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Somo la 3 
Umomoni 
 

(1) Je, Wamomoni wanafikiria nini kuhusu dini nyingine?  

Wamomoni wanaamini kwamba hakuna kanisa lingine la kweli la Kikristo. 

(2) Je, Wamomoni wanaamini nini kuhusu historia ya Ukristo?  

Wamomoni wanaamini kwamba Ukristo wa kweli hakuwahi kuwepo baada ya 
mitume hadi wakati kanisa lao lilipoanzishwa. 

(3) Je, Wamomoni wanaamini nini kuhusu Yesu?  

Wamomoni wanaamini kwamba Yesu alikuwa roho iliyokuwa mbinguni kama roho 
nyingine hadi alipokuja kuzaliwa duniani 

(4) Je, ni nini lengo la mfuasi wa Momoni? 

Kuwa Mungu wa sayari nyingine kama Mungu alivyo kwa ajili ya dunia hii.  

(5) Je, ni nini mamlaka ya juu kwa mfauasi wa Momoni?  

Mamlaka ya juu kwa mfauasi wa Momoni ni ufunuo wa Joseph Smith. 

  



Somo la 4 
Mashahidi wa Yehova 
 

(1) Je, Mashahidi wa Yehova wanafikiria nini kuhusu makanisa mengine?  

Mashahidi wa Yehova wanafikiria kwamba makanisa mengine yote ni ya uongo na 
kwamba Mashahidi wa Yehova ndio peke yake watakaookolewa. 

(2) Je, Mashahidi wa Yehova wanaamini nini kuhusiana na Roho Mtakatifu? 

Mashahidi wa Yehova wanaamini kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu isiyo ya 
kibinadamu kutoka kwa Mungu. 

(3) Je, Mashahidi wa Yehova wanaamini nini kuhusu Yesu? 

Mashahidi wa Yehova wanaamini kwamba Yesu alikuwa ndiye kiumbe wa kwanza 
kuumbwa na Mungu ambaye alikuja duniani kama mwanadamu kamili, lakini 
siyoMungu.  

(4) Je, Mashahidi wa Yehova wanaamini nini kuhusu wokovu? 

Mashahidi wa Yehova wanaamini kwamba wokovu unapatikana kwenye mchakato 
wa kuamini na kufanya matendo mema.   



Somo la 5 
Iglesia ni Cristo 
 

(1) Je, ni nini tafsiri ya neno Iglesia ni Cristo? 

Jina Iglesia ni Cristo linatafsiriwa kama “Kanisa la Kristo.” 

(2) Je, ni dhehebu gani linaelekea kufanana na Iglesia ni Cristo katika imani? 

Iglesia ni Cristo ina imani inayoelekea kufanana kabisa na Mashahidi wa Yehova.  

(3) Je, ni nini msingi wa mamlaka kwa ajili ya Iglesia ni Cristo? 

Msingi wa mamlaka kwa ajili ya Iglesia ni Cristo ni imani kwamba Felix Manalo 
alikuwa ametolewa unabii wa kurejesha Ukristo wa kweli.    

(4) Je, Iglesia ni Cristo inaamini nini kuhusiana na Yesu? 

Iglesia ni Cristo inaamini kwamba Yesu alikuwa ni mtu maalumulakini siyo Mungu.  

(5) Je, Iglesia ni Cristo inaamini nini kuhusiana na wokovu? 

Iglesia ni Cristo inaamini kwamba wokovu unapatikana tu kwa wafuasi wa kanisa 
lao na unapatikana kwa njia ya maisha ya utiifu. 

  



Somo la 6 
Mwangaza wa Mashariki  
 

(1) Je, jina rasmi la dhehebu liitwalo Mwangaza wa Mashariki ni nini? 

Mwangaza wa Mashariki linaitwa “Kanisa la Mungu Mwenyezi.” 

(2) Je, imani muhimu sana katika Mwangaza wa Mashariki ni ipi?  

Imani muhimu sana ya Mwangaza wa Mashariki ni kwamba Mungu ameshuka tena 
hapa duniani kwa namna ya kike Kristo, akizifuta tena nabii zote zilizopita.   

(3) Je, Mwangaza wa Mashariki linaamini nini kuhusiana na Yesu?  

Mwangaza wa Mashariki linaamini kwamba Yesu siyo muhimu tena katika kanisa.  

(4) Je, Mwangaza wa Mashariki linaamini nini kuhusu wokovu? 

Mwangaza wa Mashariki linaamini kwamba mtu hawezi kuokolewa bila ya kuachana 
na imani yake iliyo ndani ya Yesu ili afuatane na kanisa lao na Kristo wa kike.     

