدين األحياء واألموات1 الذي عند مجيئه 

سيقوم جميع البرش بأجسادهم؛ ويُعطون 

حسابًا عن أعاملهم الخاصة، فالذين فعلوا 

الصالحات يدخلون إىل الحياة األبدية والذين 

فعلوا السيئات يدخلون إىل النار األبدية«1

 قانون اإلميان األثنايس
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يتفاعل َعبَدة الڨودو مع األرواح باستخدام املذابح والتقدمات والرقصات 
واالحتفاالت، وأيًضا يصلون لألسالف.

تنقسم األرواح )لوا( إىل خمس أمم، وعائالت عديدة من األفراد الذين 
يحملون األلقاب عينها. ترتبط بعض األرواح أو عائالت األرواح بجوانب 
معينة من الحياة، مثل الزراعة أو الجيش أو الحب. يشبه هذا تخصيص 

الكاثوليك القديسني ملختلف جوانب الحياة.

وميكن  العبادة  فعاليات  الڨودو  ديانة  يف  والكاهنات  الكهنة  يقود 
استئجارهم ملامرسة السحر أو للحامية من السحر. قد يكون لديهم 
جامعة يقودونها يف العبادة بانتظام ويقدمون لها خدمات روحية أخرى. 
هناك سحرة آخرون يسمون »بوكور« والذين ال يشرتط أن يكونوا كهنة، 
وهم أكرث ارتباطًا بالشعوذة الرشيرة. عىل سبيل املثال، ميكن استئجار 

»بوكور« لتسليط لعنة عىل شخص ما. 116

لة. ينتمي كل عابد ڨودو إىل عائلة ڨودو. 117 ليس هناك منظمة أو سلطة مركزية لديانة الڨودو، ولكل كاهن أو كاهنة مامرسات مفضَّ

عادة ما تكون خدمات الڨودو يف ليلة الجمعة أو السبت. تشمل خدمة الڨودو أبيات ِشعر تُقرأ تكرميًا ملختلف األرواح املرتبطة بالعائلة، 
وكثري من األغاين والصلوات. يستخدم الَعبَدة الطبول والدفوف وآالت الفلوت، يف خدمتهم التي ميكن أن تستمر طوال الليل. تتلبّس األرواح 
 كثري من الَعبَدة خالل خدمة الڨودو، وتتحدث وتترصف من خاللهم. ويُعد تلبُّس الروح لإلنسان هدف مهم يف عبادة الڨودو، إذ يعتقدون 

أن مثة منافع خاصة تجنيها عائالت أولئك الذين تتلبسهم األرواح هكذا. أحيانًا ما تقدم األرواح النصيحة أو العالج. 118

ملاذا ال يطلب املؤمن مساعدة األرواح؟«    

 يف االحتفاالت الخاصة تقّدم ذبائح من الدجاج أو الخنازير مع رشب الدم 
ورشه، وقد تقضم الكاهنة رأس الدجاجة، وقد يرقص الَعبَدة حول نريان أو 
شجرة، ويغنون ويبتهلون من أجل أن تلبسهم األرواح. إنهم يقدمون الطعام 
لألرواح، ويرسمون مخططات عىل األرض من املفرتض أن تتحكم يف قوة الروح. 
وكذلك، يستخدمون الثعابني يف االحتفاالت. يف بعض األحيان يرتدون مالبس 
بيضاء، وأحيانًا ما يرسمون وجوههم بألوان مختلفة، ولكن باألخص اللون األبيض.

أحيانًا تظهر قوة خارقة للطبيعة. ويزعم البعض أنهم نالوا الشفاء بفضل األرواح. 
يحاول عبدة الڨودو طرد الروح التي تسبب املرض، وميكن للبعض أن يعض 

األخشاب املحرتقة ويضع الجمر يف فمه.

يف بعض األحيان، تُستخدم دمية صغرية لتمثيل شخص يُلعن، وقد تُغرس الدبابيس أو السكاكني يف الدمية. مات الناس من اللعنات، لكن 
املسيحيني الحقيقيني شهدوا أن لعنات الڨودو ال ميكن أن تؤذيهم.

يف منزل العابد نفسه، قد يكون لديه مذبح لألرواح واألسالف. وقد يحتوي املذبح عىل صور ومتاثيل ألرواح وما تستمتع به من أزهار أو 
شموع أو عطور أو طعام. ويكون القربان البسيط شمعة بيضاء وكوب من املاء.

يرتدي بعض أتباع الڨودو أشياء من املفرتض أن تحميهم من األرواح الرشيرة، كام يُلبسونها ألطفالهم.

كان مثة ساحر يدعى سيمون ذو قوة سحرية، لكن قوة الله كانت أعظم )أعامل الرسل 8: 13-9(.  116
كمسيحيني، نحن يف عائلة مسيحية، بني إخوة وأخوات يشاركون حياتهم معنا ويعينوننا يف احتياجاتنا املادية )يعقوب 2: 15-16، غالطية 6: 10(.  117

الروح القدس يرشد الكنيسة ونؤمن بأنه الله )أعامل الرسل 13: 2، 15: 28، غالطية 3: 5(.  118

مكتب معالج بالسحر

»علينا أن نتذكر أنه كام يسكن الله يف أبناء 

النور ويعمل فيهم، هكذا يسكن الشيطان يف 

أبناء الظلمة ويعمل فيهم1 كام أن الروح 
القدس ميتلك أرواح الرجال الطيبني، كذلك فإن 

الروح الرشير ميتلك أرواح األرشار1 لذلك دعاه 

الرسول »إله هذا العامل«1 من القوة الخارجة 

عن السيطرة التي يتمتع بها عىل الدنيويني«1

 جون ويسيل
»تحذير ضد التعصب«»تحذير ضد التعصب«
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يعتقدون أنه بعد املوت تسكن الروح بعض عنارص الطبيعة مثل الشجر.

بعض َعبَدة الڨودو تتلبسهم الشياطني وتسيطر عليهم طوال الوقت. يصبح البعض مجنونًا وعنيًفا ومدمرًا للذات. 119

س املشار إليها  س املشار إليها يرجى العودة اآلن وقراءة التذييل يف القسم بأكمله عن الڨودو. يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب املقدَّ يرجى العودة اآلن وقراءة التذييل يف القسم بأكمله عن الڨودو. يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب املقدَّ
والتناوب يف قراءتها للمجموعة.والتناوب يف قراءتها للمجموعة.

الكرازةالكرازة

َعبَدة الڨودو ليس لهم عالقة مع الله وال خالص مضمون. هذا يعني أن لديهم حاجة روحيَّة ميكن أن يعالجها اإلنجيل. ميكن للمسيحي 
أن يشارك اإلنجيل وشهادته الخاصة باإلميان، وما يعنيه أن يعيش يف عالقة مع الله.

يعيش عبدة الڨودو يف خوف؛ إنهم ال يخدمون إلًها يحبهم، ويتوقعون كاًل من األعامل الصالحة والرشيرة من األرواح. عليهم أن يدفعوا 
م لهم. يف بعض البلدان، يُستَعبد الناس لقادة الڨودو. لكاهن الڨودو مقابل كل خدمة دينية تقدَّ

الشخص الذي يختار عبادة األرواح يفعل ذلك ألنه يعتقد أنه يحتاج إىل معونتهم وحاميتهم، وتشبه نتائج ذلك السعي وراء أي خطية. 
ر الخطيَّة كل ما هو صالح يف حياته، مبا يف ذلك العالقات األرسية. يبتعد الخري الذي يحاول اإلنسان مطاردته، وتدمِّ

َمن يرفض اإلنجيل يريد االستمرار يف الخطيَّة ويحتفظ بالسيطرة عىل حياته بداًل من أن يسيطر الله عليها. ومع ذلك، فإن الشخص املرتبط 
باألرواح الرشيرة يفقد السيطرة عىل نفسه ويصبح ُمستعبًَدا.

اإلنجيل رسالة خالص لإلنسان من قوى الرش. إنه عرض بالغفران، وعرض لعالقة مع الله الذي يحبنا ويهتم بنا.

شهادةشهادة

ين أن  كان جاك طبيب ڨودو ساحرًا يف هايتي. لقد قتل الكثري من الناس باللعنات، وعاش مع عدة نساء. ذات يوم أخربه أحد املبرشِّ
ر كل معدات  األرواح التي خدمها ستقيض عليه يوًما ما. يف وقت الحق، طلب جاك من املبرشِّ أن يأيت ويصيل من أجله. تاب جاك ودمَّ

الڨودو الخاصة به.

دراسة كتابيَّة - الجزء الثايندراسة كتابيَّة - الجزء الثاين

اآلن، ُيرجى قراءة املزمور اآلن، ُيرجى قراءة املزمور 1616 مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع ألحد أتباع الطاويَّة.  مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع ألحد أتباع الطاويَّة. 
دع العديد من الطالب يشاركون ما كتبوه.دع العديد من الطالب يشاركون ما كتبوه.

تكليف لكل درستكليف لكل درس

تذكَّر أن تجد فرصة لتقديم اإلنجيل لشخص من هذه املجموعة الدينية. استعد ملشاركة املحادثة مع زمالئك يف الفصل. 
اكتب تقريرك يف صفحتني وسلّمه إىل قائد فصلك.

الشخص الذي تتلبسه الشياطني يصاب بالخوف والجنون ويؤذي نفسه )مرقس 5: 5-2(.  119
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اللقاء األولاللقاء األول

أصابت الحرية لندا لرؤيتها كثريون يف شارعها يذهبون إىل الكنيسة كل يوم سبت. سألت جريانها عن ذلك، فقالوا لها إن السبت هو اليوم 
املناسب للراحة والعبادة. وأوضحوا أنهم ال ميارسون األعامل أو التسوق أو الرتفيه كثريًا يوم السبت. اعتقدت لندا أنهم ينتمون لديانة 

تختلف متاًما عن الكنائس األخرى، لكن يبدو أنهم يؤمنون باألمور عينها عن الله والخالص.

دراسة كتابيَّة - الجزء األولدراسة كتابيَّة - الجزء األول

اقرأوا اقرأوا 11 تيموثاوس  تيموثاوس 11 مًعا بصوت مسموع. واطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخص هذا املقطع الكتايب. ماذا يخربنا هذا املقطع عن تعليم  مًعا بصوت مسموع. واطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخص هذا املقطع الكتايب. ماذا يخربنا هذا املقطع عن تعليم 
العقيدة؟ اطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.العقيدة؟ اطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.

األدڨنتست السبتيوناألدڨنتست السبتيون

جذور األدڨنتست السبتينيجذور األدڨنتست السبتيني

يف ثالثينيات120 القرن التاسع عرش، بدأ الواعظ املعمداين وليام ميلر بالوعظ بأن الرب يسوع سيعود 
قريبًا. ُدعي أتباعه “امليلريون” لسنوات عديدة، وتنبأوا يف عام 1844 بعودة املسيح يف 22 أكتوبر 
1844، وهي النبوة التي اقتنع بها اآلالف، غري أن كثري من أتباع ميلر تركوا الحركة بعدما مل يظهر الرب 
يسوع. زعم هريام إدسون أنه تلقى إعالنًا بأن الرب يسوع بدأ يف ذلك التاريخ خدمة جديدة يف الُقدس 

الساموي. أما أولئك الذين بقوا مع الحركة فأصبحوا الكنيسة السبتيَّة.

مثة كنائس أخرى تؤكد أن السبت هو اليوم الصحيح للعبادة املسيحية. كان وغريهم قبل هذه املنظمة 
علموا تلك العقيدة، لكن السبتيني هم األكرب واألكرث تأثريًا.

التأثري الحايلالتأثري الحايل

يزعم األدڨنتست السبتيون أن حركتهم تضم 71 ألف كنيسة و17 مليون تابع. إنهم يعملون يف 209 دولة ويقدمون خدمتهم بـ 921 لغة. 
ولديهم 173 مستشفى و7800 مدرسة. 121

عقيدة األدڨنتست السبتينيعقيدة األدڨنتست السبتيني

يؤمن السبتيون بالعقائد املسيحية األساسية عن الله، مثل الثالوث، وألوهية املسيح والروح القدس. ويؤمنون أيًضا بالسلطان النهايئ للكتاب 
س، والخالص بالنعمة من خالل اإلميان. املقدَّ

https://npg.si.edu/object/npg_ .مأخوذة من: املعرض الوطني للوحات، معهد سميثونيان .J. H. Bufford Lithography Company :الصورة: وليام ميلر. بواسطة  120
NPG.80.107 متاح يف املجال العام.

تقارير من عام 2014  121

وليام ميلر
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يقول السبتيون إنهم يؤمنون بأن اإلنسان ال يخلص باألعامل الصالحة، ولكن عىل املسيحي الحقيقي أن يعيش حياة طاعة لله بعد إميانه. 
ويؤمنون أن رشيعة الله تبنّي للمسيحيني كيف يعيشوا، وأن عىل املسيحي أن يعيش يف نرصة عىل الخطيَّة. إنهم يعتقدون أن اإلنسان 

سيفقد خالصه إذا مل يستمر يف العيش من أجل الله.122

ال تؤمن املنظمة الرئيسية للسبتيني بالخالص باألعامل. ومع ذلك، هناك أفراد ومجموعات من السبتيون يشددون عىل أهمية الناموس، 
وكأنهم يقولون إن طاعة الناموس هي سبيل الخالص. إذا توقع املرء أن يقبله الله بسبب أعامله، فإنه ال يضع إميانه يف النعمة التي 

يقدمها املسيح.

ما الرؤية الصحيحة لألعامل؟ كيف نفرّس أننا نخلُص بالنعمة، رغم أنه من الرضوري أن نعيش يف طاعة لله؟123«    

يؤمن السبتيون أن اإلنسان ليس خالًدا بطبيعته، وعند املوت يدخل الناس يف حالة فقدان للوعي حتى قيامتهم. يف القيامة، سينال أولئك 
الذين خلُصوا حياة أبديَّة. أما أولئك الذين مل يخلُصوا فسيُقامون للدينونة ثم يُهلكون يف بحرية النار. إنهم يؤمنون أن الشيطان واألرواح 

النجسة األخرى ستهلك بالكامل. وليس من مثة عقاب أبدي. 124

يؤمن السبتيون بأنه يجب عىل املسيحيني الحفاظ عىل بعض قواعد العهد القديم للنظام الغذايئ،125 ويعتقدون أن تلك القواعد الغذائية 
كانت من أجل الصحة. يزعم السبتيون أن أعامرهم غالبًا ما تكون أطول من غريهم.

يشتهر السبتيون بعقيدتهم عن السبت. إنهم يؤمنون أن السبت، اليوم السابع من األسبوع، هو اليوم املناسب للراحة والعبادة املسيحية. 
ويعتقدون أن الكنائس التي متارس العبادة يوم األحد تتبع عادة وثنية.

موقفهم من الكنائس األخرىموقفهم من الكنائس األخرى

يؤمن السبتيون بأنهم »البقية الباقية« األمينة، الذين ال يزالون يحفظون وصايا الله يف عامل مسيحي مشّوه. وهم يعتقدون أن بابل يف 
النبوة الكتابيَّة تشري إىل املؤسسات الدينية املرتدة وحلفائها يف النظام العاملي.

إنهم يؤمنون بوجود مسيحيني حقيقيني يف مختلف الطوائف املسيحية يطيعون الله بقدر ما يفهمون، لكنهم ال يفهمون كل ما يطلبه، 
وسيواجه الجميع أزمة يف األيام األخرية قبل مجيء الرب، وسيتعني عليهم قبول النور والسري فيه، وإال يهلكون يف دينونة الله. ويعتقدون 

أن أصحاب عبادة األحد الذين يرفضون الحق سيقبلون يف النهاية »سمة 
الوحش«.

