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الدرس الثالث

املورمونيَّة

ما رأي املورمون يف الكنائس األخرى؟	. 

يؤمن املورمون أن كل الكنائس األخرى زائفة. 

ماذا يعتقد املورمون عن تاريخ املسيحية؟	. 

يؤمن املورمون بأن املسيحية القومية مل تقم من بعد الرسل، إىل أن بدأت كنيستهم.

مباذا يؤمن املورمون عن طبيعة الرب يسوع قبل ميالده؟	. 

يؤمن املورمون أن يسوع كان روًحا، مثل باقي املالئكة، وليس الله.

ما غاية املورمون النهائية؟4. 

تتمثل غاية املورمون النهائية يف أن يغدو املرء إلًها بعد املوت.

ما أعىل سلطة للمورمون؟	. 

السلطة األعىل للمورمون هي إعالن جوزيف سميث.
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الدرس الرابع

شهود يهوه

ما رأي شهود يهوه يف الكنائس األخرى؟	. 

يؤمن شهود يهوه بأن جميع الكنائس األخرى شيطانية، وأنه ليس من خالص إال لشهود يهوه.

مبا يؤمن شهود يهوه عن الروح القدس؟	. 

يؤمن شهود يهوه بأن الروح القدس ليس الله، ولكنه قوة غري شخصية، مصدرها الله.

ما املعتقدات الزائفة التي يعلِّمها شهود يهوه عن يسوع؟	. 

يَُعلِّم شهود يهوه بأن يسوع هو أول ما خلقه الله، ولكنه بالكثري كان إنسانًا كاماًل ولكن ليس الله.

مبا يؤمن شهود يهوه أن يتحتم عىل الشخص عمله ليك يخلُص؟4. 

يؤمن شهود يهوه أن ليك يخلُص املرء، ال بد له االنضامم إىل منظمتهم، وتعلُّم عقائدهم، والبدء يف مامرسة متطلباتهم. 
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الدرس الخامس

)IGLESIA NI CRISTO( كنيسة املسيح

إالم ترُتجم Iglesia ni Cristo؟	. 

يرُتجم اسم Iglesia ni Cristo إىل »كنيسة املسيح«.

ما املِلة الكبرية التي تشبه »كنيسة املسيح« يف العقيدة؟	. 

عقيدة كنيسة املسيح تتشابه كثريًا مع شهود يهوه.

ما أهم عنارص إميان »كنيسة املسيح«؟	. 

تتمثل أهم عنارص إميان »كنيسة املسيح«، يف أنها الكنيسة الحقيقية التي اسرتدها فيليكس مانالو.

مبا تعلِّم »كنيسة املسيح« عن الرب يسوع؟4. 

تعلِّم كنيسة املسيح أن يسوع كان رجاًل مميزًا ولكنه مل يكن الله.

بحسب »كنيسة املسيح«، ما الشيئان اللذان يتحتم عىل املرء عملهام ليك يخلُص؟ 	. 

بحسب »كنيسة املسيح«، عىل املرء أن ينضم لها، وأن يلبي متطلباتها ليك يخلُص.
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الدرس السادس

الربق الرشقي

ما االسم الرسمي للِملّة املدعوة بالربق الرشقي؟	. 

يُطلق عىل الربق الرشقي اسم »كنيسة الله القدير«.

ماذا تُعلِّم ِملَّة الربق الرشقي عن يسوع؟	. 

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

بحسب الربق الرشقي، كيف يخلُص املرء؟	. 

بحسب الربق الرشقي، يجب أن يتخىل املرء عن اإلميان بيسوع، ويتبع بداًل منه دنغ، املسيح األنثى.
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الدرس السابع

الهوت الرخاء

عالم يؤكد دعاة الهوت الرخاء يف تعليمهم عن اإلميان؟	. 

يؤكد دعاة الهوت الرخاء أن كل إنسان ميكنه أن يكون ثريًا وبصحة جيدة إذا تعلّم كيف يستخدم اإلميان.

ما اإلميان حسب الهوت الرخاء؟	. 

بحسب الهوت الرخاء، فإن اإلميان هو القوة غري الشخصية، وجوهر الكون.

من هو الله، بحسب الهوت الرخاء؟	. 

بحسب الهوت الرخاء، فإن الله برش مادي، ويعمل كل يشء بقوة اإلميان.

من هم البرش، بحسب الهوت الرخاء؟4. 

بحسب الهوت الرخاء، فإن البرش هم نسخ من الله.
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الدرس الثامن

ِملل نهاية العامل

كيف تلبّي ِملَل نهاية العامل الحاجات العاطفية والروحية؟ 	. 

