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اوله برخه
خدای او انسان
 .1سوال :ته چا پيداکړی يئ؟
جواب :زه خدای پيدا کړی يم.
پيدايښت ; ۲۲:۲۲:۴پيدايښت ; ۲:۲اعمال ۲۲:۴۲
 .2سوال :خدای نو څه پيدا کړی دی؟
جواب :خدای ټول شيان پيدا کړی.
پيدايښت ; ۳۴:۴زبور ; ۰-۲:۳۳کولوسيان ۴۲-۴۲:۴
.3

سوال :خدای ته او ټول شيان ولې پيداکړل؟
جواب :خدای زه او ټول شيان د خپل خاص جالل دپاره پيداکړی.
زبور ; ۴:۴۰عيسايا ;۴ ; ۲:۱۳ورنتيان . ۳۴:۴۰

 .4سوال :ته خدای ته څنګه جالل ورکوی؟
جواب :زه خدای ته هله جالل ورکوم کله چی زه د هغه سره مينه اوپه هغه
يقين ولرم اوهم هغه څه کوم کوم چی هغه ما ته وايي.

الندې

متي ; ۴۲:۵يوحنا ; ۲۴:۴۱ا۴يوحنا .۳:۵
.5

خدای ولی خدای ته جالل ورکوې؟

سوال :ته

جواب :ځکه زه هغه پيدا کړی يم او په ما خيال ساتی.
زبور ;۴ ۰:۴۱۵پطروس ; ۲:۵مکاشف ۴۴:۱
.6

خدايان موچود دی؟

سوال :څو

جواب :خدای صرف يو دی.
تثنيه  ۲:۱عيسايا  ;۱۵ :۵جريمايا ۴۰:۴۰
 .7سوال :خدای په څو ډوله شکلونو باندې ظاهر شوی دی؟
جواب :خدای په درې ډوله شکلونو ظاهر شوی.
متي ; ۴۲-۴۲:۳يوحنا ; ۲۳:۵ايوحنا .۲۲:۴۵
 .8سوال :هغوئ کوم دی؟
جواب :پالر ،زوی او روح القدوس.
متي ; ۲ ۴۰:۲۱کورنتيان ; ۴ ۴۱:۴۳پطروس .۲:۴
 .9سوال :خدای څه شئ دی؟
جواب :خدای روح دی او هغه د انسان په ډول بدن نه لری
يوحنا ;۲ ۲۱:۱کورنتيان ; ۴۲:۳ا ۴تيموطيس .۴۲:۴
 .11سوال :آيا خدای د ابتدا تاريخ لری؟
جواب :نه ،خدای هميشه موجود دی او موجود به وي.
خروج ; ۴۱:۳زبور ; ۲:۰۰عيسايا .۲۱:۱۰
 .11سوال :آيا خدای بدليدلی شي؟
جواب :نه ،خدای هميشه يو شان وي.
زبور ; ۲۲-۲۲:۴۰۲مالکی; ۲:۳عبرانيان .۱:۴۳
 .12سوال :خدای چرته دی؟
جواب :خدای په هر ځای کی دی.
زبور ; ۴۲-۲:۴۳۰جريمايا ; ۲۱-۲۳:۲۳اعمال ۲۱-۲۲:۴۲
 .13سوال :آيا ته خدای کتلی شې؟
جواب :نه ،زه خدای نشم کتليو خو هغه ما هميشه ګوري..
زبور ۴۳:۳۳متل  ۲۴:۵يوحنا ۴; ۴۱:۴تيموطيس ۴۲:۴
 .14سوال :آيا خدای د هر څه نه خبر دی؟
جواب :او ،خدای په هر څه خبر دی .زه د خدای نه هيڅ يوڅه هم نشم پټولی.
سامويل ۳:۲متل ; ۳:۴۵افسيان ۴۴:۴
۴
 .15سوال :آيا خدای ټول شيان کوي؟
جواب :او ،خدای ټول هغه پاک کارونه کوی کوم چی د هغه خوښه وي.
عيسايا ۴۰-۰:۱۲دانيال ; ۳۵-۳۱:۱افسيان ۴۴:۴

 .16سوال :زه به څنګه پوهه اوڅه ډول پوهه شم ،چی په خدای يقين ،مينه او آيمان
ولرم؟
جواب :خدای مونږ ته ښودلی دي چی څنګه پوهه شو ،يقين ولرو ،هغه سره مينه
او د هغه تابعداری وکړو ،هغه مونږ ته دا ټول په کتاب مقدس کی ښودلی.
زبور ۴۰۵-۴۰۱:۴۴۰يوحنا ;۲ ۳۴-۳۰:۲۰تيموطيس ۴۵:۳
 .17سوال :کتاب مقدس تاسو ته څه ښايئ؟
جواب :خدای مونږ ته د خدای او د هغه د ارادی په حقله حقيقت کوم چی د عيسی
مسيع په زريعه ددنيا بچ کيدل دي.اوهمدا شان دا ما ته زما باره کی حقيقت راښايي.
زبور ۴۲۰-۴۵۰:۴۴۰يوحنا ;۲ ۴۲:۴۲تيموطيس ۴۲-۴۱:۳
سوال :د کتاب مقدس ليکوال څوک دی؟
.18
جواب :هغو سړيانو چا ته چی د روج القدوس نه رهنمايي شوی وه.
پطروس ; ۲۴-۲۰:۴پطروس۴۲-۴۵:۳
۲
 .19سوال :زمونږ لومړنی مور او پالر څوک دی؟
جواب :آدم او حوا.
پيدايښت ;۲۰:۳تپيدايښت ۲-۴:۵
 .21سوال :خدای زمونږ مور او پالر څنګه پبداکړل؟
جواب :خدای د آدم بدم د ميدان د حاورو څخه جور کړ او خدای حوا د آدم د بدن
نه جوړه کړه.
پيدايښت ;۲:۲تپيدايښ ; ۲۳-۲۴:۲پيدايښت;;۴۰:۳زبور ۴۱:۴۰۳
 .21سوال :آدم او حوا د نورو ټولو هغو شيانو نه کوم چی خدای پيداکړی وؤ څنګه
ښکاريدل؟
جواب :خدای آدم او حوا په خپل شکل کی پيداکړو.
پيداييښت۲۲-۲۲:۴
 .22سوال :مونږ د خدای شکل په آدم او حوا کی څنګه ليدلی شو؟
جواب :خدای هغوئ ته په ټولو شيانو باندې اختيار ورکړی .هغوئ ته معلومه وه
چی څه رښتيا دي .هغوئ دې دپاره مينه کوله چی څه صحيح دي .هغوئ د
ښايسته شيانو نه خوند اخستلو .هغوئ به خدای رضا کولو .هغوئ دواړو به خدای
سره خبری کولی.
پيدايښت ;۲۲-۲۲:۴تپيداييښت; ۰-۲:۲زبور  ۴۴-۴۰:۴۱۲فيليپيان;۱:۱
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سوال :خدای آدم او حوا ته د بدن نه عالوه نور څه ورکړی وؤ؟

جواب :خدای هغوی ته روح ورکړی و ددې وجی هغوئ به هيڅ
نه مړه کيږی.
پيدايښت ;۲:۲تثنيه ; ۵:۲ايکالسيت;;۲:۴۲متي ۲۲:۴۲
 .24سوال :آيا ته د بدن سره سره روح هم لری؟
جواب :او ،زه روح لرم کوم چی نه مړ ګيږی.
زکريا ;۴:۴۲اعمال۲ ; ۵۰:۰کورنتيان۱:۵
 .25کله چی خدای آدم او حوا جوړ کړل ځنګه ښکاريدل؟
جواب :خدای دوئ پاک او خوشحاله جوړ کړل .هغوئ د خدای سره په
باغ کی ااوسيدل کوم چی خدای په خپله هغوئ ته جوړ کړی و.
پيدايښت ;۲۱-۲۲:۴تپيداييښت ; ۴۲-۴۵:۲پيدايښت;;۲۵:۲زبور۱-۱:۱
خدای آدم او حوا ته کوم شرطونه ايښی وؤ؟
.26
جواب :خدای هغوئ ته ويلی چی د هغه تابعداری او او په هغه يقين ولری.