يدرك السبتيون أن كثريين يف تاريخ الكنيسة كانوا مسيحيني حقيقيني 
يستخدمهم الله، مثل قادة اإلصالح. كام أنهم يقرؤون ويقتبسون من 

س من غري السبتيني. علامء الالهوت وداريس الكتاب املقدَّ

كيف   تصف موقف السبتيني تجاه الكنائس األخرى؟«    

إن السبتيون مصيبون يف ان الخطيَّة تقطع العالقة مع الله. فالرب يسوع قد قال إننا نظل يف عالقة املحبة معه بحفظ وصاياه )يوحنا 15: 10(.  122
نحن نطيع الله لنبقى يف العالقة معه، لكن أعاملنا ال تستطيع ربح خالصنا أو حتى تجعلنا مستحقني له. فقد ُغفر لنا مبوت الرب يسوع من أجلنا. فإذا حيا اإلنسان عاصيًا،   123

فقد قطع عالقته بالله ورفض خالصه
قال يسوع إنه سيكون هناك عقاب أبدي )متى 25: 46(  125

اللحوم جميعها مسموح بها للمسيحيني، بحسب 1 تيموثاوس 4: 4.  125

“ميكن تعريف الحامسة ]التعصب[ عامة عىل 

النحو التايل: جنون ديني ناشئ عن تأثري أو 

إلهام متخيَّل عن الله؛ وهو ينتج، عىل األقل، 

من توقع يشء من الله ال ينبغي توقعه منه«1

جون ويسيل
)»طبيعة الحامس«()»طبيعة الحامس«(
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أهمية النبوةأهمية النبوة

يؤمن األدڨنتست بأن النبوة موهبة للكنيسة، وهي رضورية لإلرشاد املستمر. كانت أهم نبيَّة لهم هي إلِن وايت، التي بدأت يف التنبؤ 
عام 1844، وكتبت أكرث من ألفّي رؤية. متثل رؤاها وكتاباتها األخرى 80 كتابًا. ويشجع السبتيون أتباعهم عىل قراءة كتاباتها بانتظام.

س. قالت إلِن وايت نفسها إن  س هو السلطان النهايئ، وأن كل النبوات يجب أن تُخترب بالكتاب املقدَّ يؤمن السبتيون بأن الكتاب املقدَّ
س بتدقيق مبا فيه الكفاية. وقالت إن كتاباتها مل يُقصد  كتابها املعنون »»شهاداتشهادات«« لن تكون هناك حاجة إليه إذا اتبع الناس الكتاب املقدَّ

س.126 منها إعالن أي يشء غري موجود يف الكتاب املقدَّ

ال يزال السبتيون ينرشون كتب إلِن وايت ويوزعونها باعتبارها التفسري األفضل لعقيدتهم، ويقتبسون منها باستمرار يف منشوراتهم. إنهم 
س. ال يزعمون أن كتابتها ذات سلطان ميكن مقارنته بالكتاب املقدَّ

س يستند إىل اإلعالن الجديد بداًل من  س، وتقدم تفسريًا للكتاب املقدَّ تَُعربِّ الكثري من كتابات إلِن وايت عن آراء غري واردة يف الكتاب املقدَّ
س، وال يرتكون السلطان  التفسري العادي. هناك خطر يتمثل يف أن السبتيني مينحون الكثري من السلطان لكتابات أخرى غري الكتاب املقدَّ

س. األسمى للكتاب املقدَّ

ما االستخدام الصحيح لكتابات الرعاة واملعلمني؟«    

يظهر تركيز السبتيني عىل نبوة نهاية الزمان يف اسم كنيستهم، والتي تشري إىل مجيء الرب. إنهم يؤكدون عىل التفسري التفصييل لنبوات نهاية 
س. يؤكد السبتيون عىل دور الرؤى واملعجزات يف خدمتهم الحديثة. الزمان الكتابيَّة، مبا يف ذلك كثري من املقاطع الغامضة يف الكتاب املقدَّ

قضية اليوم السابعقضية اليوم السابع

يبدأ يوم السبت عند السبتيني مساء الجمعة عند غروب الشمس وينتهي يوم السبت عند غروب الشمس، كام يفعل اليهود.

يعتقد السبتيون أن العبادة يوم األحد بداًل من السبت هي »سمة الوحش« املوصوفة يف سفر الرؤيا. 127إنهم يعتقدون أن نهاية العامل ستأيت 
حينام يحاول العامل طلب عبادة األحد وسيضطهد أولئك الذين يحاولون الحفاظ عىل حفظ السبت باعتباره يوم الراحة. إنهم يؤمنون 
أنه يوجد اآلن مسيحيون حقيقيون يف الكنائس التي تتعبد يوم األحد، ولكن يف وقت ما يف املستقبل سيتعني عليهم التغيري إىل حق راحة 
السبت أو خسارة أرواحهم بسبب مقاومة الحق. إنهم يعتقدون أنه عندما تحل الكارثة، سيكون جميع املسيحيني الحقيقيني أوفياء ليوم 

السبت حتى لو كان ذلك يعني املوت، وأي شخص يحفظ األحد باعتباره يوم الرب ليس مسيحيًا.

ليس مثة ما يشري يف سفر الرؤيا إىل أن القضية تتعلق بيوم من أيام األسبوع. بداًل من ذلك، فإن القضية هي عبادة شخص ليس هو الله.

بالنظر إىل اآلثار املرتتبة عىل معتقدات السبتيني، فإذا كانوا عىل حق، 
لكانت معظم الكنائس املسيحية مخطئة منذ القرن األول. مل يعرف 
أيٌّ من ماليني املسيحيني الروحيني األتقياء الذين عاشوا أبًدا أنهم كانوا 
يتبعون »سمة الوحش«، ومن الواضح أن الله مل يُظهر لهم هذا مطلًقا. 
هذه ليست عقيدة ثانوية فُقدت، لكنها عقيدة مهمة للغاية لدرجة أنه 
وفًقا للسبتيني، سيخرس اإلنسان روحه يف األيام األخرية إذا كان مخطئًا.

ة يف العامل، يجتمع ماليني  األحد هو يوم عبادة املسيحيني لدى كل أمَّ
املسيحيني حول العامل لعبادة الله واالستامع إىل كلمته. يشهدون ملحبته 

126  إلِن وايت، شهاداتشهادات، ، الجزء الخامس،  صفحتا 664 و665.
127  إن »عالمة الوحش« يف سفر الرؤيا ال تعني أي يشء مثل العبادة يف ويم بعينه )رؤيا 13: 16(.

“اجتمعوا مًعا يف يوم الرب لتكرسوا 

الخبز وتقدموا الشكر، ولكن اعرتفوا 

بخطاياكم أواًل لتكون تقدمتكم نقية«1

- الديداخيالديداخي
)من كنيسة القرن األول()من كنيسة القرن األول(
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ونعمته ويلتزمون بخدمته. يعاين املاليني منهم اضطهاًدا شديًدا بسبب التزامهم نحو الله. هل ميكننا أن نصدق حًقا أنهم يتبعون عقيدة 
شيطانية وسيخرسون أرواحهم يوًما ما إذا مل يقتنعوا براحة يوم السبت؟

فكِّر يف كل الذين يُعدون قدوة تقيِّة وميثلون مصدر بَركة لحياتك. هل من املمكن تصديق أنهم سيضلّون جميًعا ما مل يغريوا «    
رأيهم يف هذه املسألة؟

يزعم السبتيون أن عبادة األحد بدأت يف مجمع نيقية عام 325 م. والحقيقة هي أن قرارات املجمع مل تضع أي عقائد جديدة، بل كانت 
تؤسس العقائد التي آمنوا أنها من الرسل.

بدأ املسيحيون بحفظ األحد عىل أنه يوم الرب يف وقت مبكر جًدا، بحيث ال ميكننا العثور عىل تاريخ البداية. كُتب الديداخي قرب نهاية 
القرن األول للكنيسة، وهو ملخَّص لتعاليم الرسل، وقد اُستخدم يف الكنائس يف كل مكان. يقول الديداخي إن املسيحيني يجب أن يجتمعوا 
يف يوم الرب للرشكة. مل يكن هذا محاولة لتعليم أي يشء جديد، ولكن مراجعة للعقيدة الراسخة، مام يعني أن هذه املامرسة كانت شائعة 

بالفعل، وأن معظم املسيحيني يعرفون بالفعل أنها كانت عقيدة للرسل.

كُتبت رسالة برنابا قرب نهاية القرن األول، وهي ليست سفرًا مقدًسا، ولكنها استخدمت كامدة تعبدية يف الكنائس. إنها تطلق عىل األحد 
»اليوم الثامن«، وهو اليوم الذي قام فيه الرب يسوع من بني األموات. وتقول إن املسيحيني يحتفلون باليوم الثامن.

س يوضح أن السبت قد تحول إىل األحد. بداًل من ذلك، نجد وصايا بعدم إدانة أحد فيام يتعلق بحفظ  ال نجد موضًعا يف الكتاب املقدَّ
السبت )كولويس 2: 16-17، رومية 14: 5-6(. نجد أيًضا أن مؤمني العهد الجديد كانوا يقدمون تقدمات يوم األحد )1 كورنثوس 16: 

1-2(، وقد اجتمعوا يوم األحد )أعامل الرسل 20: 7(، وكانوا يدعون األحد يوم الرب )رؤيا 1: 10(.

السبت اليهودي ليس مطلبًا للمسيحيني، لكن مبدأ يوم الراحة هو مبدأ مؤسس لكل العصور. لذلك، عىل املسيحي تجنب املشاركة يف 
العمل أو التجارة يوم األحد.

ملخص قضية اليوم السابعملخص قضية اليوم السابع

ليس مثة إشارة يف سفر الرؤيا إىل أن »سمة الوحش« تشري إىل مسألة أي يوم من األسبوع للعبادة.1  

من غري الواقعي االعتقاد بأن جميع املسيحيني تقريبًا، يف جميع األوقات واألماكن، كانوا مخطئني يف عقيدة ميكن أن 1  
تجعلهم يخرسون أرواحهم.

س أال ندين اآلخرين فيام يتعلق بحفظ السبت.1   يخربنا الكتاب املقدَّ

لقد تأسست العبادة يف يوم األحد يف القرن األول كعقيدة للرسل.1  

اجتمع مسيحيو العهد الجديد يوم األحد وأطلقوا عليه يوم الرب.1 5

اآلن، يرجى العودة وقراءة التذييل يف القسم بأكمله عن األدڨنتست السبتيني مًعا. يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب اآلن، يرجى العودة وقراءة التذييل يف القسم بأكمله عن األدڨنتست السبتيني مًعا. يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب 
س املشار إليها والتناوب يف قراءتها للمجموعة11 س املشار إليها والتناوب يف قراءتها للمجموعةاملقدَّ املقدَّ

الكرازة / استخدام كتيب العقيدةالكرازة / استخدام كتيب العقيدة

ال ينبغي القول إن الشخص ليس مسيحيًا ألنه من األدڨنتست السبتيني. من املمكن أن يكون الشخص الذي يؤمن بجميع عقائد األدڨنتست 
السبتيني قد خلُص. ال تكمن مشكلة الرشكة مع بعض السبتيني  يف أننا نرفضهم، ولكن يف أنهم يرفضوننا.
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إننا نتفق مع السبتيني عىل أن املسيحي يعيش يف طاعة الله. نحن ال نتفق مع الكنائس التي تعلِّم أننا ال يجب أن نعيش يف غلبة عىل 
الخطيَّة ألننا نخلُص بالنعمة.

يبدو أن بعض السبتيني  يؤمنون بأن اإلنسان يخلص باألعامل وليس بالنعمة. يبدو أن البعض يعتقد أنه إذا كان الشخص ال يلتزم مبتطلبات 
س بصدق كام يفهمه. هؤالء السبتيون ال يفهمون اإلنجيل الكتايب. بالنسبة لهؤالء  العهد القديم فلن يخلُص، حتى لو كان يتبع الكتاب املقدَّ

السبتيني، استخدم النقاط التالية من دليل العقيدةدليل العقيدة:

99. الخالص بكفارة املسيح وحدها.

    . باإلميان ننال الخالص.

    . ننال يقني خالص شخيص.

ميكنك الرد عىل مسألة السبت باألقسام املوجودة يف هذا الدرس حول »قضية اليوم السابع«.

س كافية للخالص دون أي إعالن آخر، فهذا أمر حسن. إذا بدا أن أحد السبتيني  إذا كان أحد السبتيني يؤمن حًقا بأن تعاليم الكتاب املقدَّ
يؤمن أن اإلعالنات األخرى، مثل إعالنات إلِن وايت، رضورية، فعليك أن تريه الشواهد الكتابية املشار إليها يف دليل العقيدة، يف قسم:

س كاٍف للعقيدة.   . الكتاب املقدَّ

شهادةشهادة

كان إيڨان تابًعا لألدڨنتست السبتيني الثنتي عرشة سنة. درس مذاهبهم وقرأ كتابات إلِن وايت. كان هّمه الرئيس أن يعرف كيف يخلُص 
اإلنسان ويتطهر. يقول إن عقيدة السبتيني تعلِّم أن الخالص بحفظ الوصايا. لقد قرأ غالطية 5: 4 التي تقول إننا إذا كنا نحاول أن نتربَّر 
بالناموس فليس لنا املسيح. قال إن السبتيني يقولون أيًضا أن اإلنجيل سيتغريَّ يف األيام األخرية، وال ميكن خالص الذين ال يحفظون يوم 
الراحة الصحيح، حتى لو خلُص املُْخلِْصني دون حفظ يوم السبت من قبل. ال يزال إيڨان يعتقد أنه يجب علينا طاعة الله، لكنه ترك 

األدڨنتست ألنه يعتقد أن لديهم إنجياًل لألعامل.

دراسة كتابيَّة- الجزء الثايندراسة كتابيَّة- الجزء الثاين

اآلن، ُيرجى قراءة تيموثاوس اآلن، ُيرجى قراءة تيموثاوس 11 مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع ألحد أتباع األدڨنتست  مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع ألحد أتباع األدڨنتست 
السبتيني. دع العديد من الطالب يشاركون ما كتبوه.السبتيني. دع العديد من الطالب يشاركون ما كتبوه.

تكليف لكل درستكليف لكل درس

تذكر أن تجد فرصة لتقديم اإلنجيل لشخص من هذه الجامعة الدينية. استعد ملشاركة املحادثة مع زمالئك يف الفصل. 
اكتب تقريرك من صفحتني وسلّمه إىل قائد فصلك.
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الدرس الثامن عرشالدرس الثامن عرش

فهم الكاثوليكيةفهم الكاثوليكية

اللقاء األولاللقاء األول

صلّت آنا خالل طفولتها إىل الله يك يقودها إىل كنيسة تشعر فيها بالقبول. عندما صارت شابة زارت الكنيسة الكاثوليكية لحضور القداس، 
وبدت لها الكثري من عادات الكاثوليك غريبة، غري أنها أحببت حقيقة أنهم ميارسون عادات العبادة عينها يف جميع أنحاء العامل، وبدأت 
تشعر أن مثة معجزة رائعة يف القداس بأن جسد الرب يسوع ودمه يستحيالن يف كل مرة، حتى يتمكن الناس من االتحاد بالرب يسوع.

دراسة كتابيَّة - الجزء األولدراسة كتابيَّة - الجزء األول

يرجى قراءة تيطس يرجى قراءة تيطس 22 بصوت مسموع مًعا. اطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخِّص هذا املقطع الكتايب. ماذا يخربنا هذا املقطع عن الحياة  بصوت مسموع مًعا. اطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخِّص هذا املقطع الكتايب. ماذا يخربنا هذا املقطع عن الحياة 
املسيحية؟ اطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.املسيحية؟ اطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.

الكاثوليكية الكاثوليكية 

أصل الكاثوليكيةأصل الكاثوليكية  

يطلق عىل قائد الكاثوليكية عامليًا »البابا«، ومقر الكنيسة الكاثوليكية الرئيس يف روما.