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Somo la 7 
Teolojia ya Mafanikio 
 

(1) Je, ni nini ambacho wahubiri wanazungumzia sana kuhusu teolojia ya mafaniko? 

Wahubiri wa teolojia ya mafanikio wanazungumzia sana kuhusu kile ambacho mtu 
anaweza akapata kwa njia ya imani. 

(2) Je, imani ni nini, kwa mujibu wa teolojia ya mafanikio?  

Kwa mujibu wa teolojia ya mafanikio, imani ni nguvu inayotumiwa na Mungu, 
inayopatikana kwa mwanadamu ili itumike kwa njia hiyo hiyo ya kufanana.      

(3) Je, Mungu anafananaje, kjwa mujibu wa teolojia ya mafanikio?            

Kwa mujibu wa teolojia ya mafanikio, Mungu ni mtu wa kimwili kama sisi, na 
hufanya kila kitu kwa nguvu ya imani.       

(4) Je, mwanadamu ni nani kwa mujibu wa teolojia ya mafanikio?     

Kwa mujibu wa teolojia ya mafanikio, mwanadamu ni mfano wa Mungu annayeweza 
kufanya kama Mungu anavyofanya, na siku moja atakuwa mungu kama yeye.              

(5) Je, ni kwa jinsi gani teolojia ya mafanikio inaelezea kuhsu umaskini na maradhi katika 
maisha ya Mkristo? 

Kwa mujibu wa teolojia ya mafanikio, Mkristo anaweza kila wakati akawa na utajiri 
na afya kama anayo imani.           

  



Somo la 8 
Madhehebu ya Kiama 
 

(1) Je, ni hitaji gani ambalo Madhehebu ya Kiama yanajaribu kutimiza?       

Madhehebu ya Kiama yanajitahidi kuelezea hali ya dunia na kile ambacho Mungu 
anaenda kukifanya.  

(2) Je, Madhehebu ya Kiama wanaitumiaje Biblia vibaya?  

Madhehebu ya Kiama wanaitumia Biblia vibaya kwa kuiongezea maana nyingine 
kwa njia ya mafunuo badala ya kutafsiri kile ambacho kimesemwa kwa uhalisia. 

(3) Je, ni nini maudhui makuu ya maandiko ya Madhehebu ya Kiama ya  kutoka kwenye 
Biblia?  

Maudhui makuu ya maandiko ya Madhehebu ya Kiama ni kwamba Mungu yuko 
kwenye uthibiti na hatimaye ataanzisha ufalme wake na  kuwatunuku wenye haki. 

(4) Je, ni kwa jinsi gani Madhehebu ya Kiama yanaleta madhara?             

Madhehebu ya Kiama yanachukua watu kutoka kwenye makanisa, yanashiriki 
matendo yasiyo ya Kikristo, yanakatisha tamaa imani ya wafuasi wao, na 
kusababisha watu watilie mashaka Maandiko. 

 

 

  



Somo la 9 
Uhindu 
 

(1) Je, Wahindu wanaamini nini badala ya Mungu?  

Wahindu wanaamini kwamba kuna kitu kilicho uhalisia kisichohusishwa na 
binadamu ambacho kilikuwa chanzo kilichoanzisha dunia  kilichoitwa Brahman, na 
kwamba Brahman ni roho ya kila kitu kinachoishi. 

(2) Je, kuna aina gani ya miungu katika Uhindu?   

Miungu ya Uhindu ni maroho mengi na wahenga (waliokufa zamani) ambao wana 
kikomo nawanaweza kufanya mambo mema au mabaya. 

(3) Je, ni nini lengo la mwisho la Uhindu?  

Uhindu unataka uifikie Nirvana, watoke kwenye mizunguko ya kuzaliwa tena kwa 
mara nyingine na waingizwe ndani ya Brahman. 

(4) Je, ni nini mtazamo wa Uhindu kuhusiana na Yesu?  

Wahindu wanaamini kwamba Yesu alikuwa ni mtu aliyetendea  kazi kanuni za 
Uhindu na alikuwa mwalimu mkubwa sana, lakini siyo mwana pekee wa Mungu. 

  



Somo la 10 
Ubhudha 
 

(1) Je, ni nini lengo la mwisho la Ubhudha?  

Lengo la mwisho la Ubhudha ni kuingia Nirvana, ambapo ni kupoteza ubinafsi na 
kuunnganishwa na mmoja tu wa ulimwengu.  