هغه

پيدايښت;;۴۲-۴۵:۲زبور۱-۱:۱

دويمه برخه
ګناه او شريعت
 .27سوال :يا آدم او حوا د خدای تابعداری کوله هغوئ پاک او خوشحاله پاتی شول؟
جواب :نهو هغوئ تابعداری ونکړه .هغوئ د خدای خالف ګناه وکړه.
پيدايښت;۱-۲:۳
 .28سوال :ګناه څه شی دی؟

.29
.31
.31

.33

جواب :ګناه هغه څه شی دی کله مونږ هغه څه کوؤ کوم چی خدای مونږ ته نه
وايي او هغه څه وکړو د څه نه چی مونږ خدای منع کوي.
روميان ;۳۲:۴يعقوب ; ۴۴-۴۰:۲يعقوب ;۴۲:۱;۴يوحنا ۱: ۳
سوال :هره ګناه څه راوړي؟
جواب :هره يوه ګناه د خدای قهر او سزه منڅ ته راوړي.
تثنيه; ;۲۲:۲۲روميان ; ۴۱:۴روميان; ;۲۳;۲افسيآن ۲:۵
سوال :زمونږ د لومړنيو مور او پالر ګناه څه وه؟
جواب :هغوئ هغه ميوه وخوړه د کومی د خوړلو چی خدای هغوئ منع کړی وؤ.
پيدايښت ;۴۲-۴۲:۲تپيداييښت۲:۳
سوال :هغوئ چا ولمسول چی ګناه وکړی؟
جواب :شيطان حوا دوکه کړه او هغی هغه مېوه آدم ته ورکړه.
پيدايښت ;۵-۴:۳يوحنا۲ ; ۱۱:۱کورنتيان ;۳;۴۴مکاشفه۱ ۰;۴۲
سوال :دنيا کی څه پېښ شول کله چی زمونږ اونی مور او پالر ګناه
.32
وکړه؟
جواب :خدای ځمکه بی عزته کړه او په دنيا کی مرګ منځ ته راغلو لکه څنګه چی
خدای مونږ ته د مخکی نه خبردارۍ راکړی و.
پيدايښت ;۴۲-۴۵:۲يپيدايښت۴۲-۴۲:۳
سوال:کله چی زمونږ اونی مور او پالر ګناه وکړه هغوئ ته څه پېښ شول؟
جواب :خدای آدم او حوا د جنت نه وشړل ،هغوئ بيا هيڅکله نه پاک او
خوشخاله وؤ .هغوئ د ګناه ډکو نا پاکه ،شرميدلی او يريدونکی وؤ
پيدايښت; ا ۲۳;۴۰-۴۲;۴۳-۱:۳

 .34سوال :ځکه چی آدم ګناه وکړه ،نو د هغه نه وروسته چی کومو خلکو ژوند کوؤ
تڅه پېښ شول؟
 ۲۲-۲۴:۴۵جواب :هر څوک چی د آدم او حوا نه وروسته پيدا شول ګناه نه ډک
وؤ.
زبور ;۵:۵۴روميان ۴ ; ۴۰-۴۱:۵کورنتيان
 .35سوال :آيا خدای همدغه شان دنيا ذليله پرېښوده؟ آيا هغه خلک په خپلو ګناهونو
کی ايسار کړل؟
جواب :نو ،خدای د هغوئ د مدد دپاره الر انتخاب کړه .خدای هغوئ سره د مدد ګار د
راليږلو وعده وکړه.
متي; ;۲۴:۴يوحنا ;۴ ۴۲-۴۲:۳يوحنا ۴۱:۱

 .36سوال :لوظ څه شی دی؟
جواب :لوظ د دوه کسانو په منځ کی مضبوطه وعده.
 .37سوال :خدای د اسرائلو د قوم سره کوم لوظ کړی و؟
جواب :خدای د ابراهيم سره وعده وکړه چی د هغه خاندان نه به يو لوی قبيله
جوړوي .هغه د ابراهيم سره وعده وکړه چی د هغه په زريغه به ټولو قومونو ته
برکت ورکړی .خدای موسی ته شريعت ورکړو .هغه غوښتل چی موسی سره
وی ددې دپاره چی اسرائلو ته برکت ورکړی ،هغه جا ته چی د هغه تابعداری
کوي او د شريعت پسی روان شی کوم چی خدای هغوئ ته ورکړی .خدای د داود
سره وعده وکړه چی د هغه د زامنو نه به يو بادشاه شی څوک چی به هميشه
باړشاهی کوي .او خدای وعده وکړه چی يوه ورځ به هغه يو نوی لوظ کوي او
هغه وعده وکړه چی هغه به د خلکو ګناهونه بخښی او د هغوئ زړونه بدلوي.
پيدايښت ;۳-۴:۴۲پيدايښت ; ۴۵خروج;۲-۳:۲۱;۴
۲رسامويل; ;۴۲:۲جريمايا;۳۱=۳۴;۳۴

لس حکمونه
 .38سوال لس حکمونه کوم دي؟
جواب:لس حکمونه د خدای حکمونه دی کوم چی خدای موسی ته د اسرائلو دپاره
ورکړی .خدای په خپله لس حکمونه په دوه تيږو باندی وليکل.
خروج ;۴۱:۳۴تثنيه۴۰:۰
 .39سوال :هغه کوم حکمونه دي؟
جواب :د خپل خدای نه بيغير د بل چا عبادت مه کوئ
د خپل ځانونو دپاره بتان مه جوړوئ او مه د هغوئ عبادت کوئ
د خپل خدای نوم په غطه ډول مه استعمالوئ
د سبت ورځ ورځ په ياد لری او پاکه يي وګڼئ.
د خپل پالر او مور عزت کوئ
هيڅ قتل مه کوئ
هيڅ زنا مه کوئ
غال مه کوئ

خپل ګاونډی پسی دروغ مه وايئ.
کوم شئ چی ستاسو د ګناونډی دی د هغه خواهش مه کوئ
خروج;۴۲-۴:۲۰
 .41سوال :اول حکم کوم دی؟
جواب :اولنۍ حکم دادی; د خپل خدای نه بيغير د بل چا عبادت مه کوئ..
 .41سوال :دوهم حکم کوم دی؟
جواب :دوهم حکم مږونږ دا ښايي چی د خپل ځانونو دپاره بتان مه جوړوئ او مه د
هغوئ عبادت کوئ.
زبور ;۲۴-۲۰:۱۱متي ;۴۰:۱يمکاشفه;۰-۱:۲۲
 .42سوال :دويم حکم مونږ ته څه دی؟
جواب :دوهم حکم مونږ ته دا راښايي چی د خپل ځانونو دپاره بتان مه جوړوئ او
مه د هغوئ عبادت کوئ
خروج ;۲-۱:۲۰تثنيه۴۰-۱:۵
 .43سوال :دويم حکم مونږ ته کوم راښايئ؟
جواب :دويم حکم مونږ ته دا راښائئ چی د بتانو او مجسمو عبادت مه کوئ.
عيسايا ;۴۴-۴۰:۱۱عيسايا ; ۰-۵:۱۲اعمال;۲۰:۴۲
 .44سوال :دريم حکم څه دی؟
جواب :دريم حکم دادی د خپل خدای نوم په غطه ډول مه استعمالوئ
خروج ;۲:۲۰تثنيه۴۴:۵
سوال :دريم حکم مونږ ته څه راښايي؟
.45
جواب :دريم حکم مونږ ته دا را زده کوی چی مونږ بايد د خدای نوم په هغه ډول
استعمال نه کړو کوم چی د هغه عزت نه وي.
عيسايا ;۴۳:۱زبور ; ۲:۴۳۱مکاشفه;۱-۳;۴۵
 .46سوال :څلورم خکم کوم دی؟
جواب :څلورم حکم دادی چی د سبت ورځ ورځ په ياد لری او پاکه يي وګڼئ.
خروج ;۴۵-۴۲:۵تثنيه۴۱-۴۳:۵۱
 .47سوال :څلورم حکم مونږ ته څه را ښايي؟
جواب :څلورم حکم مونږ ته دا راښايي چی د خدای عزت په خپلو خوب ،کارونو
او عبادت کی وکړو.
خروج ;۲۳:۴۲عيسايا۴۱-۴۳:۵۱
 .48سوال :پنځم حکم کوم دی؟