الكنيسة  تدعي  »جامعة«.  أو  »عاملي«  يعني  »كاثولييَك«  مصطلح 
الكاثوليكية أنها كنيسة الله الجامعة، وأن جميع الكنائس األخرى زائفة.

تزعم الكاثوليكية أنها الكنيسة األصلية التي أسسها املسيح. ويزعم 
الكاثوليك أن بطرس كان أول باباواتها، ولطاملا كان يُقام خليفة لبطرس 
قادتهم  أن مجموعة  يعتقدون  إنهم  الكاثوليكية.  للكنيسة  بطريركًا 
املسّمون »كارديناالت« هم خلفاء الرسل ويتمتعون بالسلطان عينه 
الذي كان للرسل األوائل. يف املقابل، تؤمن معظم الكنائس اإلنجيلية 
بأن الرسل مل يُقاموا سوى يف الجيل األول للكنيسة، وأن سلطان الكنيسة 

س. اإلنجيلية ينبع اآلن من كتابات هؤالء الرسل يف الكتاب املقدَّ

واالحتفاالت  املعتقدات  يف  الرشقية  األرثوذكسية  تشبه  الكاثوليكية 
الدينية.

التأثريالتأثري

الكنيسة الكاثوليكية منظمة عاملية واحدة. فثمة أكرث من مليار عضو كاثولييَك، ويدين غالبية سكان العديد من الدول بالكاثوليكية، إذ 
تعد الكاثوليكية جزًءا من ثقافتهم. ومثة ماليني آخرين يرصحون بأنهم كاثوليك، ولكنهم ال يشاركون إال قلياًل يف الشعائر الدينية.

إن الكنيسة الكاثوليكية فاحشة الرثاء وقوية سياسيًا. ففي القرون السابقة، كثريًا ما استخدمت الكنيسة الجيوش إلجبار الشعوب عىل 

الخضوع للكنيسة. ويف البلدان التي تسيطر عليها الكاثوليكية، تعرَّض كثري من الناس للتعذيب والقتل، العرتاضهم عىل العقائد الكاثوليكية.

»الكنيسة رسولية، إذ ال يزال يحكمها 

السلطان الرسويل الذي يعيش يف كتابات 

الرسل، وهذا السلطان هو املعيار«1

وليام بوب 
)خالصة الالهوت املسيحي، الجزء الثالث، )خالصة الالهوت املسيحي، الجزء الثالث، 285285((
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هذا السؤال يقدم القسم التايل. ماذا رأيت من الشعائر الدينية للكاثوليكية؟«    

معتقدات الكاثوليكيةمعتقدات الكاثوليكية

يغلب عىل العبادة الكاثوليكية الشكليات والتظاهر. ولدى الكاثوليك العديد من الكاتدرائيات الكبرية حول العامل التي تشتهر بعظمة 
هندستها املعامرية. فقد ُزينت الكاتدرائيات بصور القديسني ومتاثيلهم. ودامًئا ما يرتدي الكهنة مالبس خاصة، ويقومون بغالبية أنشطة 

العبادة، مبشاركة ضعيفة من املصلِّني.

إن كثريين من ثقافات مختلفة اعتنقوا الكاثوليكية يف حني استمروا 
يف مامرسة شعائر دياناتهم السابقة، فأعطوا األوثان أسامء القديسني 
الكاثوليك، واختلطت طقوس الكاثوليكية بطقوس الديانة الوثنية أو 

الروحانيَّة.

يتسق إميان الكنيسة الكاثوليكية بالله مع العقائد املسيحية األساسية 
مثل الثالوث وألوهية املسيح وموته ودفنه وقيامته الجسدية، وألوهية 

الروح القدس.

س، حتى لو بدا تفسري  لكنها تزعم بأنها لها سلطان تفسري الكتاب املقدَّ
س نفسه. كام يضيف الكاثوليك  الكنيسة مختلًفا عام يقوله الكتاب املقدَّ
سة( مل تضعها الكنائس األخرى  س )كأسفار مقدَّ كتابات إىل الكتاب املقدَّ

س. ضمن الكتاب املقدَّ

س؟«     ما النظرة الصحيحة لسلطان الكنيسة فيام يتعلق بالكتاب املقدَّ

يؤمن الكاثوليك بأن البابا ممثل املسيح عىل األرض، وبانه معصوم من الخطأ يف أي قرار رسمي يتخذه بشأن الدين؛ وينبع هذا السلطان 
س. إذ كان العديد من الباباوات يف املايض رجال أرشار، مذنبني حتى بارتكاب جرائم قتل. من تقاليدهم وليس من الكتاب املقدَّ

إن كل من الكنيستني األرثوذكسية الرشقية والكاثوليكية تختاران شخصيات من تاريخهام لالعرتاف بهم كقديسني. فعليه يتمتع العديد من 
القديسني مبكانة يف الكنيسة تشبه مكانة اآللهة، إذ يصيل الناس إليهم طلبًا للمعونة. فبحسب معتقدهم، يهتم بعض القديسني بجوانب 
معينة من الحياة أو مبهن معينة، فنجد قديسني للبحارة وآخرين املزارعني وآخرين للمعلمني، ويُطلق عليهم الشفعاء، بل يَُصىلَّ إليهم. 
فقد استبدل آلهة وثنية بقديسني يف بعض األماكن، وذلك ألن أعضاء تلك الكنائس يرون أن الله وحتى الرب يسوع بعيدان وال يكرتثان 

بهم، لذلك يصلّون إىل القديسني. 128لذا توضع صور القديسني ومتاثيلهم يف الكنائس ليصيل الناس إليهم. 129

املتعلقات املدعوة »ذخائر«، التي استخدمها القديسون تُحَفظ يف الكنائس تكرميًا لهم. ويف كنائس أخرى تُحفظ بقايا األجساد؛ مثل األسنان 
أو العظام، ويأيت الناس للسجود أمام العظام التي متثل القديسني والصالة إليها.

باإلضافة إىل أن الكهنة الكاثوليك غري مسموح لهم بالزواج.

تحظى القديسة مريم )والدة الرب يسوع( بتبجيل خاص. إذ تعلِّم عقيدة الحبل بال دنسالحبل بال دنس أن مريم ُولَِدت من دون طبيعة خاطئة ومل 
ترتكب خطية قط. وعليه يصيّل العديد من الكاثوليك إىل مريم أكرث من الله، إذ يشعرون إن الرب يسوع سيستمع إىل مريم ويتأثر بها. 

وبهذا أصبحت مريم وسيطًا بني املصيلِّ واملسيح. 130

الله يدعونا إىل الوقوف أمامه بثقة يف الصالة )عربانيني 4: 16(. ليس لدينا ميزة يف أنفسنا، لكن الرب يسوع سمح لنا بكفارته بالوصول إىل محرض الله.   128
س يُحرم عبادة األوثان )خروج 20: 4-5(، وصنع صورة للصالة والعبادة هو عبادة أوثان. عندما يتوب الخاطئ ويصبح يف عالقة مع الله فإنه يرفض الكتاب املقدَّ  129 

س أبًدا إن عىل املسيحي أن يصيل ألي شخص غري الله أو يستخدم صورة للعبادة. األوثان )1 تسالونييَك 1: 9(. ال يقول الكتاب املقدَّ
ال وسيط بني الله والناس سوى يسوع )1 تيموثاوس 2: 5(. لدى يسوع كل الرأفة، فال نحتاج أي أحد ليؤثر فيه ليعتني بنا. )یوحنا ۱۱: ۳۵(  130

»لقد تأمل املسيح عوًضا عنا لتحقيق املطلب 

األسايس لقداسة الله، إلزالة العائق أمام 

الغفران واملصالحة للمذنبني1 ما تتطلبه قداسة 

الله، قدمته محبة الله عىل الصليب«1

توماس أوِدن 
)كلمة الحياة، )كلمة الحياة، 349349((

 



89 الدرس الثامن عرش - فهم الكاثوليكيةالدرس الثامن عرش - فهم الكاثوليكية

ما النظرة املسيحية الصحيحة ملريم؟«    

تُعلِّم كل من الكاثوليكية واألرثوذكسية الرشقية عقيدة االستحالةاالستحالة، ، التي تعني 
اإلميان بأن الخبز والخمر يتحوالن يف رس اإلفخارستيا إىل جسد الرب يسوع 
ودمه باملعنى الحريف للكلمة، فيستطيع املصيّل أن يقبلهام للخالص. لذلك 

يؤمنون برضورة عبادة الخبز والخمر.

يؤمن الكاثوليك أن الخالص ال يعتمد عىل كفارة املسيح فحسب، لكن عىل 
كون املرء عضًوا يف الكنيسة الكاثوليكية، ومشاركته يف التناول ومامرسة 

األعامل الصالحة.

ال يبرشِّ الكاثوليك برسالة إنجيلية مفادها أن الخاطئ ميكن أن يتوب عن 
خطاياه، ويؤمن باملسيح، ويتلقى يقيًنا للخالص. عوًضا عن ذلك، عىل الشخص 

اتباع تعليامت الكاهن بأمانة، وأن يرجو الخالص.

العيش يف خطية  الكاثوليك، يستمر معظمهم يف  األتباع  من بني ماليني 
مستمرة. 131إنهم يتوقعون أنهم سيبقون كاثوليك حتى ميوتوا، ثم يقضون 

وقتًا يف املطَهر، ثم يذهبون إىل السامء.

املطَهر وصكوك الغفراناملطَهر وصكوك الغفران

يعتقد الكاثوليك أنه بعد املوت يذهب معظم الناس إىل املطَهر، حيث يعاين 
اإلنسان عقاب خطاياه، فيستطيع بعد ذلك أن يذهب إىل السامء. إنهم 
يؤمنون أن ال بد من عقاب للخطية حتى ولو ُغفرت. 132 لذلك، يتوقع حتى 
الكاثولييَك األمني قضاء بعض الوقت يف املطهر جراء الخطايا التي ارتكبها. 
يتوقع الخطاة غري املبالني أنهم سيقضون وقتًا يف املطهر بعد املوت، ثم 
يُسمح لهم بدخول السامء. ويعتقدون أن نار املطهر تسبب أملًا أكرب من 

أي أمل يف الحياة.

ويؤمن الكاثوليك بأن عىل املسيحيني الصالة من أجل املوىت وتقديم التقدمات للكنيسة من أجلهم، حتى يغفر الله خطاياهم رسيًعا 
ويُخرجهم من املطهر. 133

يؤمن الكاثوليك بأن الكنيسة لديها كنز مخزون من زوائد استحقاقات من املسيح والقديسني. 134وعليه ميكن للبابا أن مينح هذه االستحقاقات 
للناس ملساعدتهم عىل نوال الغفران. ميكن أن مُتنح هذه االستحقاقات لألحياء أو األموات الذين هم يف املطهر.

كيف لعقيدة املطهر أن تؤثر يف حياة من يؤمن بها؟«    

س، بل تستند عقيدتهم يف الغالب إىل تقليد الكنيسة. العقائد املميزة للكاثوليكية ال تعتمد عىل الكتاب املقدَّ

س املشار  س املشار يرجى العودة اآلن وقراءة التذييل يف القسم بأكمله عن الكاثوليكية. يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب املقدَّ يرجى العودة اآلن وقراءة التذييل يف القسم بأكمله عن الكاثوليكية. يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب املقدَّ
إليها والتناوب يف قراءتها للمجموعة.إليها والتناوب يف قراءتها للمجموعة.

س يقول إن الدليل عىل أن الشخص مسيحي هو أن يحيا حياة ِبرٍّ )1 يوحنا 3: 7(. الكتاب املقدَّ  131
الرب يسوع تأمل كيال نُعاقَب عىل الخطيَّة )إشعياء 53: 5(. ينكر الكاثوليك أن ذبيحة املسيح كانت كافية ألن يُغَفر لنا وال نُعاقَب عىل الخطيَّة.  132

س ال يخربنا يف أي موضع أنه ينبغي أن نصيل من أجل األموات. ولكنه يشري إىل أنه ليس من مثة يشء ميكن عمله للخطاة الذين ماتوا من دون خالص الكتاب املقدَّ  133 
)لوقا 16: 26-23(.

فكرة أن استحقاقات القديسني تضاف إىل استحقاقات املسيح ملساعدة الخطاة هي عقيدة مريعة. ال تجلب األعامل البرشية أي استحقاق للغفران )أفسس 2: 9-8(.  134 
ينال املؤمن الغفران الكامل عىل أساس النعمة وليس أعامل أي شخص )رومية 4: 8-5(.

»الربوتستانتي الحقيقي يؤمن بالله 

ويثق يف رحمته ويخافه مخافة االبن 

ويحّبه من كل روحه1 يعُبد الله بالروح 

والحق ويشكره يف كل يشء1 يدعوه 

بقلبه وشفتيه يف األوقات واألماكن 

جميًعا1 يُكرم اسمه القدوس وكلمته، 

ويخدمه حًقا كل أيام حياته«1

»إنني أنكر كل الحالفني، وكارسي 

السبت، والسكارى، وكل الزناة 

والكذابني والغشاشني والسالبني؛ 

باختصار، كل من يعيش يف خطية 

مستمرة1 هؤالء ليسوا بروتستانت1 

إنهم ليسوا مسيحيني عىل اإلطالق«1

- جون ويسيل 
)»رسالة إىل أحد الكاثوليك«()»رسالة إىل أحد الكاثوليك«(

 



SHEPHERDS GLOBAL CLASSROOMSHEPHERDS GLOBAL CLASSROOMديانات العامل وِملَلِِهديانات العامل وِملَلِِه90

الكرازة/ استخدام دليل العقيدةالكرازة/ استخدام دليل العقيدة

يؤمن الكاثوليك بالحقائق املسيحية األساسية للثالوث وألوهية املسيح والروح القدس.

مثة بعض الكاثوليك الذين آمنوا باملسيح من أجل الخالص، لكن رسالة اإلنجيل ليست واضحة يف الكاثوليكية. مل يخترب معظم الكاثوليك 
التوبة والغفران ويقني الخالص، وال يعيشون يف عالقة مع الله. لذلك، من املهم أن يشارك املسيحي اإلنجيل. ميكن إثبات أساسيات اإلنجيل 

التي أهملتها الكاثوليكية من خالل األقسام التالية من دليل العقيدة:

الخالص بكفارة املسيح وحدها.  .9
يجب أن نعبد الله وحده.  .  

باإلميان ننال الخالص.  .  
ننال يقني خالص شخيص.  .  

ألن الكاثوليك أضافوا التقاليد التي يعتربونها رضورية للمسيحية، يجب عىل املسيحي أن يطلعهم عىل األسفار املقدسة املذكورة يف كتيب 
دليل يف قسم: 

س كاٍف للعقيدة.  . الكتاب املقدَّ

شهادةشهادة

أصبح بارثُلميو كاهًنا كاثوليكيًا بعد عدة سنوات من الدراسة. خدم ككاهن إيبارشية يف كاليفورنيا ثم خدم الحًقا ككاهن يف البحرية. أصبحت 
س  والدته مسيحية إنجيلية، ورأى فيها تغيريًا رائًعا، وأجرى معها العديد من املحادثات حول إميانها. لقد أقنعته باالستناد إىل الكتاب املقدَّ
س، فرتك الكنيسة الكاثوليكية.  كسلطان أسمى ملعتقداته. بدأ يدرك أن العديد من العقائد املهمة للكاثوليكية تتعارض مع الكتاب املقدَّ

لقد فهم أخريًا أن الخالص يأيت من خالل عمل املسيح، باألعامل أو األرسار الكنسية.

دراسة كتابيَّة - الجزء الثايندراسة كتابيَّة - الجزء الثاين

اآلن، يرجى قراءة تيطس اآلن، يرجى قراءة تيطس 11 مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع ألحد أتباع الكاثوليكية.  مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع ألحد أتباع الكاثوليكية. 
دع العديد من الطالب يشاركون ما كتبوه.دع العديد من الطالب يشاركون ما كتبوه.