تحاول ِملل نهاية العامل أن تلبي حاجات البرش برشح حالة العامل وما ينبغي عمله لالستعداد.

س؟	.  كيف تيسء ِملل نهاية العامل استخدام الكتاب املقدَّ

س. س، باالعتامد عىل إعالن جديد إلضافة معنى إىل الكتاب املقدَّ تيسء ِملل نهاية العامل استخدام الكتاب املقدَّ

س؟	.  ما املوضوع العظيم لألسفار النبوية يف الكتاب املقدَّ

املوضوع العظيم يف األسفار النبوية هو أن الله املسيطر وسيؤسس ملكوته يف النهاية ويكافئ األبرار.

رة؟4.  كيف تكون ِملل نهاية العامل مدمِّ

تأخذ ِملل نهاية العامل الناس من الكنائس إىل عقيدة زائفة، وتشارك يف أعامل غري مسيحية، وتخيب آمال إميان أتباعها، وتشكِّك 
س. الناس يف الكتاب املقدَّ
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الدرس التاسع

الهندوسيَّة

من هو براهامن، بحسب الهندوسية؟	. 

يؤمن الهندوس أن براهامن هو روح كل كائن حي أو جوهر كيانه.

ما مقدار اختالف السامت األخالقية آللهة الهندوسية عن الله الواحد الحقيقي؟	. 

يعمل آلهة الهندوسية الخري والرش.

ما غاية الهندويس النهائية؟	. 

تتمثل غاية الهندويس النهائية يف العتق من دورة التناسخ، يف حالة أبدية تدعى النريڨانا.

ما نظرة الهندوس للرب يسوع؟4. 

يؤمن بعض الهندوس أن يسوع كان شخًصا ميارس مبادئ الهندوسية وكان معلاًم عظياًم، لكنه ليس ابن الله الفريد.
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الدرس العارش

البوذيَّة

اذكر وعرِّفا غاية البوذي النهائية.	. 

تتمثل غاية البوذي النهائية يف دخول النريڨانا، التي تعني العدم أو نهاية الذات.

مبا يؤمن البوذي بداًل من الله؟	. 

يؤمن البوذي بواقع نهايئ هو محصلة كل املوجودات.

ما التفسري الذي يقدمه البوذيون للمعاناة يف الحياة؟	. 

املعاناة نتيجة الرغبات.

ملاذا ميارس البوذي التامرين العقلية والروحية؟4. 

ميارس البوذي متارين عقلية وروحية ملساعدته عىل االبتعاد عن تركيزه عىل الذات.
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الدرس الحادي عرش

الطاويَّة

إالم يصيل الطاويون؟	. 

يصيل الطاوي ملجموعة متنوعة من اآللهة واألرواح واألجداد.

ما اآللهة العليا يف الطاويَّة؟	. 

يؤمن الطاوي بـ »يو هوانغ« الذي يحكم اآللهة األخرى؛ ويؤمن بـ »يوان شيه تيان تسون«، الذي يتمتع بصفات الله املطلقة 
ولكنه ال يشارك يف العامل.

ما هدف الطاوي؟	. 

يريد الطاوي أن ينسجم مع قوى الكون، وتحسني صحته وإطالة عمره.

َمن يسوع بحسب الطاوية؟4. 

بحسب الطاوية، كان يسوع شخًصا متقدًما روحيًا وأظهر لآلخرين الطريق ليصبحوا آلهة. 
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الدرس الثاين عرش

اإلسالم

س.	.  اذكر إله اإلسالم ونبيه وكتابه املقدَّ

الله هو إله اإلسالم. 	
محمد رسول الله. 	
س. 	 القرآن هو كتاب اإلسالم املقدَّ

ما العقائد الزائفة. التي يؤمن بها املسلمون عن الرب يسوع؟	. 

ال يؤمن املسلمون أن يسوع كان ابن الله وال تجسد الله، وينكرون أن الرب يسوع هو مخلِّص العامل.

س؟	.  مبا يؤمن املسلمون عن الكتاب املقدَّ

س من عند الله، ولكنه أقل موثوقية من القرآن. يؤمن املسلمون أن الكتاب املقدَّ

مبا يؤمن املسلمون عن الخالص؟4. 

يؤمن املسلمون أن الخالص يحدث من خالل الوفاء مبتطلبات اإلسالم، أي أركانه الخمسة.
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الدرس الثالث عرش

اليهوديَّة

ما األسفار الكتابيَّة املشرتكة بني اليهودية واملسيحية؟	. 