جواب :پنځم حکم دادی چی د خپل پالر او مور عزت کوئ.
خروج ;۴۲:۲۰تثنيه۴۲:۵
 .49سوال :پنځم حکم مونږ ته څه راښايي؟
جواب :پنځم خکم مونږ ته دا راښايي چی چی د خپل مور او پالر سره مينه وکړی
او د هغوئ تابعداری وکړئ.
متلوه  ;۱:۴افسيان  ۳-۴:۲کوولوسيان ۲۰:۳
 .51سوال :شپږم حکم کوم دی؟
جواب :شپږم حکم دادی چی هيڅ قتل مه کوئ
خروج ;۴۳:۲۰تثنيه۴۱-۴۲:۵
 .51سوال :شپږم حکم مونږ ته څه راښايي؟
جواب :شپږم خکم مونږ ته دا را ښايي چی د خلکو نه نفرت مه کوئ او د هغوئ
ژوند په الس کی مه اخلئ.
پيدايښت ;۲:۰متي ; ۲۲-۲۴:۵تثنيه۴يوحنا ۴۵:۳
 .52سوال :اوم حکم څه دی؟
جواب :اوم حکم دادی چی هيڅ زنا مه کوئ.
خروج ;۴۱:۲۰تثنيه۴۱-۴۱:۵
سوال :اوم حکم مونږ ته څه را زده کوي؟
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جواب :اوم حکم مونږ ته دا را زده کوي چی مونږ بايد د هغه چا سره کور والی
ونکړو څوک چی رمونږ کور واال او يا خاوند نه وي.
متي ;۲۱-۲۲:۵افسيان ۱-۳:۵
 .54سوال :اتم حکم کوم دی؟
جواب :اتکم حکم دا دی :چی غال مه کوې
خروج ;۴۵: ۲۰تثنيه۴۰:۵
 .55سوال :اتم حکم مونږ ته څه راښايي؟
جواب :اتم حکم مونږ ته دا راښايي جی مونږ بايد هغه شيان وا نخلو کوم چی د بل چا
دی.
خروج ;۱:۲۳متلونه; ;۲-۲:۲۴افسيان ۲۱:۱
 .56سوال :نهم حکم کوم دی؟
جواب :نهم حکم دادی چی د خپل ګاونډی پسی دروغ مه وايئ
خروج ;۴۲:۲۰تثنيه۲۰:۵
 .57سوال :نهم حکم مونږ ته څه را ښايي؟

جواب :نهم حکم مونږ ته دا راښايي چی بايد صادقه او ريښتونی اوسئ.
زبور ;۳-۴:۴۵متلونه  ;۴ ۲:۴۲کورنتيان ۲:۴۳
 .58سوال :لسم حکم کوم دی؟
جواب :لسم حکم دادی چی :کوم شئ چی ستاسو د ګناونډی دی د هغه خواهش مه
کوئ
خروج ;۴۲:۲۰تثنيه۲۴:۵
 .59سوال :لسم حکم مونږ ته څه راښايي.
جواب :لسم حکم مونږ ته دا را ښايي چی هر څه مونږ سره دی بايد په هغو
شکر وباسو.
فيليفيان;۴ ;۴۴:۱تيموطيس ; ۲:۲عبرانيان۵:۴۳
 .61سوال :آيا يهوديانو هغه شريعت چی د خدای د طرف نه موسی ورکړل شوی و
تابعداری کوله؟
جواب :نه .هغوئ د خدای شريعت پريښودی او خدای هغوئ ته سزا ورکړه لکه
څنګه چی خدای هغوئ ته د وړاندی نه خبرداری ورکړی و.
تثنيه  ;۴۲:۰ازکائيل ۲۳:۳۰
 .61سوال :آيا څوک د خدای حکم په هر ځای کی وساتي؟
جواب :آدم د خدای نافرماني وکړه .په هغه وخت کی هيڅ سړی هم نشو کوالی
چی خدای ټول حکمونه وساتي.
ايسکالسيت ;۲۰:۲روميان ; ;۲۳:۳يعقوب۴۰:۲
 .62سوال :لسم حکمونه مونږ ته څه راښايي؟
جواب :لس حکمونه مونږ ته دا ښايي چی خدای مقدس او ښه دی دا مونږ ته
ښايي چی څنګه د خدای او د خپل ګاونډی سره مينه وکړو .دا مونږ ته ښايي چی
مونږ ګناه کار يو او د خدای تابعداری نه کوؤ .دا مونږ ته دا راښايي چی مونږ ته د
نجات ورکونکی ضرورت دی.
ايسکالسيت۴; ;۴۳:۴۲تيموطيس; ۰-۱:۴روميان; ۲۰:۳اګلتيان;۲۱-۴۰:۳

دريمه برخه
مسيع او نجات

 .63سوال :نجات ورکونکی څوک دی؟
جواب :د ګناه کارو يواځينۍ نجات ورکونکی عيسی مسيح دی.
لوقا ;;۴۴:۲اعمال۴ ; ۴۲-۴۴:۱تيموطيس۴۵:۴
 .64سوال :عيسی مسيڅ څوک دی؟
جواب :عيسی مسيح د خدای روحانی زوی دی.
يوحنا۴; ; ;۴۱,۴۱,۴:يوحنا ; ۴۱-۴۲:۳ګلتيان; ۱:۱اکولوسيان;۴۱-۴۵:۴
عبرانيان ;۴ ;۳- ۴:۴يوحنا۲۰:۵
 .65سوال :خدای ولی خپل زوی دنيا ته راوليږو؟
جواب :خدای ددی وجی خپل زوی دنيان ته راوليږو ځکه چی هغه زمونږ سره
مينه کوله .هغه مونږ ته خپل زوی راوليږلو ځکه چی هغه فضل کونکی او رحم
کونکی دی.
زبور ;۴۴-۱:۴۰۱يوحنا; ۴۲-۴۲:۴روميان; ۱-۲:۵اافسيان ۴ ۵-۱:۲
يوحنا ۴۰-۰:۱
 .66سوال :آيا عيسی مسيح په يو وخت هم خدای او هم انسان و؟
جواب :او ،عيسی په مکمل ډول خدای او په مکمل ډول انسان و.
يوحنا۴; ;;۴۱,۳-۴::فيليفيان ; ۴۴-۵:۲کولوسيان; ۰:۲اعبرانيان;۴۱-۴۱:۲
 .67سوال :عيسی مسيڅ يعنی نجات ورکونکی کوم کارونه کول؟
جواب :هغه په هر وخت کی د خدای تابعداری کول او هغه د دګناه کارو ګناهونه په
غاړه اخستل.
روميان۴; ; ;۱-۳,۱:فيليفيان ; ۱-۲:۲عبرانيان; ۱:۱عبرانيان ;۴۵-۴۱:۰
عبرانيان ;۴ ;۳- ۴:۴يوح
 .68سوال :عيسی ولې مړ شو؟
جواب :عيسی د خدای غسه د مينځ نه پوړه کله چی هغه د ګناه کارانو دپاره مړ
شو.
مارقوس ۱۵:۴۰; ;۲کورنتيان ; ۲۰-۴۰:۵ګلتيان۴۳:۳
د خدای روحانی څنګه د ګناه کارانو په ځاي په عذاب شو.
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جواب :عيسی ،د خدای زوی په انسان بدل شو.
يوحنا ;۴۱:۴ګلتيان; ۵,۱:۱اکولوسيان۰:۲
 .71سوال :د خدای زوی څنګه په انسان بدل شو؟
جواب :هغه د روح القدوس په زريعه د يوې پېغلی مريم نه پيداشو.
عيسايا; ; ;۴۱:۲:متي۲۴-۴۱:۴
 .71عيسی مسيح په ځمکه باندې څنګه ژوند لرلو؟