تكليف لكل درستكليف لكل درس

تذكَّر أن تجد فرصة لتقديم اإلنجيل لشخص من هذه املجموعة الدينية. استعد ملشاركة املحادثة مع زمالئك يف الفصل. 
اكتب تقريرك يف صفحتني وسلّمه إىل قائد فصلك.
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الدرس التاسع عرشالدرس التاسع عرش

فهم األرثوذكسية الرشقيةفهم األرثوذكسية الرشقية

اللقاء األولاللقاء األول

عندما أصبح جوناثان عىل دراية باألرثوذكسية الرشقية، تأثر بالطريقة التي عانوا بها من اضطهاد املسلمني والشيوعيني يف عدة دول. 
إن أبطالهم ليسوا رعاة كنائس كبرية أو قادة موسيقى، وإمنا شهداء. يعتقد جوناثان أنه إذا تفاقم االضطهاد يف كل مكان، فإن املؤمنني 

األرثوذكس الرشقيني هم الذين سيتحملونه.

دراسة كتابيَّة - الجزء األولدراسة كتابيَّة - الجزء األول

يرجى قراءة يرجى قراءة 11 تسالونييك بصوت مسموع مًعا. اطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخِّص هذا املقطع الكتايب. ماذا حدث يف الزمن الذي  تسالونييك بصوت مسموع مًعا. اطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخِّص هذا املقطع الكتايب. ماذا حدث يف الزمن الذي 
صار فيه هؤالء الناس مسيحيون؟ اطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدةصار فيه هؤالء الناس مسيحيون؟ اطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة11

األرثوذكسية الرشقيةاألرثوذكسية الرشقية

مقدمة عن األرثوذكسية الرشقيةمقدمة عن األرثوذكسية الرشقية

تأيت كلمة أرثوذكسية من الكلامت اليونانية التي تعني »العبادة القومية«. تؤمن الكنيسة األرثوذكسية أنها الكنيسة الحقيقية ذات العقائد 
واملامرسات التي تقدم العبادة الالئقة بالله.

انفصلت األرثوذكسية الرشقية والكاثوليكية رسميًا يف عام 1054 بعد امليالد. وتدعي كالهام أنها الكنيسة األصلية التي أسسها الرب يسوع 
والرسل. تزعم كالهام أنها كنيسة الله عىل األرض والكنيسة ذات العقيدة القومية، بناًء عىل تقاليد املسيحيني األوائل. إنهم يؤمنون بكثري 

من العقائد املشرتكة، لذلك ستبدو عباداتهام متشابهة إىل حد كبري لشخص ليس عىل دراية بهام.

تضم األرثوذكسية الرشقية خمسة عرش كنيسة مستقلة. لديهم تقسيم جغرايف، ويف بعض الدول، تستخدم الكنيسة اسم األّمة لتشكيل اسم 
الكنيسة مثل الكنيسة األرثوذكسية الروسية أو الكنيسة األرثوذكسية الرصبية. من بني الخمسة عرش كنيسة هناك كنيسة الروم األنطاكيون 

األرثوذكس، والكنيسة األرثوذكسية الرومانية، وكنيسة قربص.

عىل رأس كل كنيسة بطريرك أو رئيس أساقفة. يعترب بطريرك القسطنطينية املنصب األعىل بني القادة الخمسة عرش. مدينة القسطنطينية 
القدمية هي اآلن إسطنبول يف تركيا. ال ميلك بطريرك القسطنطينية سلطة عىل الكنائس األخرى، لكنهم جميًعا يكرمونه باعتباره األعىل.

يقدر عدد املؤمنني األرثوذكس الرشقيني بني 225 مليون إىل 300 مليون. إنها ثاين أكرب مؤسسة مسيحية يف العامل بعد الكاثوليكية.

يف العديد من دول أوروبا الرشقية، يعد غالبية السكان أنفسهم أرثوذكس رشقيون، ومثة الكثري من املؤمنني باألرثوذكسية الرشقية يف 
العديد من دول الرشق األوسط.

ما الكنائس األرثوذكسية الرشقية التي تعرفها؟«    
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معتقدات األرثوذكسية الرشقيةمعتقدات األرثوذكسية الرشقية

تؤمن الكنيسة األرثوذكسية الرشقية بالعقائد املسيحية األساسية مثل الثالوث، وألوهية املسيح والروح القدس.

تعتمد األرثوذكسية الرشقية بقوة عىل تقاليد الكنيسة. إلثبات عقيدة ما، من املرجح أن يقتبس قادتهم من قادة الكنيسة األوائل مثلام 
س ال بد أن تفرسه  س هو مصدر سلطة عقيدتهم، لكن الكتاب املقدَّ س. إنهم يعلّمون أن الكتاب املقدَّ يقتبسون القتباس من الكتاب املقدَّ

الكنيسة.

طوَّرت األرثوذكسية نظاًما معقًدا من املعتقدات واملامرسات القامئة عىل 
التقاليد. تزعم الكنيسة أن لها سلطان تعليم ما هو رضوري للخالص، 
س. ويعتقد أتباع األرثوذكسية  حتى لو كان أبعد مام يعلمه الكتاب املقدَّ

س. الرشقية أن تقاليدهم ال تتعارض مع الكتاب املقدَّ

أسلوب عبادة الكنيسة األرثوذكسية ظاهري وشكيل للغاية، ولديهم 
العديد من الكاتدرائيات الكبرية حول العامل التي تشتهر بعظمة هندستها 
املعامرية. ُزينت الكاتدرائيات بصور القديسني ومتاثيلهم التاريخية. 
غالبًا ما يرتدي الكهنة مالبس خاصة، ويقومون بغالبية أنشطة العبادة، 

مع مشاركة ضعيفة من املصلِّني.

انضم كثريون إىل األرثوذكسية آتني من ثقافات مختلفة، لكنهم احتفظوا 
القديسني  أسامء  األوثان  فأعطيت  السابقة،  الدينية  مبامرساتهم 
األرثوذكس، واختلطت طقوس األرثوذكسية بطقوس الديانة الوثنية أو 

الروحانيَّة، أو حتى أعامل الِسحر.

يرى كثريون من األرثوذكس أن الله وحتى الرب يسوع بعيَدان وال يكرتثان 
بهم، لذلك يصلّون إىل القديسني. فتوضع صور القديسني ومتاثيلهم يف 
الكنائس. 135 املتعلقات التي استخدمها القديسون، املدعوة الذخائر، 
تُحفظ يف الكنائس تكرميًا لهم. يف بعض الكنائس تُحفظ البقايا الجسدية 
مثل األسنان أو العظام. فيأيت الناس للركوع والصالة للقديسني الذين 

متثلهم العظام.136

ما هي عبادة األصنام؟ هل من بعض مامرسات عبادة األصنام «    
األرثوذكسية الرشقية؟

تحظى القديسة مريم بكرامة خاصة داخل الكنيسة األرثوذكسية. فكثري 
من أتباع األرثوذكسية يصلّون إليها أكرث من الله. إذ يشعرون بأن الرب 
يسوع سيستمع إىل مريم ويتأثر بها. 137أصبحت مريم وسيطًا بني املؤمن 
واملسيح. عىل عكس الكاثوليكية، ال تؤمن األرثوذكسية الرشقية أن مريم 

ولدت بطبيعة برشية مختلفة عن اآلخرين وخالية دامئًا من الخطيَّة.

الروح القدس يساعدنا عىل الصالة بالطريقة التي يقبلها الله )رومية 8: 26-27(. يجب أن نثق يف أن الله يسمع صالتنا ويستجيب لها. يجب عىل من يصيل اإلميان أن الله   135
يستجيب للصالة، وإال ملا كان يتحىل باإلميان الذي يريض الله )عربانيني 11: 6(.

 ./2166264-https://pixabay.com/photos/architecture-church-kiev-religion :مأخوذة من .Pixabay من موقع Freddy Torres صورة بواسطة  136
س أيًضا عن التواصل  الصالة للرب يسوع هي عالمة للمسيحيني يف كل مكان )1 كورنثوس 1: 2(. يصيل املسيحيون أيًضا إىل الله اآلب )1 بطرس 1: 17(. يتحدث الكتاب املقدَّ  137

س أبًدا أنه يجب أن نصيل ملريم أو ألي شخص آخر غري الله. مع الروح القدس )2 كورنثوس 13: 14(. ال يخربنا الكتاب املقدَّ

»اآلن مبا أن كنيسة يسوع املسيح قد 

تشكلت عىل أساس الرسل واألنبياء، وأن 

يسوع املسيح هو حجر الزاوية الرئييس، 

يجب السعي لتعاليم هذه الكنيسة 

س«1 املسيحية يف الكتاب املقدَّ

آدم كالرك 
)الالهوت املسيحي، )الالهوت املسيحي، 250250((

 

“الكفارة تشمل كل الذنوب مهام 

كانت، العمدي منها وكذلك القائم، 

ماضية أو مستقبلية، كبرية كانت أم 

صغرية، يف الزمان أو خارجه«

توماس أوِدن 
 )كلمة الحياة،  )كلمة الحياة، 389389((
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تعلِّم كل من الكاثوليكية واألرثوذكسية الرشقية االستحالة )التحوُّل(االستحالة )التحوُّل(، وهو االعتقاد بأنه خالل رس اإلفخارستيا، يتحول الخبز والخمر إىل 
جسد الرب يسوع ودمه، حتى يتمكن املصلني من قبولهام للخالص. 138

عىل عكس الكاثوليكية، ال يؤمن أتباع األرثوذكسية الرشقية باملطهر. كام أنهم ال يؤمنون يتمتع البابا بسلطان املسيح عىل الكنيسة العاملية. 
إنهم يرفضون بابا الكاثوليك وليس لديهم قائد خاص بهم يعطونه سلطانًا مامثاًل.

يُسمح للكهنة األرثوذكس بالزواج، لكن الراهب الكاهن هو الذي ميكن أن يصبح أسقًفا.

س.  تعلم األرثوذكسية الرشقية عقيدة التألّه كعملية خالص. يف التأله، يتحول املؤمن تدريجيًا ليصري مثل الله، له نفس طبيعة الكامل املقدَّ
يتم ذلك بالنعمة وعمل الروح القدس. وال تكتمل تلك العملية إال بعد املوت.139 يقول أولئك يف الكنيسة األرثوذكسية الرشقية أننا بتلقي 

س، نصري آلهة، لكنهم ال يعنون أننا أبديّون مثل الله. هذا الكامل املقدَّ

إنهم يؤمنون أن املسيح هزم الخطيَّة من أجلنا، لكن يجب عىل كل مسيحي أن ينال قوة الروح القدس للتقدم يف غلبته الشخصية عىل 
الخطيَّة والنجاسة. هذا الهوت قويم إال أنهم قد ال يعلّمون أن الله ميكن أن يطهِّر قلب املؤمن بعمل لحظي من الروح القدس.

تعلِّم الكنيسة األرثوذكسية الرشقية أن املسيحي يتربَّر باملسيح، مام يعني أن خطايا املؤمن التي ارتكبها تُغفر له ويصري باًرا بالفعل يف 
حياته. هذا ال يعني أن اإلنسان يُحسب باًرا مع استمراره يف الخطيَّة، وال يعني أنه إذا عاد اإلنسان إىل الخطيَّة فال يزال له ما يربره. يعتمد 
املؤمن عىل قوة الروح القدس ليعيش حياة الرب كل يوم. هذا أيًضا الهوت قويم إذا تذكَّر اإلنسان أن الله قِبله بسبب الرب يسوع وليس 

ألن أعامله صالحة.

سيكون من املمكن ألتباع األرثوذكسية الرشقية أن يؤمنوا باإلنجيل ويختربوا نعمة الله، حتى مع االستمرار يف اتباع األرثوذكسية الرشقية. 
ومع ذلك، ال تكرز الكنيسة بوضوح برسالة إنجيلية مفادها أن الخاطئ يجب أن يتوب عن خطاياه ويؤمن باملسيح لينال يقيًنا فوريًا 
للخالص. لذلك، من بني ماليني األعضاء األرثوذكس، يستمر معظمهم يف العيش يف خطية مستمرة أثناء مامرستهم للعادات الدينية. وال 

يفهم معظمهم كيف يخلُص.

ما بعض املعتقدات القومية يف الالهوت األرثوذكيس الرشقي؟«    

س  س يرجى العودة اآلن وقراءة التذييل يف القسم بأكمله عن األرثوذكسية الرشقية. يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب املقدَّ يرجى العودة اآلن وقراءة التذييل يف القسم بأكمله عن األرثوذكسية الرشقية. يجب عىل جميع الطالب البحث عن آيات الكتاب املقدَّ
املشار إليها والتناوب يف قراءتها للمجموعة.املشار إليها والتناوب يف قراءتها للمجموعة.

الكرازة/ استخدام كتيب العقيدةالكرازة/ استخدام كتيب العقيدة

تؤمن الكنائس األرثوذكسية الرشقية بالحقائق املسيحية األساسية للثالوث وألوهية املسيح والروح القدس.

مثة بعض املؤمنني األرثوذكس الذين آمنوا باملسيح للخالص، لكن رسالة اإلنجيل ليست واضحة يف تعاليم الكنيسة. معظمهم مل يختربوا 
التوبة والغفران ويقني الخالص، وال يعيشون يف عالقة مع الله. لذلك، من املهم أن يشارك املسيحي اإلنجيل. ميكن إثبات أساسيات اإلنجيل 

التي أهملتها األرثوذكسية من خالل األقسام التالية من دليل العقيدة:

9. الخالص بكفارة املسيح وحدها.
  . يجب أن نعبد الله وحده.

  . باإلميان ننال الخالص.
  . ننال يقني خالص شخيص.

عندما علَّم الرب يسوع التالميذ كيفية الرشكة، كان ال يزال حيًا وحارًضا معهم )1 كورنثوس 11: 23-25(. لذلك، عندما قال »هذا هو جسدي«، كان يقصد أن الخبز كان رمزًا   139
لجسده. يجب اليوم اعتبار الرشكة كام كانت عندما أسسها الرب يسوع.

س إن كل مؤمن يشرتك يف طبيعة الله )2 بطرس 1: 3-4(. ال يجب أن ننتظر حتى املوت لتكون لنا طبيعته. يقول الكتاب املقدَّ  139
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ألن األرثوذكس الرشقيون أضافوا التقاليد التي يعتربونها رضورية للمسيحية، يجب عىل املسيحي أن يطلعهم عىل األسفار املقدسة املذكورة 
يف كتيب دليل يف قسم: 

س كاٍف للعقيدة.  . الكتاب املقدَّ

شهادةشهادة

نشأ جون يف عائلة أرثوذكسية يف رومانيا. كان أجداده قادة يف الكنيسة. لقد اعتمد وتزوج يف الكنيسة، لكنه مل يحرض االجتامعات كثريًا. 
س. عندما صار  س، ومل يخربه الكاهن قط أنه يجب عليه قراءة الكتاب املقدَّ مل يكلمه الكاهن قط عن خطاياه، ومل يكن لديه كتاب مقدَّ
جون شابًا انضم إىل الحزب الشيوعي، الذي أرسله ملشاهدة اجتامعات العبادة املعمدانية. كان من املفرتض أن يسألهم ملاذا هم معمدانيني 
وليسوا أرثوذكس. أردك يف االجتامعات أنه مل يتُب أبًدا عن خطاياه، فاتخذ قراًرا بالتوبة وأن يصبح تابًعا حقيقيًا للرب يسوع. لقد تعرض 
س. بعد أن شهدت  لضغوط من عائلته والحزب الشيوعي للتخيل عن إميانه الجديد، ولكن شجعه قضاء الوقت يف قراءة الكتاب املقدَّ
عائلته التغيري يف حياته، أصبح العديد منهم مسيحيني أيًضا. يقول جون إن االختالف األكرب بني األرثوذكسية الرشقية واملسيحية اإلنجيلية 

هو أن اإلنجيليني يؤكدون عىل الوالدة الجديدة.