تؤمن كل من اليهودية واملسيحية بأسفار العهد القديم.

َمن الرب يسوع بحسب اليهودية؟	. 

بحسب اليهودية، كان يسوع معلاًم مثريًا للجدل، لكنه ليس املسيح وليس الله.

أي مسيَّا ينتظر اليهود؟	. 

ال تتوقع اليهودية أن املسيا سيكون صورة الله يف الجسد، إمنا إنسان مميز ممسوح سيجلب السالم إىل العامل.

ما مفهوم الخالص يف اليهودية؟4. 

ترى اليهودية الخالص بصفته التحرُّر من مواقف القمع أو الظروف التي متنعهم من خدمة الله كام ينبغي.
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الدرس الرابع عرش

ديانة العرص الجديد

كيف ترى ديانة »العرص الجديد« الديانات األخرى؟	. 

يتسامح أتباع ديانة العرص الجديد مع أي مجموعة دينية، باستثناء تلك التي تدعي أن لديها الحق الذي يجب أن يؤمن به الجميع.

ما مفهوم »العرص الجديد« عن الله؟	. 

مفهوم العرص الجديد عن الله هو وحدة الوجود.

كيف يتفاعل أتباع »العرص الجديد« مع املاورائيات؟	. 

يتواصل أتباع العرص الجديد مع األرواح ويستخدمون كافة أشكال السحر.

مبا يؤمن أتباع »العرص الجديد« عن الرب يسوع؟4. 

يؤمن أتباع العرص الجديد أن يسوع كان رجاًل يعرف كيفية استخدام قوى خاصة، وحاول تعليم اآلخرين اليشء نفسه.

مبا يؤمن أتباع »العرص الجديد« عن الخطية؟	. 

ال يؤمن أتباع العرص الجديد بأن الخطية حقيقة، ألنهم ال يؤمنون بالله الذي يضع املعيار ويدين.

مبا يؤمن أتباع »العرص الجديد« عن الخالص؟ 6. 

يرفض أتباع العرص الجديد مفهوم الخالص، ويؤمنون بأن حل مشكالت البرشية يكمن يف الوعي الروحي والقوى الروحية.
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الدرس الخامس عرش

الروحانيَّة

هل إميان أتباع الروحانية ينحرص يف ديانة واحدة؟ ارشح.	. 

ال، كثري من معتقدات الروحانية ومامرساتها ميكننا أن نراها بني عبدة ديانات أخرى كربى يف العامل، مثل الهندوسية والبوذية 
والڨودو والكاثوليكية.

كيف يتفاعل أتباع الروحانية مع األرواح؟	. 

يتفاعل أتباع الروحانية مع األرواح، باستخدام كلامت أو أفعال أو أدوات خاصة.

ملاذا ال يصيل أتباع الروحانية إىل الله؟	. 

ال يصيل أتباع الروحانية إىل الله ألنهم ال يعتقدون أن التواصل معه ممكن.

ما الشعوذة؟4. 

الشعوذة هي فكرة أن الشخص يجب أن يتبع مامرسات معينة، بسبب األشياء أو األفعال أو األماكن التي لها قوة روحية.

ملاذا ال يلجأ املسيحي للشعوذة؟	. 

ال يلجأ املسيحي للشعوذة ألنه يثق يف قوة الله العليا.
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الدرس السادس عرش

الڨودو

ماذا يعبد مامرسو الڨودو؟	. 

يعبد مامرسو الڨودو إبليس واألرواح الرشيرة.

ما هدف العابد خالل مامرسات عبادة الڨودو؟	. 

يحاول عابد الفودو أن تتلبسه روح ما.

ما الكنيسة التي تستعري ديانة الڨودو طقوسها وصورها وأسامء القديسني؟	. 

تستعري الڨودو الطقوس والصور وأسامء القديسني من الكاثوليكية.

ما أمثلة األشياء التي تستخدم يف طقوس الڨودو؟4. 

ينبغي أن تشمل اإلجابة بعًضا من التايل:

عبدة الڨودو يستخدمون

الذبائح الحيوانية 	
الرقص 	
األغاين 	
الصلوات 	
الطعام 	
األشكال املرسومة 	
الثعابني 	
املالبس البيضاء 	
طالء الوجه  	

يف طقوس عبادتهم.
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الدرس السابع عرش

فهم السبتيني األدڨنتست

ما العقيدة األولية التي متيز السبتيني عن الكنائس األخرى؟	. 

يتميز السبتيون عن الكنائس األخرى يف الغالب بحفظ السبت.

ما نظرة السبتيني لله؟	. 