(2) Je, ni nini mtazamo wa Wabhudha kuhusu Mungu?  

Wabudha hawaamini katika Mungu, na miungu siyo muhimu katika dini ya Bhudha. 

(3) Je, ni kwa jinsi Mbhudha anaelezea mateso ya maisha? 

Kwa mujibu wa Ubhudha, mateso yote hutokana na matamanio, naweza 
akaepukana na mateso kwa kujiondoa mwenyewe kutoka katika matamanio yote. 

(4) Je, Mbudha anajaribu kupata nini katika maisha yake?  

Mbhudha hufanya mazoezi ya akili na ya kiroho yanayolenga kumsaidia mtu kutoka 
katika kujifikiria binafsi tu. 

 

  



Somo la 11 
Dini ya Tao 
 

(1) Je, wafuasi wa Tao wanaomba kwa nani?   

Wafuasi wa Tao wanaomba kwa miungu mbalimbali, maroho na wahenga. 

(2) Je, ni miungu ipi iliyo mikuu kwenye Dini ya Tao?  

Mfuasi wa Dini ya Tao anaamini katika Yu-huang, anayetawala juu ya miungu 
mingine; na wanaamini katika Yuan-shih T’ien-tsun, ambaye ana sifa kamili za 
Mungu, lakini ambaye hajihusishi katika dunia. 

(3) Je, ni nini lengo la mfuasi wa Dini ya Tao?  

Lengo la mfuasi wa Dini ya Tao ni kujileta mwenyewe kwenye upatanifu na nguvu 
za dunia, na kuboresha afya yake na kurefusha maisha yake. 

(4) Je, Kwa mujibu wa Dini ya Tao, Yesu ni nani?  

Kwa mujibu wa Dini ya Tao, Yesu alikuwa ni mtu aliyekuwa wa kiwango cha juu 
kiroho na aliyekuwa akiwaonyesha watu jinsi ya kuwa miungu. 

 

  



Somo la 12 
Uislamu 
 

(1) Taja jina la mungu, nabii, na kitabu kitakatifu cha Uislamu.  

Uislamu ni kumwabudu Allah, akifuatiwa na Nabii Muhammadi (s.a.w.) na kitabu 
cha Qur’an. 

(2) Je, Waislamu wanaamini nini kuhsu Yesu?  

Waislamu wanaamini kwamba Yesu alikuwa nabii lakini siyo mungu na siyo 
Mkombozi. 

(3) Je, Waislamu wanaamini nini kuhusu Biblia? 

Waislamu wanaamini kwamba Biblia inatoka kwa Mungu, lakini siyo mamlaka ya 
mwisho kuliko Qur’an. 

(4) Je, Waislamu wanaamini nini kuhusu wokovu?  

Waislamu wanaamini kwamba wokovu anapatikana kwa kutekeleza mahitaji yote ya 
Uislamu. 

  



Somo la 13 
Uyahudi 
 

(1) Je, ni Maandiko gani ambayo Uyahudi na Ukristo yanakubaliana kuwa sawa?   

Uyahudi na Ukristo kwa pamoja wanakubaliana na Mandiko ya Agano la Kale. 

(2) Je, Yesu alikuwa ni nani kwa mujibu wa Uyahudi?  

Kwa mujibu wa Uyahudi, Yesu alikuwa ni mwalimu mwenye utata, lakini siyo Masihi 
na siyo Mungu.  

(3) Je, ni aina gani ya Masihi anayetegemewa na Uyahudi?     

Uyahudi inategema kwamba Masihi hatakuwa Mungu, lakini atakuwa mtu mmoja 
mpakwa mafuta atakayeleta  amani ya dunia.  

(4) Je, ni nini dhana ya wokovu katika Uyahudi?    

Wokovu ni kufunguliwa kutokana na mgandamizo ili kwamba kundi liweze kuishi na 
Mungu kwenye baraka, na uhusiano wa agano na Mungu. 

 

  



Somo la 14 
Dini ya Kizazi Kipya 
 

(1) Je, Dini ya Kizazi Kipya inazionaje dini nyingine?       

Dini ya Kizazi Kipya inavumilia kikundi chochote cha kidini isipokuwa wale 
wanaojinadi kwamba wanao ukweli ambao kila mmoja anapaswa auamini. 

(2) Je, Ni nini dhana ya Dini ya Kizazi Kipya kuhusiana na Mungu?            

Dhana ya Dini ya Kizazi Kipya kuhusu Mungu ni kuabudu miungu, na hawaamini 
katika Mungu mmoja mwenye mamlaka yote ambaye ndiye Muumbaji. 