جواب :هغه سادهو د عزت نه ډک او پاک ژوند لرلو.
متي  ; ۲۰:۱:متي ; ۳۰-۲۱:۴۴لوقا; ۴۰-۴۱:۱ا ۲کورنتيان;۰:۱
 ۲کورنتيان;۴:۴۰
 .72سوال :آيا عيسی مسيح کله هم ګناه کړی وه؟
جواب :نه .هغه پاک او خالص و.
يوحنا ۲۰:۱;۲کورنتيان ; ۲۴:۵عبرانيان; ۲۲:۲ا۴پطروس ۲۳-۲۴:۲
 .73سوال :عيسی مسيح په کوم قسم مرګ مړ شو؟
جواب :مسيح په صليب باندې مړ شو.
لوقا; ۳۳:۲۳ګلتيان; ۴۳:۳فيليفيان۱:۲
عبرانيان ;۳- ۴:۴سوال :آيا مسيح د مرګ نه وروسته په قبر کی پاتی شو؟
جواب :نه ،مسيح په دريمه ورځ د مرګ نه را پاڅيدو.
متي; ۲-۲۱۵لوقا ; ۱-۵:۲۱روميان;۴ ۲۵:۲کورنتيان۴۱-۱,۳:۴۵
 .74سوال :خدای به څوک د خپلو ګناهونو د انجام نه بچ کړی؟
جواب :خدای هغه خلک بچ کړی څوک چی د خپلو ګناهونو نه را وګرځی او
څوک چی په عيسی مسيڅ ايمان لري.
مارقوس;  ۴۵-۴۱:۴يوحنا ; ۴۱-۴۲:۳اعمال۲۴:۲۰
 .75سوال :د بښنی څه مطلب دی؟
جواب :د بښنی مطلب دادی چی په خپلو ګناهونو پښېمانی وښايي او د ګناه نه را
وګرځي ځکه چی دا خدای زوروي.
لوقا ۴۰-۱:۴۰ ;۲کورنتيان;۴ ۴۰-۰:۲تسالونيکيان۴۰-۰:۴
 .76سوال :په مسيح باندی د ايمان او يقين لرلو نه څه مطلب دی؟
جواب :په مسيح باندی د يقين لرلو مطلب په هغه باندی ايمان لرل دي .مونږ
صرف په هغه باندی ايمان لرو چی هغه به مونږ بچ کوي.
يوحنا ۲:۴۱; ۴تيموطيس۵:۲ ; ۴يوحنا۴۲-۴۴:۵
 .77آيا ته په خپل طاقت سره توبه او په مسيح باندی ايمان راوړلی شئ؟
جواب :نه ،ما ته د روح القدوس د مدد ضرورت دی.
جريمايا; ۲۳;۴۳يوحنا ; ۲-۵:۳يوحنا;۴ ۱۱:۲کورنتيان۴۱:۲
 .78سوال :خلکو د مسيح باره حقيقت د کوم ځای نه اوريدلی وؤ؟
جواب :په کتاب مقدسو د ښه زيری باره کی کوم چی خدای ټولو خلکو دپاره
وړادی کړی.
ماقوس; ۴:۴اعمال ; ۲:۵روميان۴۲-۴۲:۴
 .79سوال :اوس عيسی يعنی نجات ورکونکی مونږ د پاره څنګه دی؟

جواب :عيسی مسيح زمونږ پېغمبر ،مشر او بادشاه شو.
متي  ۵۲:۴۳يوحنا ; ۳۲:۴۱عبرانيان ;۳-۴:۴عبرانيان; ۲-۵:۵مکاشفات ۵:۴
 .81سوال :عيسی مسيح څنګه پېغمبر کيدای شي؟
جواب:ځکه هغه مونږ دا دا وښودل چی خدای څوک دی او دا ښايي چی مونږ
هغه څنګه رضا کړو.
تثنيه; ۴۱:۴۱يوحنا ; ۴۱:۴يوحنا; ۲۲-۲۵:۱اعمال ;۴ ۲۲:۳يوحنا۲۰:۵
 .81سوال :مونږ ته د عيسی د پېغمبر په شان قبلولو ته څه ضرورت دی؟
جواب :ځکه مونږ خپلو ګناهونو نه جټه او شرميدلی شو.
متي; ۲۲-۲۵:۴۴يوحنا;۴ ۲۲-۲۵:۴۲کورنتيان۴۲-۴۱:۲
 .82سوال :عيسی مسيڅ څنګه مشر يا پادری کيدای ي؟
جواب :هغه زمونږ په ځاي مړ شو او هغه خدای ته زمونږ په ځای خبری کوی.
زبور; ۱:۴۴۰عبرانيان ; ۴۲-۴۱:۱عبرانيان;۴ ۲۵-۲۱:۲يوحنا۲-۴:۲
 .83سوال :مونږ ته د عيسی د مشرتوب پادری کيدو څه ضرورت دی؟
جواب :زمونږ ګناهونو مونږ ناپاکه او و شرمولو.
متل ;  ۰:۲۰ايکالسيت ; ۲۰:۲عيسايا; ۲:۵۳روميان ;۴۲-۴۰:۳روميان;۲۳:۳
يعقوب ۴۰:۲
 .84سوال :عيسی مسيڅ څنګه باشاه کيدای شي؟
جواب :هغه په مونږ باشاهي کوي ااو زمونږ دفاع کوي.
زبور ; ۰-۲:۲افسيان ; ۲۳-۴۰:۴مکاشفات ۱-۳:۴۵
 .85سوال :مونږ د مسيح د باشاه کيدو څه ضرورت دی؟
جواب :څکه چی مونږ کمزوری يو او يريږو.
عبرانيان ۲-۵:۴۳;۲تيموطيس ۴۲:۴
 .86سوال :مونږ کوم برکتونه حاصلولی شو کله چی مونږ مونږ په عيسی مسيح
باندی ايمان راوړو؟
جواب :خدای زمونږ ګناهونه بښی او هغه عواړی چی مونږ دی طادقان شو.
خدای مونږ خپلی کورنی ته د خپل بچيانو په شان راغواړی.
خدای زمونږ زړونه او رويه پاکوي.
روميان;۴۱:۵ګلتيان ; ۰-۱:۱افسيان ; ۵:۴عبرانيان;;۴ ۴۱-۴۰:۴۰يوحنا۲:۳
خدای زمونږ بدن او روح د قبر د ښخيدو په وخت کی مکمل پاکوي.
 .87سوال :آيا خدای ما ته ددې دپاره برکت راکړی زه د ښه اخالقو لرونکی يم؟
جواب :نه ،خدای ما ته دابرکتونه په خپل فضل سره راکړي .نه زه ددی حق دار يم
او نه ما الس ته راوړلی شول.

عيسايا ; ۲:۱۲افسيان ; ۰-۱:۲تيطوس ۲-۱:۳
 .88سوال :آيا خدای به په رښتيا سره خپل برکتونه بندکړی څوک چي د زړه د
اخالصه توبه اوباسی او په هغه ايمان ولري؟
جواب :نو ،عيسی به هيڅکله هغه خلک نه پريږدی څوک چی په هغه ايمان لري
او بچ شی.
يوحنا ; ۳۰-۲۲:۴۰روميان ; ۳۰-۳۱:۱فيليفيان ; ۴ ۴۲:۴پطروس ۵-۳:۴
 .89سوال :د خدای فضل څه دی؟
جواب :د خدای فضل نه مطلب د هغه مينه او مهرباني د کومې چی مونږ حق دار
نه يو.
خروج ;  ۲:۳۱افسيان ; ۴ ۱-۲:۱کورنتيان ۰:۱

څلورمه برخه
روح او کليسه
 .91د خدای د هغو خلکو دپاره څه توقع ده څوک چی په عيسی مسيح باندی ايمان
لری؟
جواب :هغه غواړی چی هغوی په زړونو او رويه کی پاک وي .هغه غواړی
چی هغوئ د عيسی په شا شي.
افسيان  ۱:۴;۴پطروس ;۲ ۵:۴کورنتيان ۴:۲
 .91سواب :خدای مونږ څنګه په زړونو او رويه کی پاکوي؟
جواب :خدای مونږ ته نوی زړه راکوي .او هغه مونږ ته روح القدوس راکوي.
عزکايل ; ۲۲:۳۲روميان ; ۴۱-۴:۱ګلتيان ; ۲۲-۲۲:۵افسيان ۳۳:۴
 .92سوال :رږح القدوس څه شی دی؟
جواب :روح القدوس خدای دی .خدای پالرو خدای زوی روح القدوس راليږلی دی.
متي ; ۴۰:۲۱يوحنا ; ۲۲:۴۱يوحنا ; ۲ ۲۲:۴۵کورنتيان ۴۱:۴۳
 .93سوال :اوس مونږ ته روح القدوس څه ډول دی؟
جواب :روح القدوس زمونږ دپاره يو تسلی ورکونکی او ملګری دی او د هغو
خلکو دپاره يوه الرښودنه ده څوک چی په عيسی ايمان لري.
يوحنا ; ۴۵-۴۲, ۴۲:۴۲روميان ;۴ ۴۲-۴۱:۱کورنتيان ; ۴۰:۲افسيان ۴۱:۴
 .94سوال :زه به څنګه پوهه سم چی روح القدوس پاکوي؟