يؤمن السبتيون بالثالوث وبألوهية املسيح والروح القدس.

ما وجهة نظر السبتيني عن الخالص؟	. 

يؤمن السبتيون بالخالص بالنعمة من خالل اإلميان، ليس باألعامل الصالحة.

بحسب إميان السبتيني، ماذا سيحدث للبرش يف القيامة؟4. 

يؤمن السبتيون بأن يف القيامة سينال أولئك الذي خلصوا حياة أبدية، بينام أولئك الذين مل يخلصوا سيُدانون ويهلَكون يف بحرية النار.
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الدرس الثامن عرش

فهم الكاثوليكية 

ماذا تزعم الكاثوليكية من خالل اسمها؟	. 

الكاثوليكية تدعي أنها الكنيسة الجامعة والعاملية.

ملاذا يُتهم الكاثوليك بعبادة األوثان؟ 	. 

يُتهم الكاثوليك بعبادة األوثان ألنهم يصلُّون إىل صور القديسني ومريم.

مبا يؤمن الكاثوليك عن الله؟	. 

يؤمن الكاثوليك بالثالوث وألوهية املسيح وموته ودفنه وقيامته الجسدية، وبألوهية الروح القدس.

ما نظرة الكاثوليك للخالص؟4. 

يؤمن الكاثوليك أن خالص املرء ال يعتمد فحسب عىل كفارة املسيح، ولكن عىل كونه جزًءا من الكنيسة الكاثوليكية، وتناول 
اإلفخارستيا، وعمل األعامل الصالحة.

ما عقيدة املطهر لدى الكاثوليك؟	. 

تتمثل عقيدة املطهر لدى الكاثوليك يف أنه بعد املوت يجب أن يعاين الشخص العقاب بسبب خطاياه قبل دخول السامء.
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الدرس التاسع عرش

فهم األرثوذكسية الرشقية

ماذا تزعم األرثوذكسية الرشقية من خالل اسمها؟	. 

تعني كلمة أرثوذكسية »العبادة املستقيمة«، وتُظهر أن الكنيسة األرثوذكسية الرشقية تزعم أنها الكنيسة التي تعبد الله كام 
يليق به.

ما نظرة الكنيسة األرثوذكسية الرشقية لله؟	. 

تؤمن الكنيسة األرثوذكسية الرشقية بالثالوث وبألوهية املسيح والروح القدس.

مبا يؤمن أتباع األرثوذكسية الرشقية عن القديسني؟	. 

كثري من أتباع األرثوذكسية الرشقية يعتربون أن الله وحتى يسوع بعيَدين جًدا عنهم، وال يهتامن بهم، ولذلك يصلون إىل 
القديسني بداًل منهام.

س؟4.  ماذا تعلِّم الكنيسة األرثوذكسية الرشقية عن الكتاب املقدَّ

س يجب أن تفرسه  س هم مصدر سلطتهم يف العقيدة، لكن الكتاب املقدَّ تعلِّم الكنيسة األرثوذكسية الرشقية أن الكتاب املقدَّ
الكنيسة.

ماذا يحدث يف »التأله«، بحسب تعليم األرثوذكسية الرشقية؟	. 

س  بحسب األرثوذكسية الرشقية، فالتأله هو أن يتحول املؤمن تدريجيًا ليصبح مثل الله، وأن تكون له طبيعته من الكامل املقدَّ
عينها.



		منوذج إجابة االختبار

الدرس العرشون

فهم الخمسينية املتحدة

ما نظرة الخمسينية املتحدة ليسوع؟	. 

يؤمن أتباع الخمسينية املتحدة أن يسوع هو نفسه الله اآلب، ولذلك فهم يؤمنون بألوهية املسيح.

بحسب الخمسينية املتحدة، ما األشياء التي يجب أن تحدث لإلنسان ليك يخلُص؟	. 

بحسب الخمسينية املتحدة، ليك يخلُص اإلنسان يجب أن ميتلئ من الروح ويتحدث بألسنة ويعتمد باسم يسوع )وليس الثالوث(.

مبا تؤمن الخمسينية املتحدة عن الحياة املسيحية؟	. 

يؤمن أتباع الخمسينية املتحدة أن املسيحي سيعيش يف غلبة عىل الخطية، بقوة الروح القدس.

س؟4.  مبا تؤمن الخمسينية املتحدة عن الكتاب املقدَّ

س هو السلطة النهائية، وأن عىل الكنيسة أن تحذو حذو الكنيسة األوىل من  يؤمن أتباع الخمسينية املتحدة أن الكتاب املقدَّ
سفر أعامل الرسل.