(3) Je, Ni kwa jinsi gani Dini ya Kizazi Kipya inajichanganya na nguvu za asili? 

Dini ya Kizazi Kipya inawasiliana na maroho na inatumia aina zote za ushirikina. 

(4) Je, Dini ya Kizazi Kipya inaamini nini kuhusu Yesu?        

Dini ya Kizazi Kipya wanaamini kwamba Yesu alikuwa  aliyekuwa anajua jinsi ya 
kutumia uwezo wa nguvu zisizo za kawaida, na akajaribu kuwafundisha watu 
wengine wafanye hivyo hivyo. 

(5) Je, Dini ya Kizazi Kipya inaamini nini kuhusu dhambi na wokovu?             

Dini ya Kizazi Kipya haiamini kama dhambi ni kweli na  kwamba suluhisho la 
matatizo ya binadamu ni maendeleo ya ufahamu wa kiroho na nguvu za maroho. 

  



Somo la 15 
Dini ya Uhuishaji  
(imani kuwa vitu vyote vina roho) 
 

(1) Je, kwa nini Dini ya Uhuishaji siyo dini moja tu? 

Dini ya Uhuishaji ni aina ya dini ambayo inafuatwa na watu ambao wanawza 
wakajiita wenyewe kwa majina ya dini nyingine mbalimbali. 

(2) Je, Ni kwa jinsi gani Dini ya Uhuishaji inajichanganya na nguvu za asili? 

Wafuasi wa Dini ya Uhuishaji hujichanganya na ulimwengu wa maroho kwa 
mitambiko na vitu maalumu.  

(3) Je, Kwa nini wafuasi wa Dini ya Uhuishaji hawaombi kwa Mungu? 

Wafuasi wa Dini ya Uhuishaji hawaombi kwa Mungu kwa sababu wanaamini yuko 
mbali na wao na hahusiki na maisha yao. 

(4) Je, ushirikina ni nini?  

Ushirikina ni wazo kwamba mtu ni lazima afuate mambo maalumu ya kufanya kwa 
sababu ya vitu, matendo,au maeneo ambayo yana nguvu za maroho. 

(5) Je, kwa nini Mkristo hasumbuliwi na ushirikina?    

Mkristo hasumbuliwi na ushirikina kwa sababu anaziamini nguvu kuu za Mungu. 

  



Somo la 16 
Voodoo 
 

(1) Je, washiriki wa voodoo wanamwabudu nani?  

Washiriki wa voodoo wanaabudu maroho na shetani.   

(2) Je, ni nini lengo la mfuasi anayeabudu wakati wa ibada ya voodoo?   

Lengo la mfuasi anayeabudu wakati wa ibada ya voodoo ni kujaribu kupagawa na 
roho.     

(3) Je, ni kanisa gani la Kikristo ambalo mara kwa mara limechanganyikiwa na voodoo?  

Picha za sanamu na matambiko ya Wakatoliki mara kwa mara vinatumika katika 
voodoo.  

(4) Je, kuna mfano gani wa vitu vinavyotumika kwa shrehe za voodoo?                 

Voodo hutumia dhabihu za wanyama, michoro iliyochorwa, maombi, nyimbo, kanzu 
nyeupe, chakula, na vitu vingine. 

  



Somo la 17 
Waadventista wa Sabato 
 

(1) Je, ni imani gani ya msingi inayowatofautisha Waadventista wa Sabato na makanisa 
mengine? 

Waadventista wa Sabato wanatofautishwa na makanisa mengine zaidi kutokana na 
kuizingatia Jumamosi ya Sabato.  

(2) Je, ni nini mtazamo wa Waadventista wa Sabato kuhusu Mungu?  

Waadventista wa Sabato huamini katika Utatu Mtakatifu, uungu wa Kristo, na Roho 
Mtakatifu.      

(3) Je, ni nini mtazamo wa mfuasi wa Sabato kuhusu wokovu?   

Waadventista wa Sabato huamini katika wokovu kwa njia ya imani, na kwamba 
mwaminini lazima aishi maisha ya utiifu baada ya kubadilika kiimani.              

(4) Je, ni nini mtazamo wa Waadventista wa Sabato kuhusu hatima ya milele ya 
mwanadamu?  

Waadventista wa Sabato wanaamini kwamba hakuna moto wa milele, na watu 
wasiokuwa na wokovu wataharibiwa, na kwamba mwanadamu siyo asili isiyoweza 
kufa hadi watakapofufuliwa kuingia mbinguni. 