دراسة كتابيَّة - الجزء الثايندراسة كتابيَّة - الجزء الثاين

اآلن، يرجى قراءة اآلن، يرجى قراءة 11 تسالونييك مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع ألحد أتباع األرثوذكسية  تسالونييك مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع ألحد أتباع األرثوذكسية 
الرشقية. دع العديد من الطالب يشاركون ما كتبوه.الرشقية. دع العديد من الطالب يشاركون ما كتبوه.

قراءة اختيارية: الكنيسة األرثوذكسية املرشقيةقراءة اختيارية: الكنيسة األرثوذكسية املرشقية

تختلف الكنائس األرثوذكسية املرشقية عن الكنيسة األرثوذكسية الرشقية.

لدى األرثوذكسية املرشقية ست كنائس: القبطية، واإلثيوبية، واإلريرتية، والرسيانية اليعقوبية، والرسيانية، واألرمينية الرسولية. يقود كل 
كنيسة بطريرك، وكل منها مستقل عن األخرى. بطريرك الكنيسة القبطية هو بابا األرثوذكسية الرشقية بالكامل، لكنه ال ميلك سلطة عىل 

اآلخرين، باستثناء قيادة اجتامعات ممثيل الكنائس الست.

يف بلدان أرمينيا وإثيوبيا وإريرتيا، ميثل املسيحيون األرثوذكس املرشقيون أكرب مجموعة دينية. يف بعض البلدان اإلسالمية حيث يشكل 
املسيحيون نسبة صغرية من السكان، مثل مرص والسودان وسوريا ولبنان، يشكل املسيحيون األرثوذكس املرشقيون نسبة عالية من 

املسيحيني. لقد تعرضوا لالضطهاد الشديد لقرون يف البلدان اإلسالمية.

أصبحت األرثوذكسية املرشقية متميزة عن الكنائس املسيحية األخرى بسبب الخالف العقائدي يف عام 451 م.

لقد انفصلوا بسبب الخالف الالهويت حول طبيعة املسيح. يف ذلك الوقت كانت مثة مؤسسة كنسية رئيسية متثل املسيحية، ومل تكن 
الكنيسة قد انقسمت بعد إىل األرثوذكسية الرشقية والكاثوليكية. بحلول هذا الوقت، غادر عدد قليل من الكنائس الكنيسة الرئيسية.

اتخذ مجمع خلقيدونية، الذي كان يهدف إىل متثيل كل املسيحية، قراًرا أنه من الصواب االعتقاد بأن للمسيح طبيعتان، ناسوت والهوت. 
رفضت بعض الكنائس هذا القرار، باعتبار أنه يبدو كالقول بأن املسيح كان شخصني يف شخص واحد. لقد اعتقدوا أن طبيعته أتت من 
الطبيعة الناسوتية واإللهية، لكنها كانت طبيعة واحدة فحسب. كانوا يعتقدون أنهم كانوا يحملون املعتقدات األصلية للمسيحية. تطرق 

املجمع إىل قضايا أخرى، مبا يف ذلك القضايا السياسية، لكن القضية الالهوتية كانت األهم.

يف غضون بضع سنوات بعد املجمع، طُرد األساقفة الذين مل يوافقوا عىل قرار املجلس من الكنيسة. وبعد ذلك تشكلت الكنائس األرثوذكسية 
املرشقية.
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مهمة لكل درسمهمة لكل درس

تذكَّر أن تجد فرصة لتقديم اإلنجيل لشخص من هذه املجموعة الدينية. استعد ملشاركة املحادثة مع زمالئك يف الفصل. 
اكتب تقريرك يف صفحتني وسلّمه إىل قائد فصلك.
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الدرس العرشونالدرس العرشون

فهم الخمسينية املتحدةفهم الخمسينية املتحدة

اللقاء األولاللقاء األول

نشأ ستيف كاثوليكيًا وكان يذهب إىل القداس كل أسبوع يف طفولته، لكن عندما صار مراهًقا بدأ يف ترك املامرسة الدينية وانخرط يف 
األمور الدنيوية، حتى قابل فتاة يف املدرسة الثانوية دعته إىل كنيستها. شمل أسلوب العبادة املوسيقى الصاخبة والرقص والتحدث بألسنة 

والرصاخ؛ األمر الذي أذهله لتناقضه مع أساليب العبادة الكاثوليكية، وبدأ يهتم بالوعظ املؤثر واملوسيقى.

دراسة كتابيَّة- الجزء األولدراسة كتابيَّة- الجزء األول

يرجى قراءة يوحنا يرجى قراءة يوحنا 1414 بصوت مسموع مًعا. اطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخِّص هذا املقطع الكتايب. ما التفاعل الذي نراه بني األقانيم  بصوت مسموع مًعا. اطلب من كل طالب كتابة فقرة تلخِّص هذا املقطع الكتايب. ما التفاعل الذي نراه بني األقانيم 
الثالثة؟ اطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.الثالثة؟ اطلب من كل طالب كتابة قامئة من العبارات. ناقشوا ما كتبتموه يف مجموعة واحدة.

الخمسينية املتحدةالخمسينية املتحدة

مقدمة يف الخمسينية املتحدةمقدمة يف الخمسينية املتحدة

تزعم طائفة الخمسينية املتحدة أن تضم 36 ألف كنيسة يف 203 دولة، ويتبعها ثالثة ماليني شخص. 140تأسست يف عام 1945 من خالل 
دمج طائفتني خمسينيتني، ونشأت عقائدها يف النهضات الخمسينية التي بدأت عام 1901.

تتميز الكنيسة الخمسينية املتحدة عن غريها من الخمسينيني، الذين يؤمنون بالثالوث أو ال ميارسون املعمودية، بأنها ال ترتبط بـ »الحركة 
اإلميانية« )يرشحها الدرس السابع(.

العقائد التأسيسيةالعقائد التأسيسية

إن العقيدة األساسية والتأسيسية لهذه املنظمة هي معيار الكتاب 
س للخالص الكامل، الذي هو التوبة واملعمودية يف املاء  املقدَّ
بالتغطيس باسم الرب يسوع املسيح ملغفرة الخطايا، ومعمودية 
الروح القدس مع العالمة األوىل للتكلم بألسنة أخرى كام يقول 
الروح القدس )من »بنود اإلميان« للكنيسة الخمسينية املتحدة(. 141

السلطة  باعتباره  س  املقدَّ بالكتاب  املتحدة  الخمسينية  أتباع  يؤمن 
النهائية، ويؤمنون أن عىل الكنيسة أن تحذو حذو الكنيسة يف سفر 
أعامل الرسل. وهم يؤكدون عىل مصطلح »رسويل« ألنهم يعتقدون 

أنهم يعلِّمون تعاليم الرسل عينها.

تقارير من عام 2014.         
141   من »بنود اإلميان« للكنيسة الخمسينية املتحدة

ى وحدانية الله،  »إنه ]إبليس[ يتحدَّ

خالق العامل وكيّل القدرة، ال ليشء سوى 

أن يجعل من هذه الوحدانية هرطقة1 

يقول إن أقنوم اآلب نفسه نزل إىل 

العذراء، وُولد منها، وتأمل هو نفسه؛ أي يف 

الواقع، كان هو نفسه يسوع املسيح«

ترتليان 
)ضد براكسوس()ضد براكسوس(
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إنهم ال يؤمنون بالثالوث، بل أن اآلب واالبن والروح القدس هي ثالثة مظاهر لله. يؤمنون بأن الله كان روًحا يف أيام العهد القديم، ثم أخذ 
الجسد البرشي يف التجسد. إنهم ال يؤمنون بأن اآلب واالبن أقنومان متاميزان، ولكن بأن الله كروح هو أب يسوع، لكنهام األقنوم نفسه.

تختلف نظرتهم للمسيح والروح القدس عن معظم الهرطقات التي تنكر الثالوث. ألنهم يؤمنون بأن يسوع هو شخص الله اآلب، ويؤمنون 
س، فهو الله العامل. بألوهية املسيح. يؤمنون أنه حيثام ذُكر الروح القدس يف الكتاب املقدَّ

إنهم يرصحون بأنهم يؤمنون بإنجيل الخالص بالنعمة من خالل اإلميان، 
وهو ما كليًا تقدمه ذبيحة املسيح. هذا يختلف عن الهرطقات التي 

يجب أن تخرتع إنجياًل مختلًفا ألنهم ال يؤمنون بألوهية املسيح.

ما الفرق بني شهود يهوه وأتباع الخمسينية املتحدة يف إنكارهم «    
لعقيدة الثالوث؟

إنهم يؤمنون أن خالص اإلنسان ال يتحقق حتى يخترب املرء االمتالء من 
الروح القدس142. ويؤمنون أن الدليل عىل االمتالء من الروح هو دامًئا 
موهبة التحدث بألسنة. إذا تاب143 اإلنسان عن الخطيَّة وآمن باملسيح، 

فإنه ال يخلص حتى ميتلئ من الروح ويتكلم بألسنة.

إنهم يعلّمون أن الشخص يجب أن يعتمد باسم يسوع، وليس باسم الثالوث. ويؤمنون بأن املعمودية باسم يسوع رضورية للخالص. إذا 
انضم إليهم شخص ما بعدما اعتمد باسم الثالوث، فيجب أن تُعاد معموديته.

بحسب الخمسينية املتحدة، ماذا يتوجب عىل املرء عمله حتى يخلص؟«    

معتقدات بشأن الحياة املسيحيةمعتقدات بشأن الحياة املسيحية

إنهم يؤمنون أن من املفرتض باملسيحي أن يعيش املسيحي حياة الغلبة عىل الخطيَّة، ويؤكدون قوة الروح القدس لتمكني حياة الغلبة. إنهم يؤمنون أن من املفرتض باملسيحي أن يعيش املسيحي حياة الغلبة عىل الخطيَّة، ويؤكدون قوة الروح القدس لتمكني حياة الغلبة. 
إنهم ال يعتقدون أن اإلنسان يظل مسيحًيا إذا عاد إىل حياة الخطيَّة.إنهم ال يعتقدون أن اإلنسان يظل مسيحًيا إذا عاد إىل حياة الخطيَّة.

يؤمن أتباع الخمسينية املتحدة بأن الشفاء الجسدي يحدث يف الكفارة، ويؤكدون عىل الصالة من أجل املرىض، لكنهم يدركون أن مشيئة 
الله ال تكون دامئًا بشفاء كل حالة.

إنهم يؤمنون بأسلوب حياة محافظ، ويرفضون املجوهرات ومستحرضات التجميل، وضد التسلية غري النقية، وال يريدون أن يقتني أتباعهم 
أجهزة تلفاز، وال ترتدي املرأة الرساويل وال تقص شعرها.

إنهم ال يؤمنون بالدفاع عن النفس ضد العنف، أو الخدمة يف الجيش يف أي دور قد يضطر فيه املرء إىل القتال.

متارس الخمسينية املتحدة طقس غسل القدمني، ألن الرب يسوع أمر التالميذ بغسل أقدام بعضهم بعًضا )يوحنا 13: 15-14(.

الكرازة/ استخدام دليل العقيدةالكرازة/ استخدام دليل العقيدة

ال ينبغي لنا القول بأن الشخص لن يخلُص ملجرد أنه يؤمن بعقائد الخمسينية املتحدة. من املحتمل أنه آمن باإلنجيل وتاب عن خطاياه 
وآمن باملسيح.

س يقول إن كل مؤمن يسكنه الروح القدس )رومية 8: 9(. فاإلنسان ال ميكنه التوبة ويؤمن باملسيح حًقا بدون معونة الروح القدس. حتى وإن مل يخترب ملئ  الكتاب املقدَّ  142
الروح بعد، لكن الروح القدس يسكنه.

س يشري إىل أن ليس كل املؤمنني يتحدثون بألسنة )1 كورنثوس 12: 30(. فكل األسئلة يف 1 كورنثوس 12: 29-30 جوابها النفي. 143  الكتاب املقدَّ

»إن عقيدتهم ]هراطقة السابليانية[ أن اآلب 

واالبن والروح القدس هم كائن واحد وحيد، 

مبعنى أن ثالثة أسامء مرتبطة بجوهر واحد«1

- إبيفانيوس 
)أسقف يف )أسقف يف 375375 م، ضد الهرطقات( م، ضد الهرطقات(
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يقدم دليل العقيدة  أدلة كتابيَّةأدلة كتابيَّة عن الثالوث يف القسم:

  . الله ثالوث.. الله ثالوث.

الخطأ األسايس يف الخمسينية املتحدة هو إنكار الثالوث، ومع ذلك فهو ال يقوض اإلنجيل مثل الهرطقات التي تنكر ألوهية املسيح.

تكمن مشكلة الرشكة مع أتباع الخمسينية املتحدة يف أنهم ال يؤمنون بأن اآلخرين مسيحيني دون التكلم بألسنة واالعتامد باسم يسوع.

س إن الروح لكل مؤمن )رومية 8: 9(. ال ميكن ألي شخص أن يتوب حًقا يؤمن باملسيح دون معونة الروح. حتى لو مل  يقول الكتاب املقدَّ
يخترب الشخص بعد امتالًء خاًصا من الروح القدس، فالروح فيه.

شهادةشهادة

غادر ستيف الكنيسة الكاثوليكية وانضم إىل الكنيسة الخمسينية املتحدة، لكنه استمر يف رشب الخمر والتدخني ومل يعيش حياة مسيحية. 
يف مرحلة ما صار لديه اختبار أنه قبل الروح القدس عندما آمن، وأخربه أناس آخرون أنه يتكلم بألسنة. كان يعرف أنه يف الحقيقة مل 
يتكلم بألسنة، لكنه أراد أن يُقبل، فتظاهر بصحة ذلك. استمر ستيف يف العيش يف الخطيَّة دون تغيري حقيقي. فيام بعد، نال الخالص 
وشهد تغيريًا يف حياته لكنه مل يتكلم بألسنة. أصبح معلاًم وواعظًا يف كنيسته، ولكن كانت لديه شكوك حول العقيدة. غادر الكنيسة يف 

النهاية وانضم ألخرى تؤمن بالثالوث وال تتكلم بألسنة.

دراسة كتابيَّة- الجزء الثايندراسة كتابيَّة- الجزء الثاين

اآلن، يرجى قراءة يوحنا اآلن، يرجى قراءة يوحنا 1414 مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع ألحد أتباع الخمسينية  مرة أخرى. يجب عىل كل طالب كتابة فقرة ترشح الرسالة التي يحملها هذا املقطع ألحد أتباع الخمسينية 
املتحدة. دع العديد من الطالب يشاركون ما كتبوه.املتحدة. دع العديد من الطالب يشاركون ما كتبوه.

تكليف لكل درستكليف لكل درس

تذكَّر أن تجد فرصة لتقديم اإلنجيل لشخص من هذه املجموعة الدينية. استعد ملشاركة املحادثة مع زمالئك يف الفصل. 
اكتب تقريرك يف صفحتني وسلّمه إىل قائد فصلك.
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دليل العقيدةدليل العقيدة

يقدم هذا الكتيب دعاًم كتابيًا لبعض العقائد التي غالبًا ما تنكرها الديانات الباطلة. مل يصمم الدليل ليشمل جميع العقائد املسيحية، 
ومل يتناول جميع العقائد املهمة هنا.

س كاٍف للعقيدة1 س كاٍف للعقيدة11 الكتاب املقدَّ   1 الكتاب املقدَّ

ما أهمية ذلك؟ما أهمية ذلك؟

س ال يحتوي كل ما هو  تعتمد بعض األديان التي تدعي أنها مسيحية عىل إعالن جديد ألهم عقائدها، إنهم يزعمون أن الكتاب املقدَّ
س يقول إن رسالته كافية، بحيث إذا اتبعها اإلنسان بالكامل، فإنه يخلُص. رضوري للعقيدة. لكن الكتاب املقدَّ

دليل كتايبدليل كتايب

اَمِء َوٱأْلَرِْض أَيرَْسُ ِمْن أَْن تَْسُقَط نُْقطٌَة َواِحَدٌة ِمَن ٱلنَّاُموِس« )لوقا 16: 17(. النقطة الواحدة أصغر ما يخطه القلم، وهو  »َولَِكنَّ َزَواَل ٱلسَّ
دليل عىل حفظ كلمة الله.