جواب :زه به د خپل نجات ورکونکی په شان شمو نو زه به په خپل زړه او خپله
رويه کی د روح مېوه وګورم.
کولوسيان ; ۴۲-۰:۴افسيان ۴۲:۳
 .95سوال :د روح مېوه ځه ده؟
جواب :د روج مېوه مينه ،خوشحالي ،آمن ،حوصله ،ښه والی ،آيمانداری،
ګلتيان ۲۳-۲۲:۵
 .96سوال :آيا ته به تل کاميابي ولری که ته د عيسی تابعداری وکړی؟
جواب :نه ،زه به بعضی وختونو مشکالتو سره مخ کيږم.زه به بعضی وخت کی
کړيږم او نفرت به را نه کيږی لکه څنګه چی د مسيح شوی و.
يوحنا  ۴۰-۴۱:۴۵ ;۲تيموطيس ; ۴۲:۳روميان ; ۲۵-۲۳:۱يعقوب ;۴ ۱-۲:۴
پطروس ۴۳-۴۲:۱
 .97سوال :خدای به تا سره د مشکالتو په وخت کی څنګه مدد کوي؟
جواب :هغه ما ته د مرستی دپاره روح راکړی .هغه ما ته کليسه راکړی چی د ما
پالنه وکړی .هغه ما سره وعده کړی چی هغه به ټول شيان زما د فائدی او د خپل
جالل دپاره کوي.
روميان ; ۵-۳:۵روميان ;۴ ۴۱:۱تسالونيکيان ;۴ ۴۵-۴۱”۳
پطروس. ۴۰-۴۲:۱;۴پطروس ۴۰:۵
 .98سوال :عامه کليسه کومه ده؟
جواب :عامه کليسه د خدای د ټولو هغه نچات اختسونکو خلکو نه جوړه ده.
دا کليسه دپالر يعنی د خدای کورنۍ ده .دا د مسيح يعنی د زوی بدن دی .دا هغه
ځای دی چرته چی روح القدوس ژوند کوي.
۴کورنتيان;  ۴۲:۲۲افسيان ; ۴۵-۴۱:۳افسيان ; ۲۳:۵کولوسيان ;۲۱: ۴
عبرانيان ۴۴:۲
سوال :مکاني کليسه کومه ده؟
.99
جواب :دا يوه ډله خلک دی څوک چی په عيسی مسيع ااو د هغه په تعليماتو ايمان
خدای عبادت کوي .هغوئ په يو ځای
لري .هغوئ په يو ځای سره د
سره د کتاب مقدس کالم اوری او زده کوي .هغوئ يو د بل خيال ساتی او د هغوئ
هم خيال ساتل کيږی.هغوئ په يو ځی سره دعا کوی او چی د خدای باشاهی
وګوري .هغوئ ايماندارانو ته بپتسمه ورکوی او د عيسی په ياد کی ډوډۍ خوري.
متي ;  ۲۰-۴۰:۲۱اعمال ; ۱۲-۱۴:۲اعمال ; ۳۰-۳۲:۱روميان ;۴ ۵-۴:۲
کورنتيان ; ۲۳;۴۴تيطوس۴۵:۴
 .111سوال :آيا ته د مکاني کليسه برخه جوړدلی شی؟

جواب :او ،مکاني کليسه يوه ډله ډله ده کوم چی مونږ سره زمونږ د ايمان کی
د ډيروالی او په ځای پاتي کيدلو
کی مرسته کوي.نو د همدی وجی مونږ د عيسی نوی حکمونه زده کړی.
عبرانيان ۲۵-۲۱:۴۰
 .111سوال :هغه کوم نوی حکم دی چی عيسی کليسه ته ورکړی دی؟
جواب :عيسی وفرمائل ،د يو بل سره مينه وکړی ،لکه څنګه چی ما تاسو سره
مينه کړی ده.
يوحنا .۳۱:۴۳
سوال :زمونږ نه څومره کسان دغه مينه يو بل ته ښايو؟
.112
جواب :مونږ دا مينه هغه وخت ښکاره کوؤ ،کله چی مونږ په يو بل مهربانه
شو ،يو بل ته دعا کوؤ او يو بل بښو.
مونږ دا مينه هله ښايو کله چی مونږ د يو بل عزت کوؤ ،مدد کوؤ او يو بل
تشويقوؤ .مونږ دا مينه هله ښايو کله چی مونږ يو بل ته رښتيا وايو او د هر چا
ضروريات خپل ضروريات کڼو.
روميان ;  ۴۰:۴۲افسيآن ; ۳۲:۱اکولوسيان ; ۴ ۴۳,۰:۳تسالونيتيکيان ;۴۱:۱
يعقوب ۴۲:۵
 .113سوال :بپتسمه څه شی دی؟
جواب :په بپتسمه کی د کليسه مش سړی د څه وخت دپاره په اوبو کی غوټه کوی.
بيا سړی د اوبو نه باندی را اوباسی .هغوئ داکار د پالر ،زوی او د روح القدوس
په نوم کوی.
متي ;  ۴۲,۲:۳مارقوس ; ۵:۴اعمال ۴۲:۱
 .114سوال :څوک بپتسمه اخلي؟
جواب :بپتسمه د هر هغه چا د پاره ده څوک چی د خپلو ګناهونو توبه اوباسی او د
عيسی په نجات باندې يقين
لري.
اعمال ;  ۳۰-۳۱:۲اعمال ; ۳۲-۳۲:۱اعمال ۳۳-۳۰:۴۲
 .115سوال :د بپتسمې څه معنی ده؟
جواب :بپستسماه د ايماندارانو د مسيح سره د يو والی نښه ده څوک چی په
صليب باندی زمونږ د ګناهونو دپاره مړ شو.
اعمال ; ۳۳-۳۰:۴۲روميان ; ۵-۳:۲کولوسيان۲۰-۲۳;۴۴
 .116سوال :عيسويان څنګه يو بل ته ورپه يادوي چی عيسی د هغه دپاره مړ شو؟

جواب :مونږ د فسحی ډوډۍ يو بل سره شريکوؤ.
مارقوس ; ۴ ۲۱-۲۲:۴۱کورنتيان ۲۰-۲۳:۴۴
 .117سوال :د فسحی ډوډۍ څه شی ده؟
جواب :د فسحی ډوډۍ کی مونږ ډ،ډۍ خورو او اوبه څکو .مونږ دا ددې دپاره
کوؤ چی د عيسی مړينه را په ياد
کړو.
مارقوس ; ۴ ۲۱-۲۲:۴۱کورنتيان ۲۰-۲۳:۴۴
 .118سوال :د ډوډې نه څه مطلب دی؟
جواب :د ماتې ډوډۍ نه مطلب د مسيح ټوټه ټوټه بدن دی .څوک چی په
صليب باندی زمونږ د ګناهونو دپاره مړ شو.
متي ; ۴ ۲۲:۲۲کورنتيان ;۲۱;۴۴
 .119سوال :د پيالی نه څه مطلب دی؟
جواب :پياله د مسيح د وينی باره کی خبری کوی .هغه يو ځل زمونږ د نجات
دپاره خپله وينه توی کړی ده.
متي ; ۴ ۲۱-۲۲:۲ ۲کورنتيان ; ۲۵;۴۴عبرانيان ۲۱-۲۲:۰
 .111سوال :د فسحی ډوډۍ بايد څوک وخوري؟
د فسحی ډوډۍ د ټولو هغه خلکو د پاره ده څوک چی د خپلو ګناهونو نه توبه
اوباسي .دا د هغه ټولو خلکو دپاره
 ۴کورنتيان ;۴ ۴۲-۴۲:۴۰کورنتيان ۲۰-۴۱:۴۴
څوک چی مسيح د نجات الره ګڼي.
 .111سوال :بپتسمه او د خدای د فسيجی ډوډۍ څوک کليسه ته ورکوي؟
جواب :رب ،عيسی مسيح.
متي ;  ۴۰:۲۱متي ;۲۰-۴۱:۲۱
 .112سوال:عيسی مسيح ولې بپتسمه ورکوي او ولی د کليسه ته د فسحی ډوډۍ
ورکوي؟
جواب :عيسی مسيح دا ځکه ورکوي چی هغه خپلو خلکو ته وښايي چی هغوئ
د هغه خلک دي .دا عمل مونږ ته
متي ;  ۴۰:۲۱روميان ; ۴ ۵-۴:۲کورنتيان ۲۲-۲۳;۴۴
ته دا را يادوي کوم چی عيسی زمونږ دپاره کړی وؤ.
 .113سوال :د مسيح خپلی کليسه ته اخرنی حکم کوم و؟
جواب :ما ته د اسمانونو او ځمکو ټول اختيار راکړل شوی .نو الړ شئ