  



Somo la 18 
Kuuelewa Ukatoliki 
 

(1) Je, Ukatoliki unajinadi kwa kitu gani katika hili jina lao?  

Katoliki linajinadi kwamba ndilo kanisa lililo kamilifu la Mungu duniani kote. 

(2) Je, kuna sababu gani zinazofanya Wakatoliki washutumiwe kwa ajili ya ibada za 
sanamu?    

Wakatoliki wanashutumiwa kwa ajili ya ibada za sanamu kwa sababu wanaomba 
kwa picha za watakatifu na Mariamu. 

(3) Je, Wakatoliki wanaamini nini kuhusu Mungu?  

Wakatoliki wanaamini katika Utatu Mtakatifu wa Mungu, uungu wa Kristo, na Roho 
Mtakatifu.  

(4) Je, ni nini mtazamo wa Wakatoliki kuhusiana na wokovu?  

Wakatoliki wanaamini kwamba wokovu unapatikana tu kupitia upatanisho wa 
Mungu na binadamu kwa maisha na kifo cha Yesu  lakini kwa kigezo kwamba mtu 
ni lazima awe mfauasi wa Ukatoliki, anayepokea sakramenti ya meza ya Bwana, na 
mwenye matendo mema. 

(5) Je, imani ya Ukatoliki kuhusu toharani ni nini?  

Imani ya Ukatoliki kuhusu toharani ni kwamba, baada ya mtu kufa mtu ni lazima 
aadhibiwe kwanza na atakaswe dhambi zake zote kabla hajaruhusiwa kuingia 
mbinguni. 

 

  



Somo la 19 
Kuelewa Othodoksi ya Mashariki 
 

(1) Je, jina hili walilojinadi nalo la Othodoksi ya Mashariki linamaanisha nini?  

Jina Othodoksi linamaanisha ni ibada iliyo sahihi, ikionyesha kwamba wanalinadi 
ndilo kanisa pekee linalomwabudu Mungu kwa usahihi sana. 

(2) Je, ni nini mtazamo wa Othodoksi ya Mashariki kuhusu Mungu?                

Othodoksi ya Mashariki inaamini katika Utatu mtakatifu na katika uungu wa Kristo 
na Roho Mtakatifu. 

(3) Je, kwa nini wafuasi wa Othodoksi ya Mashariki huomba kwa watakatifu?             

Wafuasi wengi wa Othodoksi wanamfikiria Mungu na hata Yesu kama walio mbali 
sana na wasiohusika nao. 

(4) Je, imani ya utakatifu (theosis) ni nini kwa mujibu wa Othodoksi ya Mashariki?               

Imani ya utakatifu (theosis) inamaanisha kwamba mtu huwa anabadilishwa hatua 
kwa hatua kwa neema na kazi ya Roho Mtakatifu kuwa kama Mungu, katika hatua 
ambayo haitaweza kukamilishwa hadi baada ya kifo. 

(5) Je, Othodoksi ya Mashariki inaamini nini kuhusu Biblia?  

Othodoksi ya Mashariki inaamini na kufundisha kwamba Biblia ndiyo yenye  
mamlaka kwa ajili imani zao, lakini Bilblia ni lazima itafsiriwe na kanisa. 

  



Somo la 20 
Kuuelewa Umoja wa Kipentekoste 
 

(1) Je, ni nini mtazamo wa Umoja wa Kipentekoste kuhusu Mungu?  

Umoja wa Kipentekoste hawaamini Utatu, lakini wanaamini kwamba Mungu Baba 
na Yesu ni mtu mmoja na kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu anayetenda. 

(2) Je, ni mambo gani ambayo Umoja wa Kipentekoste wanaamini kwamba ni ishara kuu 
za wokovu?  

Umoja wa Kipentekoste wanaamini kwamba mtu atakuwa bado hajaokoka hadi pale 
atakapokuwa amebatizwa kwa maji kwa jina la Yesu, na kuzungumza kwa ndimi 
mpya.  

(3) Je, Umoja wa Kipentekoste inaamini nini kuhusu kuishi maisha ya Mkristo?  

Umoja wa Kipentekoste Mkristo atapaswa kuishi ya ushindi dhidi ya dhambi na 
kujitenga na mambo ya dunia hii. 

(4) Je, Umoja wa Kipentekoste wanaamini nini kuhusu Biblia?                  

Umoja wa Kipentekoste wanaamini kwamba Biblia ndiyo mamlaka ya mwisho na 
kwamba kanisa linapaswa kufuata mfano wa kanisa katika kitabu cha Matendo ya 
Mitume. 
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