: »كُلَّ َجَسٍد كَُعْشٍب، وَكُلَّ َمْجِد إِنَْساٍن كَزَْهِر ُعْشٍب. ٱلُْعْشُب يَِبَس َوزَْهرُُه َسَقَط،  »َمْولُوِديَن ثَانِيًَة... ِبَكلَِمِة ٱللِه ٱلَْحيَِّة ٱلْبَاِقيَِة إِىَل ٱأْلَبَِد. أِلَنَّ
ْتُْم ِبَها« )1 بطرس 1: 23-25(. لن تسقط كلمة الله أبًدا، وهي متثل اإلنجيل.  ا كَلَِمُة ٱلرَّبِّ فَتَثْبُُت إىَِل ٱأْلَبَِد«. َوَهِذِه ِهَي ٱلَْكلَِمُة ٱلَِّتي برُشِّ َوأَمَّ

س، أو تتعارض معه. لذلك، لن يوجد اإلنجيل يف التعاليم التي تخرج عن الكتاب املقدَّ

اَمُء َوٱأْلَرُْض تَزُواَلِن، َولَِكنَّ كَاَلِمي اَل يَزُوُل« )مرقس 13: 31(. قال الرب يسوع إن كلامته لن تزول. »اَلسَّ

َسَة، ٱلَْقاِدرََة أَْن تَُحكَِّمَك لِلَْخاَلِص« )2 تيموثاوس 3: 15(. »تَْعرُِف ٱلُْكتَُب ٱلُْمَقدَّ

س ليجعل املرء كيفام يريد الله  »الِْكتَاِب ُمَوَحٌى ِبِه... لِيَُكوَن إِنَْساُن الله كاماًل« )2 تيموثاوس 3: 16-17(. يوجد ما يكفي يف الكتاب املقدَّ
بالضبط.

  1 ال يوجد سوى إله واحد11 ال يوجد سوى إله واحد1

ما أهمية ذلك؟ما أهمية ذلك؟

كخالق وأب، يستحق الله العبادة. يطلب منا أن مننحه والًء ال يشاركه فيه أي كائن آخر. يقول الله إنه إله غيور )خروج 34: 14، تثنية 4: 
24، تثنية 5: 9، تثنية 6: 15(. يغضب الله عندما مننح اآلخرين العبادة التي يستحقها وحده )تثنية 32: 16، 21(. عندما يعلِّم الدين أن 

هناك أكرث من إله واحد، أو أن اإلنسان ميكن أن يصبح إلًها، فإن النتيجة هي أن يأخذ من الله بعض املجد الذي يخصه وحده.

دليل كتايبدليل كتايب

ْر إِلٌَه َوبَْعِدي اَل يَُكوُن« )إشعياء 43: 10(. »قَبْيِل لَْم يَُصوَّ

»أَنَا ٱأْلَوَُّل َوأَنَا ٱآْلِخُر، َواَل إِلََه َغرْيِي« )إشعياء 44: 6(.

»َهْل يُوَجُد إِلٌَه َغرْيِي؟ َواَل َصْخرََة اَل أَْعلَُم ِبَها؟« )إشعياء 44: 8(.
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انظر أيًضا إشعياء 45: 5، 6، 14، 21-22، إشعياء 46: 9 إلثبات أنه ليس هناك إله آخر.

نْتََها،  ُث مِبَْجِد ٱللِه، َوٱلَْفلَُك يُْخرِبُ ِبَعَمِل يََديِْه«. )مزمور 19: 1(. »إَِذا أََرى َساَمَواتَِك َعَمَل أََصاِبِعَك، ٱلَْقَمَر َوٱلنُُّجوَم ٱلَِّتي كَوَّ اَمَواُت تَُحدِّ »اَلسَّ
فََمْن ُهَو ٱإْلِنَْساُن َحتَّى تَْذكُرَُه؟ َوٱبُْن آَدَم َحتَّى تَْفتَِقَدُه؟« )مزمور 8: 3-4(. ليس الله إله هذه األرض فحسب، بل إله الكون وخالقه.

  1 الله اآلب ليس إنسانًا11 الله اآلب ليس إنسانًا1

ما أهمية ذلك؟ما أهمية ذلك؟

يرجع قول بعض الديانات إن الله إنسان، إىل تعظيم اإلنسان ليكون مشابًها لله. وهذا يسلب مجد الله. انظر اآليات التي تتحدث عن 
غرية الله تحت عنوان »ال يوجد سوى إله واحد« أعاله.

دليل كتايبدليل كتايب

» لَيَْس ٱللُه إِنَْسانًا فَيَْكِذَب، َواَل ٱبَْن إِنَْساٍن فَيَْنَدَم« )عدد 23: 19(.

“أِليَنِّ ٱللُه اَل إِنَْساٌن« )هوشع 11: 9(.

» َوبَيَْناَم ُهْم يَزُْعُموَن أَنَُّهْم ُحَكاَمُء َصاُروا ُجَهاَلَء، َوأَبَْدلُوا َمْجَد ٱللِه ٱلَِّذي اَل يَْفَنى ِبِشبِْه ُصورَِة ٱإْلِنَْساِن ٱلَِّذي يَْفَنى« )رومية 1: 23-22(. 
إن إبدال مجد الله بصورة اإلنسان يعد عبادة أوثان.

اَمَواِت« )متى 16: 17(. اآلب  »فَأَجاَب يَُسوُع َوقَاَل لَُه: »طُوىََب لََك يا ِسْمَعاُن بَْن يُونَا، إِنَّ لَْحاًم َوَدًما لَْم يُْعلِْن لََك، لَِكنَّ أيَِب ٱلَِّذي يِف ٱلسَّ
ليس لحاًم ودًما، بحسب قول الرب يسوع.

»ٱللُه ُروٌح« )يوحنا 4: 24(.

  1 الله مل يتغريَّ قط11 الله مل يتغريَّ قط1

ما أهمية ذلك؟ما أهمية ذلك؟

للديانات الزائفة أسباب مختلفة للقول بأن الله ميكن أن يتغري. رمبا يريدون القول إنه كان إنسانًا مثلنا، األمر الذي يرفع اإلنسان إىل 
مستوى الله. ورمبا يريدون القول إن الله فيه خري ورش، أو إن الله ميكنه أن يخطئ.

دليل كتايبدليل كتايب

ُ« )مالخي 3: 6(. »أَنَا ٱلرَّبُّ اَل أَتََغريَّ

»ُمْنُذ ٱأْلَزَِل إِىَل ٱأْلَبَِد أَنَْت ٱللُه« )مزمور 90: 2(.

»أيَِب ٱأْلَنَْواِر، ٱلَِّذي لَيَْس ِعْنَدُه تَْغِيرٌي َواَل ِظلُّ َدَوَراٍن« )يعقوب 1: 17(.
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155 يسوع هو الله11 يسوع هو الله1

ما أهمية ذلك؟ما أهمية ذلك؟

ألن يسوع هو الله فإن موته الباذل له قيمة غري محدودة؛ وهي كافية لغفران خطايا العامل.  .1

ألنه هو الله، فلديه القدرة عىل خالصنا. هو الطريق والحق والحياة.  .2

ألنه الله، يجب أن نعبده كام نعبد اآلب.  .3

إذا قالت ديانة إن يسوع خلقه الله، أو إنه إنسان وليس الله، فإنهم يسلبونه العبادة التي يستحقها. وكذلك يؤمنون بإنجيل مختلف، 
بداًل من اإلميان الكامل بيسوع من أجل الخالص.

دليل كتايبدليل كتايب

»أَنَا َوٱآْلُب َواِحٌد« )يوحنا 10: 30(.

»قَبَْل أَْن يَُكوَن إِبْرَاِهيُم أَنَا كَائٌِن« )يوحنا 8: 58(.

»ليََِكْ يُْكرَِم ٱلَْجِميُع ٱٱِِلبَْن كَاَم يُْكرُِموَن ٱآْلَب« )يوحنا 5: 23(.

خلق الرب يسوع كل األشياء، وفيه يقوم الكل )كولويس 1: 17(.

إن الرب يسوع صورة الله الكاملة ويحمل الكون بقوته )عربانيني 1: 3(.

إن الرب يسوع هو »األول واآلخر« وهو لقب ينسبه الله لنفسه )رؤيا 1: 8، 11، 17-18، إشعياء 44: 6(.

شواهد أخرى فيها يُدعى الرب يسوع الله: يوحنا 1: 1، 14، أعامل الرسل 20: 28، تيطس 2: 13، إشعياء 9: 6، 1 تيموثاوس 3: 16، يوحنا 
.9 :14

اآليات التي تظهر أن للرب يسوع املسيح صفات الله: متى 18: 20، متى 28: 20، فيلبي 3: 21، عربانيني 13: 8، يوحنا 2: 24-25، ميخا 5: 2.

اآليات التي تظهر أن الرب يسوع يُعبد كام اآلب: عربانيني 1: 6، 1 كورنثوس 1: 2، فيلبي 2: 9-11 )مثل إشعياء 45: 22-23(، رؤيا 1: 6، 
رؤيا 5: 12-13، ويوحنا 17: 5 )راجع إشعياء 42: 8، إشعياء 48: 11(.

  1 يسوع قام بالجسد من بني األموات11 يسوع قام بالجسد من بني األموات1

ما أهمية ذلك؟ما أهمية ذلك؟

منذ األيام األوىل للكنيسة، كانت القيامة جزًءا رضوريًا من اإلنجيل. برشَّ الرسل بأنها أثبتت أن الرب يسوع هو ابن الله ومخلِّص العامل. 
تُثبت قيامته أن إنجيله ميكن أن يخلِّصنا ومينحنا الحياة األبدية.

دليل كتايبدليل كتايب

تنبأ يسوع عن قيامته الجسدية: »ٱنُْقُضوا َهَذا ٱلَْهيَْكَل، َويِف ثثاََلثَِة أَيَّاٍم أُِقيُمُه... كَاَن يَُقوُل َعْن َهيَْكِل َجَسِدِه« )يوحنا 2: 21-19(.



SHEPHERDS GLOBAL CLASSROOMSHEPHERDS GLOBAL CLASSROOMديانات العامل وِملَلِِهديانات العامل وِملَلِِه104

ويِن َوٱنْظُُروا، فَِإنَّ ٱلرُّوَح لَيَْس لَُه لَْحٌم َوِعظَاٌم كَاَم تََرْوَن يِل«  : إِينِّ أَنَا ُهَو! ُجسُّ قال الرب يسوع لتالميذه بعد قيامته: »اُنْظُُروا يََديَّ َورِْجيَلَّ
)لوقا 24: 39(.

، َوَهاِت يََدَك َوَضْعَها يِف َجْنِبي، َواَل تَُكْن َغرْيَ ُمْؤِمٍن بَْل ُمْؤِمًنا« )يوحنا 20: 27(. قال الرب يسوع لتوما: »َهاِت إِْصِبَعَك إِىَل ُهَنا َوأَبرِْصْ يََديَّ

تخربنا 1 كورنثوس 15: 20-23 بأن الرب يسوع قام بالطريقة عينها التي سيقوم بها املسيحيون. يوضح األصحاح بأكمله رضورة قيامة 
املسيح الجسدية للمسيحية. إن مل يكن املسيح قد قام، فال رجاء لنا يف أن يقوم، وبالتايل فإن إمياننا باطل )15: 17(. إذا مل يقم املسيح، 

فلن نقوم، وسنكون أشقياء من دون رجاء أبدي )15: 17(.

برشَّ الرسل بالقيامة كجزء أسايس من اإلنجيل )أعامل الرسل 2: 31-32، أعامل الرسل 3: 15، أعامل الرسل 4: 10، 10: 40-41، أعامل الرسل 
13: 30-37، أعامل الرسل 17: 31، أعامل الرسل 26: 8، 23(.

177 الروح القدس هو الله11 الروح القدس هو الله1

ما أهمية ذلك؟ما أهمية ذلك؟

إن الديانة التي تنكر ألوهية الروح القدس عادة ما تنكر الثالوث وألوهية املسيح. فمن ال يؤمن بأن الروح القدس هو الله لن يعبده 
ومينحه املخافة املستحقة.

دليل كتايبدليل كتايب

يُدعى الروح القدس الله )أعامل الرسل 5: 4، 2 كورنثوس 3: 17(.

لدى الروح القدس املعرفة التي لدى الله وحده: إنه يفهم الله متاًما )1 كورنثوس 2: 10-11( وقد تنبأ يف العصور القدمية )1 بطرس 1: 
10-11، بطرس الثانية 1: 21(.

الروح القدس موجود يف كل مكان )مزمور 139: 7(.

يسمى الروح القدس روح املسيح وهو ساكن يف كل مؤمن )رومية 8: 9(.

يفعل الروح القدس ما ميكن أن يفعله الله وحده )لوقا 24: 49، يوحنا 16: 8-11، أفسس 3: 16، غالطية 5: 23-22(.

ف عىل الروح القدس )لوقا 12: 10(. يَُجدَّ

  1 الله ثالوث11 الله ثالوث1

ما أهمية ذلك؟ما أهمية ذلك؟

عادة ما ينكر األشخاص الذين ينكرون الثالوث القدوس أن يسوع والروح القدس هام الله، وال يعبدونهام. أسوأ خطأ ميكن أن يرتكبه 
اإلنسان هو إما عبادة شخص ليس هو الله، أو عدم عبادة َمن هو الله. الديانة التي تنكر أن الرب يسوع هو الله ستخرج بإنجيل جديد.

دليل كتايبدليل كتايب

تنبع عقيدة الثالوث من ثالث حقائق.
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س إله واحد وحيد.. 1 يقول الكتاب املقدَّ
س عن اآلب واالبن والروح القدس بصفتهم الله.. 2 يتحدث الكتاب املقدَّ
اآلب واالبن والروح القدس يتفاعلون مع بعضهم بعًضا كأقانيم.. 3

للحصول عىل أدلة كتابية عن أول حقيقتني، راجع األقسام املوجودة يف هذا الكتيب بعنوان »ال يوجد سوى إله واحد« و »يسوع هو 
الله« و«الروح القدس هو الله«.

للحصول عىل دليل عىل أن اآلب واالبن والروح القدس يتفاعلون مع بعضهم بعًضا ومع املؤمنني كأقانيم، انظر يوحنا 14-16. ويف يوحنا 
14، انظر اآليات 10-13، 16، 21، 23، 24، 26، 28، 31. ويف يوحنا 15، انظر اآليات 1-2، 9، 10، 15، 23-24، 26. ويف يوحنا 16، انظر 

اآليات 7، 10، 13-16، 26-28، و32.

199 الخالص بكفارة املسيح وحدها11 الخالص بكفارة املسيح وحدها1

ما أهمية ذلك؟ما أهمية ذلك؟

تعطي الديانات الزائفة توجيهات خاطئة لإلنسان لطلب رحمة الله. ليس هناك سوى طريقة واحدة للخالص.

دليل كتايبدليل كتايب

»أِلَْن لَيَْس ٱْسٌم آَخُر... ِبِه يَْنبَِغي أَْن نَْخلَُص« )أعامل الرسل 4: 12(.

»َوَدُم يَُسوَع ٱلَْمِسيِح ٱبِْنِه يُطَهِّرُنَا ِمْن كُلِّ َخِطيٍَّة« )1 يوحنا 1: 7(.

»أِلَنَُّكْم ِبٱلنِّْعَمِة ُمَخلَُّصوَن، ِبٱإْلِميَاِن، َوَذلَِك لَيَْس ِمْنُكْم. ُهَو َعِطيَُّة ٱللِه« )أفسس 2: 8(.