او په ټوله دنيا کی مريدان جوړ کړئو
هغوئ ته د پالر ،ځوی او روح القدوس به نوم بپتسمه ورکړئ .هغوئ ته هغه
الره وښايي د کومی چی ما تاسو ته حکم کړی دی.او تاسو ډاډه اوسئ چی زه
هز وخت د تاسو سره يم او د اخره پورې به يم.
متي ۲۰-۴۱:۲۱
 .114سوال :د خدای ورځ کومه ده؟
جواب :د خدای ورځ د هفتی اونۍ ورځ ده په کومه
چی ايمانداران رايو ځای کيږی او عبادت کوي.
اعمال ;۴ ۲:۲۰کورنتيان ; ۲;۴۲مکاشفات۴۰:۴
 .115سوال :دې ته ولی د خدای ورځ وايي.
جواب :ځکه په همدغه ورځ مسيح د مرګ نه را پآسيدو.
متي ;  ۲-۴:۲۱الوقا ; ۲-۴: ۲۱يوحنا
 .116سوال :زمونږ نه څږمره کسان د خدای ورځ لمانځي؟
جواب :مونږ د خدای ورځ په هغه وخت کی لمانځو کله جی مونږ مونږ
د خدای د خلکو سره د عالدت دپاره را
ټوليږو او يو بل په خپل ايمان سره تشويقوؤ.
زبور  ; ۱:۲۲روميان ; ۴۳-۰:۴۲کولوسيان ۴۲;۳

پنځمه برخه
دعا او اميد
 .117سوال :دعا څه شی دی؟
جواب :دعا مطلب دادی چی مونږ د خدای سره خبری کوی .مونږ د هغه لويۍ
شکر اوباسو .مونږ د خپلو ګناهونو اعتراف کوؤ .مونږ هغه څه غواړو کوم چی
خدای رضا کوي.
متي ;  ۲:۲فيليفيان ; ۲:۱ا۴يوحنا ۴۱:۵
 .118سوال :د چا په نوم بايد دعا وشي؟
جواب :مونږ بايد د عيسی په نوم دعا وکړو.
يوحنا ;  ۴۱-۴۳:۴۱يوحنا ۲۳:۴۲
 .119سوال :مونږه کله او چرته دعا وکړو؟

جواب :مونږ خدای ته هر وخت او هر ځای کی دعا کولی شو.
متي ;  ۲:۲افسيآن ; ۴۱:۲ااعمال ; ۵:۲۴کولوسيان ۲:۱
 .121سوال :مونږ ته عيسی د ددعا د رازده کولو دپاره څه راکړړی؟
جواب :عيسی مونږ ته د رب دعا راکړی.
متي ;  ۴۵-۰:۲الوقا ۱-۲:۴۴
 .121سوال :د رب دعا څه ده؟
جواب :اي په اسمان کی زمونږ پالره،
ستا نوم دی پاک وی
ستا بادشاهي دې راسی.
ستا مرضی دې په ځمکه پوره شي .لکه څنګه چی په آسمان کی.
مونږ ته د هری ورځی ډوډۍ راکړه.
زمونږ ګناهونه وبښه
لکه څنګه چی مونږ خپل قصورواز بخښلی دی.
چا چی رمونږ په وړامدی ګناه کړی.
مونږ د ګناه کولو نه وساته او کله چی مونږ په ازمښت کی راګير شو مونږ د
شيطان د وسوسو نه په آمان وساته.
متي ۴۳-۰:۲
 .122سوال :د خدای په دعا کی څومره غوښتنی دي؟
جواب :ټولې شپږ غوښتنی دی.
 .123سوال :اولنۍ غوښتنه څه ده؟
ستا نوم دې پاک وي.
متي ;  ۰:۲لوقا ۲:۴۴
 .124سوال :مونږ په اولنۍ غوښتنه کی څنګه دعا کوؤ؟
جواب :مونږ داسی دعا کوؤ چی ټول خلک د خدای د نوم لويي بيان کړی.
زبور ;  ۲-۴:۱زبور ; ۴۰-۴۱:۲۲زبور ۳-۴:۴۴۳
 .125سوال :دويمه غوښتنه څه ده؟
جواب:ستا بادشاهي دې راشي.

متي  ۴۰:۲لوقا ۲:۴۴
 .126سوال :مونږ په دويمه غوښتنه کی څه غواړو؟
جواب :مونږ دعا کوؤ چی ددنيا ټولو خلکو ته ښه خبر ورسيږی او په هغی
ايمان راوړي .مونږ دعا کوؤ چی هغوئ به د عيسی تابعداری لکه د خدای په
شان کوي.
يوحنا ;  ۲۴:۲۰-۴۲اعمال ; ۴۲:۱ااعمال ; ۳۴-۳۰:۲۱مکاشفات ۴۵:۴۴
 .127سوال :درېمه غوښتنه څه ده؟
جواب :ستا مرضي دې په ځمکه پوره شي لکه څنګه چی په آسمان کی پوره
کيږی.
متي ۴۰:۲
 .128سوال :مونږ په درېمه دعا کی څه غواړو؟
جواب :مونږ دعا کوؤ چی خلک به په ځمکه هغه کارونه کوي کوم چی د خدای
خوهش وي ،لکه څنګه يي چی پرښتی په آسمان کی کوي.
زبور ; ۲۲-۴۰:۴۰۳زبور ۴۰:۴۱۳
 .129سوال :څلورمه غوښتنه څه ده؟
جواب :مونږ ته د نن ورځې رزق راکړه.
متي ; ۴۴:۲لوقا ۳:۴۴
 .131سوال :مونږ په څلورمی غوښتنی کی څه دپاره دعا کوؤ؟
جواب :مونږ دعا کوؤ چی خدای دې مونږ ته ټول هغه شيان راکړی کومو ته
چی زمونږ د بدن ضرورت دی.
زبور ;  ۴۲-۴۵:۴۱۵متل ; ۰-۱:۳۰متي ۳۳-۳۴:۲
 .131سوال :پنځمه غوښتنه څه ده؟
جواب :زمونږ قصورنه وبشه ،لکه څنګه چی مونږ خپل قصور وار بخښلی دي.
متي ; ۴۲:۲لوقا ۱:۴۴
 .132سوال :مونږ په پنځمه غوښتنه کی څه غواړو؟
جواب :مونږ دعا کوؤ چی خدای به زمونږ ګناهونه وبښی او دعا کوؤ چی خدای
به مونږ سره د نورو خلکو په معافولو کی مدد کوي چا چی مونږ ته نقصان
رسولی دی.
زبور  ۳-۲:۵۴متي ; ۲۱-۲۳:۵افسيان ۳۲:۱