»ِبٱإْلِميَاِن لََنا َساَلٌم َمَع ٱللِه ِبَربَِّنا يَُسوَع ٱلَْمِسيِح« )رومية 5: 1(.

انًا ِبِنْعَمِتِه ِبٱلِْفَداِء ٱلَِّذي ِبيَُسوَع ٱلَْمِسيِح« )رومية 3: 24(. »ُمترََبِِّريَن َمجَّ

»فَِبٱأْلَْوىَل كَِثريًا َونَْحُن ُمترََبُِّروَن ٱآْلَن ِبَدِمِه نَْخلُُص ِبِه ِمَن ٱلَْغَضِب!« )رومية 5: 9(.

ا ِهبَُة ٱللِه فَِهَي َحيَاٌة أَبَِديٌَّة ِبٱلَْمِسيِح يَُسوَع َربَِّنا« )رومية 6: 23(. »َوأَمَّ

    1 وحده الله يجب أن يُعَبد11 وحده الله يجب أن يُعَبد1

ما أهمية ذلك؟ما أهمية ذلك؟

إذا كان اإلنسان يعبد شيئًا غري الله، فهو عدو الله وتحت سلطان الشيطان. ال ميكن عبادة الله عبادة حقة مع عبادة أي شخص آخر. من 
الخطأ عبادة القادة البرشيني أو القديسني أو مريم. ومن الخطأ الصالة لألرواح وطاعتها.

دليل كتايبدليل كتايب

قال الله لشعبه أال يسجدوا ألي صورة )خروج 20: 4-5(. لذلك نحن نعلم أنه من الخطأ عبادة أي يشء.
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لقد جرَّب الشيطان الرب يسوع ليسجد له، لكن الرب يسوع قال إنه مكتوب أننا يجب أال نسجد إال لله، ونعبده وحده )متى 10:4(. 
لذلك، نحن نعلم أنه من الخطأ عبادة الشيطان.

قال بولس الرسول إن عبادة للشياطني يثري غضب الله وغريته )1 كورنثوس 10: 20-22(. لذلك نحن نعلم أنه من الخطأ عبادة أرواح 
معادية لله.

قال بولس الرسول إن الذين يعبدون املالئكة ينخدعون )كولويس 2: 18(. لذلك نعلم أنه من الخطأ عبادة املالئكة.

أخرب بطرس الرسول كرنيليوس أال يسجد له، ألنه كان إنسانًا أيًضا )أعامل الرسل 10: 25-26(. لذلك نحن نعلم أنه من الخطأ السجود لإلنسان.

    1 باإلميان ننال الخالص11 باإلميان ننال الخالص1

ما أهمية ذلك؟ما أهمية ذلك؟

ألن الخالص هبة مصدرها بالكامل كفارة املسيح، ال يستطيع الناس فعل أي يشء لكسب خالصهم، ولو جزئيًا. ال ميكن ألي منظمة برشية 
أن متنع الخالص عن شخص من خالل تحديد متطلبات أخرى.

دليل كتايبدليل كتايب

»أِلَنَُّه ِبأَْعاَمِل ٱلنَّاُموِس كُلُّ ِذي َجَسٍد اَل يَترََبَُّر أََماَمُه« )رومية 3: 20(.

»إًِذا نَْحِسُب أَنَّ ٱإْلِنَْساَن يَترََبَُّر ِبٱإْلِميَاِن ِبُدوِن أَْعاَمِل ٱلنَّاُموِس« )رومية 3: 28(.

»لَِهَذا ُهَو ِمَن ٱإْلِميَاِن، يَكْ يَُكوَن َعىَل َسِبيِل ٱلنِّْعَمِة« )رومية 4: 16(.

»فَِإْذ قَْد ترََبَّرْنَا ِبٱإْلِميَاِن لََنا َساَلٌم َمَع ٱللِه ِبَربَِّنا يَُسوَع ٱلَْمِسيِح« )رومية 5: 1(.

»كُلُّ َمْن يَْدُعو ِبٱْسِم ٱلرَّبِّ يَْخلُُص« )أعامل الرسل 2: 21(.

»أِلَنَُّكْم ِبٱلنِّْعَمِة ُمَخلَُّصوَن، ِبٱإْلِميَاِن... ُهَو َعِطيَُّة ٱللِه... لَيَْس ِمْن أَْعاَمٍل« )أفسس 2: 9-8(.

»ٱْعرَتَفَْنا ِبَخطَايَانَا فَُهَو أَِمنٌي َوَعاِدٌل، َحتَّى يَْغِفَر لََنا َخطَايَانَا َويُطَهِّرَنَا ِمْن كُلِّ إِثٍْم« )1 يوحنا 1: 9(.

ُكُْم ِبَغرْيِ َما قَِبلْتُْم، فَلْيَُكْن »أَنَاثِياَم«!« )غالطية 1: 9(. »إِْن كَاَن أََحٌد يُبَرشِّ

    1 ننال يقني خالص شخيص11 ننال يقني خالص شخيص1

ما أهمية ذلك؟ما أهمية ذلك؟

ألن الخالص هو عطية الله املجانية التي ننالها باإلميان، ميكن لإلنسان معرفة أنه ُمخلَّص. إذا اعرتف شخص ما بخطاياه لله، وآمن بوعد 
الله بالغفران عىل أساس كفارة املسيح، فيمكن لهذا الشخص أن يؤمن بأنه قد نال الخالص. مينح الله أيًضا شهادة روحه أننا خلُصنا. عادة 

ما تُبقي األديان الزائفة الناس يف حالة خوف.
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دليل كتايبدليل كتايب

»كَتَبُْت َهَذا إِلَيُْكْم... ليََِكْ تَْعلَُموا أَنَّ لَُكْم َحيَاًة أَبَِديًَّة« )1 يوحنا 5: 13(.

يِن« )1 يوحنا 4: 17(. »يَُكوَن لََنا ثَِقٌة يِف يَْوِم ٱلدِّ

ُخ: »يَا أَبَا ٱآْلُب«. اَلرُّوُح نَْفُسُه أَيًْضا يَْشَهُد أِلَْرَواِحَنا أَنََّنا  »إِْذ لَْم تَأُْخُذوا ُروَح ٱلُْعبُوِديَِّة أَيًْضا لِلَْخْوِف، بَْل أََخْذتُْم ُروَح ٱلتَّبَنِّي ٱلَِّذي ِبِه نرَْصُ
أَْواَلُد ٱللِه« )رومية 8: 16-15(.

    1 سيعاين غري املخلَّصني عقابًا أبديًا11 سيعاين غري املخلَّصني عقابًا أبديًا1

ما أهمية ذلك؟ما أهمية ذلك؟

إذا كانت الديانة تنكر حقيقة العقوبة األبدية، فإنها تقلل من أهمية الخيارات البرشية وتقلل من احرتام قانون الله. تحدث الرب يسوع 
عن الجحيم مرات عديدة، موضًحا أهمية العقيدة.

دليل كتايبدليل كتايب

تحدث الرب يسوع عن رجل غني كان يف نريان الجحيم بعد املوت )لوقا 16: 24(.

 َويَْصَعُد ُدَخاُن َعَذاِبِهْم إِىَل أَبَِد ٱآْلِبِديَن. َواَل تَُكوُن َراَحٌة نََهاًرا َولَيْاًل« )رؤيا 14: 11(.

»ُمَكاِبَدًة ِعَقاَب نَاٍر أَبَِديٍَّة« )يهوذا ۷: ۱(.

»إِىَل ٱلنَّاِر ٱأْلَبَِديَِّة« )متى 25: 41(.

»فَيَْميِض َهؤاَُلِء إِىَل َعَذاٍب أَبَِديٍّ َوٱأْلَبْرَاُر إِىَل َحيَاٍة أَبَِديٍَّة« )متى 25: 46(.
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مراجعة األسئلةمراجعة األسئلة

هذه األسئلة للدروس التي تغطي الجامعات الدينية.

يف بداية املحارضة، يجب عىل املعلِّم مراجعة بعض هذه األسئلة. ميكن إجابة كل سؤال بجملة واحدة. ستساعد هذه األسئلة الطالب عىل 
تذكر أهم التفاصيل حول كل مجموعة دينية.

الدرس الثالث: املورمونيةالدرس الثالث: املورمونية

ما رأي املورمون يف الكنائس األخرى؟1    

ماذا يعتقد املورمون عن تاريخ املسيحية؟1    

مباذا يؤمن املورمون عن طبيعة الرب يسوع قبل ميالده؟1    

ما هدف املورمون األسمى؟1    

ما أعىل سلطة للمورمون؟1 5  

الدرس الرابع: شهود يهوهالدرس الرابع: شهود يهوه

ما رأي شهود يهوه يف الكنائس األخرى؟1    

مبا يؤمن شهود يهوه عن الروح القدس؟1    

ما التعاليم املنحرفة التي يعلِّمها شهود يهوه عن يسوع؟1    

مبا يؤمن شهود يهوه أن عىل الشخص عمله ليَك يخلُص؟1    

)Iglesia ni CristoIglesia ni Cristo( الدرس الخامس: كنيسة املسيح

إالم ترُتجم Iglesia ni Cristo؟1    

ما املِلة الكبرية التي تشبه »كنيسة املسيح« يف العقيدة؟1    

ما أهم عنارص إميان »كنيسة املسيح«؟1    

مبا تعلِّم »كنيسة املسيح« عن الرب يسوع؟1    

بحسب »كنيسة املسيح«، ما الشيئان اللذان عىل املرء عملهام ليَك يخلُص؟ 1 5  
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الدرس السادس: الربق الرشقيالدرس السادس: الربق الرشقي

ما االسم الرسمي للِملة التي تدعى الربق الرشقي؟1    

ماذا يعلِّم الربق الرشقي عن يسوع؟1    

بحسب الربق الرشقي، كيف يخلُص املرء اآلن؟1    

الدرس السابع: الهوت الرخاءالدرس السابع: الهوت الرخاء

عالم يؤكد دعاة الهوت الرخاء يف تعليمهم عن اإلميان؟1    

ما اإلميان حسب الهوت الرخاء؟1    

من هو الله، بحسب الهوت الرخاء؟1    

من هم الناس، بحسب الهوت الرخاء؟1    

الدرس الثامن: ِملل نهاية العاملالدرس الثامن: ِملل نهاية العامل

كيف تلبّي ِملَل نهاية العامل الحاجات العاطفية والروحية؟ 1    

س؟1   كيف تيسء ِملل نهاية العامل استخدام الكتاب املقدَّ  

س؟1   ما املوضوع العظيم لألسفار النبوية يف الكتاب املقدَّ  

رة؟1   كيف تكون ِملل نهاية العامل مدمِّ  

الدرس التاسع: الهندوسيَّةالدرس التاسع: الهندوسيَّة

من هو براهامن، بحسب الهندوسية؟1    

كيف تختلف السامت األخالقية آللهة الهندوسية عن الله الواحد؟1    

ما الغاية النهائية للهندويس؟1    

ما نظرة الهندوس للرب يسوع؟1    

الدرس العارش: البوذيَّةالدرس العارش: البوذيَّة
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اذكر وعرِّف ما الغاية النهائية للبوذي.1    

مبا يؤمن البوذي بداًل من الله؟1    

ما التفسري الذي يقدمه البوذيون للمعاناة يف الحياة؟1    

ملاذا ميارس البوذي التامرين العقلية والروحية؟1    

الدرس الحادي عرش: الطاويَّةالدرس الحادي عرش: الطاويَّة

إالم يصيل الطاويون؟1    

ما اآللهة العليا يف الطاويَّة؟1    

ما هدف الطاوي؟1    

ما هوية الرب يسوع بحسب الطاوية؟1    

الدرس الثاين عرش: اإلسالمالدرس الثاين عرش: اإلسالم

س.1   اذكر إله اإلسالم ونبيه وكتابه املقدَّ  

ما العقائد الكاذبة التي يؤمن بها املسلمون عن الرب يسوع؟1    

س؟1   مبا يؤمن املسلمون عن الكتاب املقدَّ  

مبا يؤمن املسلمون عن الخالص؟1    

الدرس الثالث عرش: اليهوديَّةالدرس الثالث عرش: اليهوديَّة

ما األسفار الكتابيَّة املشرتكة بني اليهودية واملسيحية؟1    

َمن يسوع بحسب اليهودية؟1    

أي مسيَّا ينتظر اليهود؟1    

ما مفهوم الخالص يف اليهودية؟1    

الدرس الرابع عرش: العرص الجديد
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كيف يرى أتباع »العرص الجديد« الديانات األخرى.1    

ما مفهوم »العرص الجديد« عن الله؟1    

كيف يتفاعل أتباع »العرص الجديد« مع املاورائيات؟1    

مبا يؤمن أتباع »العرص الجديد« عن الرب يسوع؟1    

مبا يؤمن أتباع »العرص الجديد« عن الخطيَّة والخالص؟1 5  

مبا يؤمن أتباع »العرص الجديد« عن الخالص؟1    
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الدرس الخامس عرش: الروحانيَّةالدرس الخامس عرش: الروحانيَّة

هل إميان أتباع الروحانية ينحرص يف ديانة واحدة؟ ارشح.1    

كيف يتفاعل أتباع الروحانية مع األرواح؟1    

ملاذا ال يصيل الروحانيون إىل الله؟1    

ما الشعوذة؟1    

ملاذا ال يلجأ املسيحي إىل الشعوذة؟1 5  

الدرس السادس عرش: الڨودو

ماذا يعبد مامرسو الڨودو؟1    

ما هدف العابد خالل مامرسات عبادة الڨودوالڨودو؟1    

ما الكنيسة التي تستعري ديانة الڨودو طقوسها وصورها وأسامء القديسنيالڨودو طقوسها وصورها وأسامء القديسني؟1    

ما أمثلة األشياء التي تستخدم يف طقوس الڨودو الڨودو؟1    

الدرس السابع عرش: السبتيون األدڨنتست

ما العقيدة األساسية التي متيز السبتيني عن باقي الكنائس؟1    

كيف يرى السبتيون الله؟1    

كيف يرى السبتيونالسبتيون الخالص؟1    

بحسب إميان السبتيني، ماذا سيحدث للناس يف القيامة؟1    

الدرس الثامن عرش: الكاثوليكية

ماذا تزعم الكاثوليكية من خالل اسمها؟1    

ملاذا يُتهم الكاثوليك بعبادة األوثان؟1    

مبا يؤمن الكاثوليك عن الله؟1    

كيف يرى الكاثوليك الخالص؟1    

ما عقيدة الكاثوليك يف املطهر؟1 5  



113

الدرس التاسع عرش: األرثوذكسية الرشقية

ماذا تزعم األرثوذكسية الرشقية من خالل اسمها؟1    

ما نظرة الكنيسة األرثوذكسية الرشقية لله؟1    

  مبا تؤمن الكنيسة األرثوذكسية الرشقية عن القديسني؟1  

س؟1   ماذا تعلِّم الكنيسة األرثوذكسية الرشقية عن الكتاب املقدَّ  

ماذا يحدث يف »التأله«، بحسل تعليم األرثوذكسية الرشقية؟1 5  

الدرس العرشون: الخمسينية املتحدة

ما نظرة الخمسينية املتحدة ليسوع؟1    

بحسب الخمسينية املتحدة، ما األشياء التي يجب أن تحدث للشخص ليَك يخلُص؟1    

مبا تؤمن الخمسينية املتحدة عن الحياة املسيحية؟1    

س؟1   مبا تؤمن الخمسينية املتحدة عن الكتاب املقدَّ  
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موارد موىص بهاموارد موىص بها

للمزيد من الدراسة يف هذه املوضوعات التي نوقشت يف هذا املنهاج التعليمي، يرجى مراجعة هذه املوارد.

اإلنجيليَّةاإلنجيليَّة

Coleman, Robert. The Master Plan of Evangelism. The Master Plan of Evangelism. Ada: Revell, 2010.

Comfort, Ray. Hell’s Best-Kept Secret.Hell’s Best-Kept Secret. New Kensington: Whitaker House, 2004.