 .133سوال :شپږمه غوښتنه څه ده؟
جواب :کله چی مونږ په آزمښت کی يو نو مونږ د ګناه نه وساته .مونږ د
شيطان نه په آمن کی کړه.
متي;  ۴۳:۲لوقا ۱:۴۴
 .134سوال :مونږه په سپږمه غوښتنه کی څنګه دعا کوؤ.
جواب :مونږ دعا کوؤ چی خدای به مونږ د ګناهونو نه بج کړی او د شيان نه
به مو په آمن کړي.
زبور ;۴ ۴۴:۴۴۰کورنتيان ;۲ ۴۳:۴۰تيموطيس۴۱:۱
 .135سوال :مونږ ته دعا څه راښايي؟
جواب :دعا مونږ ته دا راښآيي چی مونږ بايد په خدای باندی په پوره توکه يقين
ولرو او د هغه نه مدد وعواړو.
مارقوس ;  ۴۰:۴۲اعمال ; ۳۴:۵روميان ۳۱:۱
 .136سوال :اوس مسيح چرته دی؟
جواب :اوس مسيح په آسمان کی د پالر ښی الس سره دی.
مارقوس ; ۴۰:۴۲ااعمال ; ۳۴:۵روميان ۳۱:۱
 .137سوال :آيا مسيح به بيا ځمکی ته راشي؟
جواب :او ،هغه به راشي او د قيامت په ورځ به د ټولو خلکو عدالت
کړی او هغه به هغه خلک بچ کړی څوک چی د هغه په انتظار کی دي
متي  ۳۲-۳۴:۲۵ ;۲تيسالونيکيان ;۲ ۰-۲:۴تيموطيس ;۴:۱عبرانيان ۲۱:۰
 .138سوال :کله چی صادقان مړه شی هغوئ سره څه پېيږي؟
جواب :کله چی صادقان مړه شي د هغوئ بدن په خاوره بدليږی او روح يي
آسمان ته ځی چی خدای سره اوسيږی.
پيدايښت ; ۴۰:۳ايکالسيت; ۲ ۲:۴۲کورنتيان ۱:۵
 .139سوال :ګناه کارانو خلکو سره څه پېښيږي؟
جواب :د ګناه کارانو بدن په خاوره بدليږی او د هغوئ روح ډير تکليفونه
زغمي .خدای هغوئ تر هغه وخته پورې داسی ساتی ترڅو چی د عدالت يا د
قيامت ورځ نه وی راغلی.
لوقا; ۲۱-۲۳-۴۲يوحنا ; ۲ ۲۰-۲۱:۵پطروس ۰:۲
 .141سوال :آيا مړی به بيرته را ژوندی شي؟

جواب :او ،ټول مړی به راژوندي شي کله چی مسيح بيرته راشي.
دانيال ; ;۲:۴۲يوحنا ; ۲۰-۲۱:۵اعمال ۴۵-۴۱:۲۱
 .141سوال :ګناه کارانو سره به څه وشي ګله چی مسيح بيرته راشي او عدالت کوي؟
جواب :خدای به هغوئ ته په دوزخ کی کی سزا ورکوی او په داسی عذاب به
وي کوم چی نه ختمېدونکی دی .هغوئ به د خدای د حضور نه د دتل دپاره وشړل
شي.
متي ;  ۱۲,۱۴:۲۵مارقوس  ۱۱,۱۲:۰:لوقا ;۵:۴۲لوقا ;۲ ۲۲-۲۳:۴۲
تيسالونيکيان ۰:۴
مکاشفات ۴۵-۴۲:۲۰
 .142سوال :صادقانو سره به څه ېښ شي؟
جواب :صادقان به د خدای سره په خوشحالئ سره ژوند تيروي.
هغوئ به په نوی آسمان او نوی ځمکه باندی د تل دپاره ژوند کوي.
عيسايا  ۴۰:۴۲;۲پطروس ; ۴۳:۳مکاشفات ۱-۲:۲۴
 .143سوال:نوی آسمان او نوي ځمکه به څنګه ښکاري؟
جواب :نوی آسمان او نوی ځمکه به د خدای په واک کی وي .مونږ به هيڅ ګناه
نه کوؤ .مونږ به نه مرو .نور به هيڅ زوريدل نه وي .نور به هيڅ خفګان او درد
نه وي .مونږ به نه رټلی ،ډاريږو او يا شرميږو .مونږ به هغه خوشحالی پيژنو
کومه چی د خدای نه راڅي.
عبرانيان ;  ۲۳-۲۲:۴۲ايهودا ; ۲۱مکاشفات ; ۵-۴:۲۴مکاشفات ۱-۴:۲۲

د لغاتونو مجموعه
لغات

وضاحت

پالنه

پاأنه يو قانوني عمل دی کوم چی يو کس خپل کور ته راولي.
دا کس د يو خپل ماشوم په شکل کی راوستل کيږي.
مخکی مونږ د خدای په خالف وؤ او د خدای دښمنان وؤ.

خو اوس خدای مونږ ته خپل خاص بچي وايي.
زنا

د هغه چا سره يو ځای ګيدل يا کور والی کول کوم چی ستا ښځه يا
خاوند نه وي.

پرښته

د خدای د طرف نه مزدور څوک چی د خدای پيغام رسوي .پ
رښته روح دی .پرښته د خدای باره کی ښه خبری
کوي .پرښته هغه څه کوی کوم چی خدای وغواړي.
پرښته د هغو خلکو سره ښه کوي څوک چی د خدای په
خاندان کی وي .بدی پرښتی د شيطان دپاره کار کوي.

بپتسمه

د کليسه مشر سړی د څه وخت د پاره په اوبو کی ډوبوي.
بيا يي د اوبو نه را اوباسي .نو د همدی وجی مونږ
وايو چی مسيح مونږ پاک کړو .او مونږ هر چا ته دا ښايو
چی مونږ د کليسه حصه يو .کله چی مونږ بپتسمه
واخلو دا مونږ ته دا را يادوي چی عيسی څوک چی مړ شو
او خلکو په قبر کی کيښودوو خو هغه بيرته د مرګ نه
نه راجک شو.

ايماندار
برکتونه

ايماندار هغه کس دی څوک چی عيسی پېژنی او په هغه ايمان لري.
برکتونه ښه شيان دی چی خدای يي مونږ ته را کوي.
کله چی مونږ وايو چی خدای دی مونږ ته برکت راکړي،
مونږ د هغه نه مدد غواړو او هغه مونږ سره ښه کوي.

حمل اخستل

هغه حالت په کوم کی چی ماشوم چوړيږی او ښځي په بدن کی
نوی ژوندی کوي.

راضيد راضي کيدلو مطلب دادی په هغه څه خوشحاليدل
کوم چی مونږ سره دي .او په

دی پوهيدل چی څه مونږ سره دي هغه کافي دی.
کليسه

کليسه يوه ډله خلک دی څوک چی عيسی مسيح پسی راوان
او په هغه ايمان لری .هغوئ يو بل سره ګوري.
هغوئ ايماندارانو ته بپتسمه ورکوي .هغوئ د فسحی ډوډۍ خوري.
هغوی د مسيح د تعليماتو احترام کوی.

صليب

صليب د دوه توکړو لرګيو نه چوړ شوی دی.
کله چی عيسی ژوندی و ،کله به چی خکو ګناه کول نو هغوئ به
ييه په صليب باندی مړه کول .عيسی په صليب باندی مړ شو.

لعنت

دا يو ډير مظبوط لفظ دی کوم چی چا ته نقصان يا سزه ورکوي.

شيطان

دا د شيطان يو بل نوم دی ،شيطان يوه ډيره بده پرښته ده.

مريد

مريد هغه کس دی څوک چی د بل چا تابعداری کوی
او يا د هغه نه زده کوي .هغه کس څوک چی په عيسی
ايمان لري .هغه کس چا ته چی عيسی څه وايي هماغسی کوي.

ابدي

هغه څه چی د هميشه دپاره وی او يا جاري وی هغه ته ابدي وايي.
هغه څه کوم چی شروعات او حتميدل نلری.

ايمان

په يو شی او يا په يو چا باندی ايمان لرل.
په خدای باندی يقين او ايمال لرل.پدی پوهيدل چی خدای حقيقی
دی ،حتی که څه هم مونږ هغه نشو کتلی.

بښنه

د بښنی مطلب دادی چی مينه وښايو او هغه چا په خالف هغه
بد څيزونه هير کړو  .کله چی خدای مونږ بښی،
هغه ټول غلط کارونه چی مونږ کړی هيروي.

جالل

د خدای جالل هر هغه څيزونه چی خدای يي ښکلی کړی،
لکه د لوی بادشاه په شان.

فضل

فضل د خدای د طرف نه يوه ډالۍ ده کومه چی مونږ
د خپلو غلطو کارونو د و جی نشو حاصلولی .
هغه بښنه او مدد کوم چی د خدای نه راځي.

زړه

زړه د انسان د بدن يو مهم غړی دی .د هغه غړی دی کوم
چی احستس کوی،سوچ کوي او فيصله کوی.

آسمان

آسمان هغه ځای دی چرته چی خدای او مسيح دي.
هغه هلته اوسيږی او سلطنت کوي .آسمان هغه ځای دی
کوم خلک چی په رښتيا سره خدای او عيسی پېژني
د مرګ نه روسته به هلته اوسيږي .دا هغه ځای دی چرته
به چی خلک هميشه خوشحاله او نه به په تکليف کی وي.
نوی آسمان او نوی ځمکه د هغو راتلونکی کور دی
څوک چی خدای پېژني..