Little, Paul. How to Give Away Your Faith. How to Give Away Your Faith. Downers Grove: IVP Books, 2019.

املورمونيَّةاملورمونيَّة

Martin, Walter and Ravi Zacharias. The Kingdom of the Cults. The Kingdom of the Cults. Bloomington: Bethany House Publishers, 
2003.

Geisler, Norman and William Nix. From God to Us Revised and Expanded: How We Got Our Bible.. From God to Us Revised and Expanded: How We Got Our Bible. 
Chicago: Moody Publishers, 2012.

الكتب املوىص بها لدروس شهود يهوه، وكنيسة املسيح، والربق الرشقي، ترتبط أيًضا بهذا الدرس.

شهود يهوهشهود يهوه

Strobel, Lee.Lee. The Case for Christ: A Journalist’s Personal Investigation of the Evidence for Jesus.  The Case for Christ: A Journalist’s Personal Investigation of the Evidence for Jesus. Grand 
Rapids: Zondervan, 2016.

Carlson, Ron and Ed Decker. Fast Facts on False Teachings. Eer. Fast Facts on False Teachings. Eugene: Harvest House Publishers, 2003.

الكتب املوىص بها لدروس املورمونية، وكنيسة املسيح، والربق الرشقي، ترتبط أيًضا بهذا الدرس.

كنيسة املسيحكنيسة املسيح

Strobel, Lee.bel, Lee. The Case for Easter: A Journalist Investigates the Evidence for the Resurrection. Gra The Case for Easter: A Journalist Investigates the Evidence for the Resurrection. Grand 
Rapids: Zondervan, 2018.

McDowell, Josh and Bob Hostetler. Beyond Belief to Convictions. Carolostetler. Beyond Belief to Convictions. Carol Stream: Tyndale House 
Publishers, Inc., 2002

الكتب املوىص بها للدروس حول املورمونية وشهود يهوه والربق الرشقي ترتبط أيًضا بهذا الدرس.

الربق الرشقيالربق الرشقي

Strobel, Lee., Lee. The Case for the Real Jesus: A Journalist Investigates Current Attacks on the Identity of  The Case for the Real Jesus: A Journalist Investigates Current Attacks on the Identity of 
Christ. Christ. Grand Rapids: Zondervan, 2009.

Hattaway, Paul. China’s Christian Martyrs. . China’s Christian Martyrs. Grand Rapids: Kregel Publications, 2007.
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الكتب املوىص بها لدروس املورمونية، وشهود يهوه، وكنيسة املسيح ترتبط أيًضا بهذا الدرس.

الهوت الرخاءالهوت الرخاء

Hanegraaff, Hank. Christianity in Crisis Christianity in Crisis. Nashville: Thomas Nelson, 2012.

Gibson, Stephen. Prosperity Prophets Prosperity Prophets. Salem: Allegheny Publications, 2006.

Sider, Ronald. The Scandal of the Evangelical ConscienceThe Scandal of the Evangelical Conscience. Ada: Baker Books, 2005.

ِملَل نهاية العاملِملَل نهاية العامل

Bird, Mark, Allan Brown, Philip Brown, Ben Durr, Stephen Gibson, Daniel Glick, Richard Miles, and 
Larry Smith. I Believe: Fundamentals of the Christian Faith. I Believe: Fundamentals of the Christian Faith. Cincinnati: Revivalist Press, 2006.

Ladd, Eldon. The Blessed Hope. The Blessed Hope. Grand Rapids: Eerdmans, 1990.

الهندوسيَّةالهندوسيَّة

Strobel, Lee. The Case for Faith: A Journalist Investigates the Toughest Objections to Christianity. The Case for Faith: A Journalist Investigates the Toughest Objections to Christianity. Grand 
Rapids: Zondervan, 2014.

Zacharias, Ravi. Walking from East to West. Walking from East to West. Grand Rapids: Zondervan, 2010.

الكتب املوىص بها لدروس البوذية، والطاوية، واإلسالم، واليهودية ترتبط أيًضا بهذا الدرس.

البوذيَّةالبوذيَّة

Strobel, Lee. The Case for a Creator: A Journalist Investigates Scientific Evidence that Points toward . The Case for a Creator: A Journalist Investigates Scientific Evidence that Points toward 
God.God. Grand Rapids: Zondervan, 2014.

Zacharias, Ravi. The Lotus and the Cross: Jesus Talks with Buddha.. The Lotus and the Cross: Jesus Talks with Buddha. Colorado Springs: Multnomah, 2010.

الكتب املوىص بها لدروس الهندوسية، والطاوية، واإلسالم، واليهودية ترتبط أيًضا بهذا الدرس.

الطاويَّةالطاويَّة

Zacharias, Ravi. Jesus Among Other Gods: The Absolute Claims of the Christian MessageJesus Among Other Gods: The Absolute Claims of the Christian Message. New York: 
W Publishing Group, 2002.

Geisler, Norman. Christian Apologetics.. Christian Apologetics. Ada: Baker Academic, 2013.

الكتب املوىص بها للدروس حول الهندوسية، والبوذية، واإلسالم، واليهودية، ترتبط أيًضا بهذا الدرس.

اإلسالماإلسالم

Zacharias, Ravi. Light in the Shadow of Jihad. Light in the Shadow of Jihad. Colorado Springs: Multnomah, 2002.

Rhodes, Ron. Reasoning from the Scriptures with Muslims. . Reasoning from the Scriptures with Muslims. Eugene: Harvest House Publishers, 2002.

الكتب املوىص بها للدروس حول الهندوسية، والبوذية، والطاوية، واليهودية، هي أيًضا ذات صلة بهذا الدرس.
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اليهوديَّةاليهوديَّة

McDowell, Josh. More than a Carpenter. . More than a Carpenter. Carol Stream: Tyndale Momentum, 2009.

Kaiser, Walter C. The Messiah in the Old Testament.. The Messiah in the Old Testament. Grand Rapids: Zondervan, 1995.

الكتب املوىص بها للدروس حول شهود يهوه، وكنيسة املسيح ترتبط أيًضا بهذا الدرس.

.JewishforJesus.org دلياًل عىل املسيحية وأجوبة عىل االعرتاضات، خاصة لليهود، عىل موقع »Jews for Jesus« يقدم موقع

.chosenpeople.com :عىل موقع ،Chosen People Ministries مثة خدمة أخرى توفر املقاالت واملعلومات وهي

ديانة العرص الجديدديانة العرص الجديد

Geisler, Norman and Ronald M. Brooks. When Skeptics Ask: A Handbook on Christian EvidencesWhen Skeptics Ask: A Handbook on Christian Evidences. Ada: 
Baker Books, 1990.

Chesterton, G.K.on, G.K. The Everlasting Man. Brooklyn:  The Everlasting Man. Brooklyn: Angelico Press, 2013.

Lewis, C. S.C. S. The Abolition of Man. Sa The Abolition of Man. San Francisco: HarperOne, 2015.

الكتب املوىص بها للدروس حول شهود يهوه، كنيسة املسيح، وشهود يهوه مرتبطة أيًضا بهذا الدرس.

الروحانيَّةالروحانيَّة

Richardson, Donn, Don. Peace Child. B. Peace Child. Bloomington: Bethany House Publishers, 2005.

Richardson, Don. Eternity in Their Hearts.  Eternity in Their Hearts. Bloomington: Bethany House Publishers, 2006.

الڨودوالڨودو

Spurgeon, Charles and Robert Hall. Spiritual Warfare in a Believer’s Life. EHall. Spiritual Warfare in a Believer’s Life. Edmonds: YWAM Publishing, 
1993.

Middleton, Davidavid. Victory Over the Forces of Darkness. S. Victory Over the Forces of Darkness. Salem: Allegheny Publications, 2010.

األدڨنتست السبتيوناألدڨنتست السبتيون

Carson, D. A.A. From Sabbath to Lord’s Day: A Biblical, Historical, and Theological Investigation. E From Sabbath to Lord’s Day: A Biblical, Historical, and Theological Investigation. Eugene: 
Wipf and Stock, 2000.

الكاثوليكيَّةالكاثوليكيَّة

Noll, Markrk. Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity. . Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity. Ada: Baker Academic, 
2012.

الكتاب املوىص به لدرس األرثوذكسية الرشقية يرتبط أيًضا بهذا الدرس.
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األرثوذكسية الرشقيَّةاألرثوذكسية الرشقيَّة

Gonzalez, Justo. A History of Christian Thought, Volume 1: From the Beginnings to the Council of . A History of Christian Thought, Volume 1: From the Beginnings to the Council of 
Chalcedon. NChalcedon. Nashville: Abingdon Press, 1987.

الكتاب املوىص به لدرس الكاثوليكية يرتبط أيًضا بهذا الدرس.

الخمسينية املتحدةالخمسينية املتحدة

Taylor, Richard. What Does it Mean to be Filled with the Holy Spirit? . What Does it Mean to be Filled with the Holy Spirit? Boston: Beacon Hill Press, 2011.

Wesley, John. John Wesley for the 21st Century. Edited by Stephen Gibson. Salem: Allegheny Publications, 
2000.
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سجل التكليفاتسجل التكليفات

اسم الطالب 

وقع بالحروف األوىل يف الجدول أدناه عند تقديم كل تقرير مكتوب. يجب إكامل جميع املهام بنجاح من أجل الحصول عىل شهادة من 
.Shepherds Global Classroom

التقرير املكتوب قد أُرِسلالتقرير املكتوب قد أُرِسل مناقشة مجموعة دينيةمناقشة مجموعة دينية تاريخ املحادثةتاريخ املحادثة
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www. عىل صفحة الويب الخاصة بنا عىل Shepherds Global Classroom ميكن إكامل طلب الحصول عىل شهادة إمتام من
shepherdsglobal.org. سيتم إرسال الشهادات رقميًا من رئيس SGC إىل املدربني وامليرسين الذين يكملون الطلب نيابة عن طالبهم 

)طالبهم(.
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وصف املنهاجوصف املنهاج

املناهج التعليمية التأسيسية يف العقيدةاملناهج التعليمية التأسيسية يف العقيدة

املعتقدات املسيحيةاملعتقدات املسيحية

منهاج علم الالهوت النظامي الذي يصف العقائد املسيحية حول الكتاب املقدس، والله، واإلنسان، والخطية، واملسيح، والخالص، والروح 
القدس، والكنيسة، واألمور األخرية.

روميةرومية

يعلِّم هذا املنهاج الفكر الالهويت للخالص واإلرساليات كام جاء يف رسالة رومية، ويناقش العديد من القضايا املثرية للجدل يف الكنيسة.

علم األخروياتعلم األخرويات

يعلِّم هذا املنهاج سفَري دانيال والرؤيا بجانب أجزاء أخرى من النصوص النبوية يف الكتاب املقدس، ويؤكِّد عىل العقائد األساسية مثل 
مجيء املسيح الثاين، والدينونة األخرية، وملكوت الله األبدي.

عقيدة الحياة املقدسة ومامرستهاعقيدة الحياة املقدسة ومامرستها

ا للحياة املقدسة التي ينتظرها الله ومينحها للمؤمنني باملسيح. م هذا املنهاج وصًفا كتابيًّ يقدِّ

عقيدة الكنيسة ومامرستهاعقيدة الكنيسة ومامرستها

يرشح هذا املنهاج تصميم الله وخطته للكنيسة، وبعض املواضيع الكتابية مثل عضوية الكنيسة، واملعمودية، والتناول، وتقديم العشور، 
والقيادة الروحية.

س سمناهج دراسة الكتاب املقدَّ مناهج دراسة الكتاب املقدَّ

مسح شامل للعهد القديممسح شامل للعهد القديم

يعلِّم هذا املنهاج املحتوى األسايس والتعاليم األساسية ألسفار العهد القديم التسعة والثالثني.

مسح شامل للعهد الجديدمسح شامل للعهد الجديد

يعلِّم هذا املنهاج املحتوى األسايس والتعاليم األساسية ألسفار العهد الجديد السبعة والعرشين.



س سمبادئ تفسري الكتاب املقدَّ مبادئ تفسري الكتاب املقدَّ

س بشكل صحيح من أجل توجيه حياتنا وعالقتنا مع الله. يعلِّم هذا املنهاج مبادئ وطرق تفسري الكتاب املقدَّ

الكرازة الكتابية والتلمذةالكرازة الكتابية والتلمذة

مقدمة يف علم الدفاعياتمقدمة يف علم الدفاعيات

يعلِّم هذا املنهاج األساس العلمي والتاريخي والفلسفي لوجهة النظر املسيحية للعامل، وتوضح كيف يتوافق اإلميان املسيحي مع العقل 
والواقع.

ديانات العامل وِمللهديانات العامل وِملله

م هذا املنهاج للمؤمن اإلنجييل فهاًم لتعاليم مثانية عرش مجموعة دينية، والردود املناسبة عليها. يقدِّ

الكرازة والتلمذة الكتابيةالكرازة والتلمذة الكتابية

م هذا املنهاج املبادئ الكتابية التي توجه أساليب الكرازة. إنها تصف أشكال الكرازة وتقدم دروًسا الستخدامها يف تلمذة املؤمنني الجدد. يقدِّ

التشكيل الروحيالتشكيل الروحي

يتعلَّم الطالب يف هذا املنهاج السلوك كام سلك يسوع، والتواصل مع الله كام كان يسوع متواصاًل مع أبيه، والتواضع كام كان يسوع 
متواضًعا، ومامرسة االنضباطات الروحية والشخصية التي مارسها يسوع، واحتامل األمل كام احتمل يسوع، واالنضامم إىل جامعة املؤمنني 

)الكنيسة( التي أسسها يسوع.

الحياة املسيحية العمليةالحياة املسيحية العملية

طبِّق هذا املنهاج املبادئ الكتابية عىل استخدام املال، والعالقات، والبيئة، والعالقات مع السلطات، وحقوق اإلنسان، وغريها من مجاالت 
الحياة العملية.

الزواج املسيحي واألرسةالزواج املسيحي واألرسة

م هذا املنهاج وجهة نظر مسيحية حول التنمية البرشية خالل مراحل الحياة، وتطبيق املبادئ الكتابيَّة عىل األدوار والعالقات األرسية. يقدِّ

مناهج القيادة املسيحيةمناهج القيادة املسيحية

قيادة الخدمةقيادة الخدمة

يؤكِّد هذا املنهاج عىل طبيعة الشخصية املسيحية مع تعليم القادة توجيه املنظَّامت من خالل عملية اكتشاف القيم، وتحقيق الغرض، 
ومشاركة الرؤية، ووضع األهداف، واسرتاتيجية التخطيط، واتخاذ اإلجراءات، واختبار اإلنجاز.

حياة يسوع وخدمتهحياة يسوع وخدمته

يدرِّس هذا املنهاج حياة يسوع كنموذج للخدمة والقيادة يف القرن الحادي والعرشين.



مبادئ التواصلمبادئ التواصل

ال، وطرق إعداد العظات الكتابية وتقدميها. يعلِّم هذا املنهاج الفكر الالهويت للتواصل، وطرق التحدث الفعَّ

مقدمة للعبادة املسيحيةمقدمة للعبادة املسيحية

يرشح هذا املنهاج كيف تؤثر العبادة عىل كافة مناحي حياة املؤمن، وتقدم املبادئ التي ينبغي أن توجه مامرسات العبادة الفردية والجامعية.

مناهج تاريخ الكنيسةمناهج تاريخ الكنيسة

مسح شامل لتاريخ الكنيسة مسح شامل لتاريخ الكنيسة   

يصف هذا املنهاج كيف أمتت الكنيسة رسالتها وحمت العقيدة األساسية خالل الفرتة من الكنيسة األوىل إىل اإلصالح.

مسح شامل لتاريخ الكنيسة مسح شامل لتاريخ الكنيسة   

يصف هذا املنهاج كيف امتدت الكنيسة وواجهت التحديات خالل الفرتة من اإلصالح إىل العرص الحديث.