دوذخ

دوذخ هغه ځای دی چرته چی خدای بدکاره د خپل ځان نه
لری کړي دی .دوذخ د بد کارانو د پاره د مرګ نه
وروسته څای دی.

مقدس

د مقدس کيدو مطلب د خدای دپاره يوه حصه.
د خدای په شان کيدل .د خدای په شان .کله چی مونږ
مقدس يو مونږ بې ګناه يو  .مونږ د خدای په وړاندی پاک يو.
د خدای روح (وګورئ روح) عيسی ليږلی چی خلکو سره مدد وکړي.
روح القدوس د خدای بل نوم
نوم دی .او روح القدوس دی ته د خدای روح هم ويل کيږي.
د مسيح روح او هغه روح چی مونږ سره مدد کوي..
روح القدوس يو شخصيت دی ،خو دا د انسان په شان نه دی لکه څنګه

چی مونږ يو .دا خدای ،دا د خداي
يعنی پالر يا خدای يعنی زوی سره برابر دی(.تثليث وګورئ) دې
په دنيا کی د خلکو تر منځه د خدای کار
کويّ .هيڅوک روح القدوس نشی کتليو خو دې په هغه چا کی
اوسيږی څوک چی عيسی پېژني.
عزت

د يو چا عزت د هغه سره په ښه خبرو کي دی ،د يو چا مخامخ
عمل کول ځکه چی ته د هغه عزت کوی او قدر ورکوی..

د عزت وړتيا

ښه عمل کول .په داسی طريقی سره ژوند تېرول په کوم چی
خدای او خلکو ته اخترام ښودل کيږي.
داسی انسان جوړيدل چی ښه او صجيج کارونه کوي.

بت

بت يو داسی شی دی کوم چی د لرګی ،ا کاڼی
او يا مسو نه جوړ شوی وي .کوم چی خلک دعا کوي.هغوی
بايد د خدای عبادت وکړي .بت د انسان تصوير او
يا بل څه د سره د خدای په ځای مينه کول دی  .بت د
د دروغو خدای دی .يو څه چی د خدای نه زياته مينه ور سره کيږی.

اسرائيل

هغه ځمکه چرته چی يهوديان اوسيږي .د اسرائيل خلک د يهيديانو
د پاره دويم نوم دی .هغوې د ابراهيم ،اسحاق او يعقوب اوالده ده.

يهودي

يهودی هغه کس دی څوک چی د ابراهيم ،اسحاق او يعقوب
او د هغوئ د اودونو اوالده وي.
هغه کس چی هغه يهودي ايمان ولري.

بادشاهي

بادشاهي هغه ته وايي چرته چی د بادشاه حکم چليږي.
د خدای بادشاهي هغه ته چيرته چی د خدای حکم چليږی.

قانون

بادشاه خلکو باندی حکم چلوي چی بايد څګه ژوند وکړي.

خدای موسی ته په اسرائيلو باندی د حکم چلولو حکم کړی و.
رب

په کتاب مقدس کی رب د خدای بل نوم دی .ددي نه د
معلومېږی چی هغه په ټولو څيزونو اوچت او په ټولو
څيزونو واک او اختيار لري.دا هغه نوم دی کوم چی مونږ د عيسی دپاره عيسی دپاره
استعمالوؤ کله چی د هغه تابعداري کوؤ.

پېغمبر

هغه څوک دی چا چی خلکو ته ته ويل چی خدای څه غواړي.
پېغمبرانو به پخوا د خدای باره کی خبری کولی.
هغوئ هغه څوک وؤ چی هغوئ به ويل چی آينده کی به څه پېښيږي.

کاميابي

د کاميابۍ مطلب دادی چی د ښه شيانو نه خوند اخستل.
د کاميابۍ مطلب بايد ښه صحتمنده او مالداره شو.
مونږ هغه وخت کاميابه يو کله چی خلک زمونږ باره کی
ښه خبری کوي .هغه وخت کاميابيدای شو کله چی د
بل چا د مهربانۍ نه خون اخلو.

حاصلول

هغه څيز بيرته حاصلول کوم چی مونږ نه ورک شوی دی.
د يو شی د ځان ته حاصلولو دپاره د هغه قيمت ورکول.

بيرته را ګرځيدل

د بيرته راګر ځيدو مطلب د ګناه نه راګرځيدل دی.
هغه څه کوم د کوم چی خدای زمونږ نه د کولو طمع لري. .
او يو داسی فيصله کول چی غلط کا .رونه به نه کوي کوم
چی مونږ مخکی کړی و.

راپا څېدل

د راپاڅيدلو نه مطلب د مرک بيرت را ژوندي کيدل .چی راشي
او بيرته ژوند وکړي.

نېک عمله

د نېک عمله نه مطلب د خدای په وړاندی ښه والی.
نېک عمله هغه خلک دي څوک چی د خدای په وړاندې ښه

وي .هغه چی خدای څوک نېک عمله کړی ،هغه ته هغه
انسان پاک ښکاري .نېک عمله سړی د خدای دوست
وي نه د خدای دښمن.
سبت

سبت هغه ورځ ده په کومه ورځ چی خدای د تخليق نه
وروسته آرام وکړو .سبت هغه ورځ وه په کومه چی
خدای يهوديانو ته ووئيل چی کا مه کوئ .دا د هغوئ دپاره يوه
خاصه ورځ وه په کومه کی چی هغوئ آرام او د
د خدای عبادت کولو.

بچ /نجات

نجات هغه ته وايي کله چی مونږ خدای د د ګناه د طاقت
او د هغه د انجام نه په آمن کی وساتي .د غلطو ]
څېزونو نه بج کيدل او يا په آمن کی کيدل.

شيطان

دا د پژري دپاره بل نوم دی.شيطان د ټولو نه
بد او خرابه پرښته ده( .پرښتی وګورئ).

بچ کونکی

عيسی مسيح بچ کونکی دې چا چی مونږ واپس خدای ته راوړلو
او مونږ يي د هغی ګناه د سزا نه په آمن کی
کومه چی مونږ کړی وه.

ګناه /ګناه ګار

ګناه يو ډپر بد عمل دی چی خلک يي د خدای
او د نورو خلکو په خالف کوي .کله چی مونږ د هفو اصولو
تابعداری ونه کړو کوم چی خدای جوړ کړی ديو نو مونږ ګناه کوؤ.
کله چی مونږ هغه څه ونه کړو ک/وم چی
يي زمونږ نه د کولو طمع لري ،نوو مونږ ګناه کوؤ .ټول خلک ګناه ګار
دی ځکه هغوئ د خدای او د نورو خلکو
خالف ګناه کوي .ټول خلک ګناه ګار دی ځکه چی هغوئ د بدو

خواهشاتو سره رالوی شوی دي.
روح

روح زمونږ د بدن يوه برخه ده کوم چی مونږ يي په سترګو
نشو ليدلی خو مونږ سره زمونږ په ژوند کی او زمونږ
د مرګ نه وروسته اوسيږی .خدای آدم او حوا ته په هغه وخت کی
روح ورکړ

کله چی هغوئ د ژوند ساه

واخستله .د انسان روج بعضی وختونو کی د انسان د روح په نوم
هم ياديږی(.روح وګورئ)
روح

روح هيڅ بدن نلری او څوک يي نشي ليدلی .خدای روح دی.
خدای يو بل روح هم جوړ کړی
پرښته وايي کوم چی مونږ نشو ليدلی ،دی نه بعضی ښه دی
او بعضی بدی دي .د انسان روح بعضی وختونو
کی د انسان د سړي روح ويل کيږي.

تثليث

دا يوه کليمه ده کومه چی د يو خدای دپاره کوم چی
په درې شکلونو ښکاري :خدای پال ،خدای زوي (عيسی)،
او روح القدوس.

يقين

د يقين نه مطلب دادی چی د هغه چا تابعداری کول
کوم چی ستا په نظر کی ښه ښکاري .چی ايمان ولري
او په ايمان عمل کوي.

پېغله
عبادت

پېغله هغه کس دی چا چی هيڅ کوروالی نه وي کړی.
دا عبادت نه مطلب د خداي لويي بياونول او مونږ د هغه سره زياته مينه لرو.
د هغه عبادت کول او د هغه ته عزت ورکول
.
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