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کتابونه مقدس  
۱  1 

 نه او ابدی کلمه خدای د چې ده شوې منله د ايا

ده؟ واله بدليدو  ( محفوظِلوحِ  ) 

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۲  2 
دی؟ کالم خدای د بائبل مقدس چې ده شوې منله د ايا  

( زبور،انجیلِتورات، ) 

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۳  3 
 په پيښې ليکلي خدای د کې ليکل په بائبل د خدای ايا

- کړي؟ غوره الرې له يهودانو د توګه ځانګړې  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۴ 4 
 واضح چې ورکړې اجازه ته پيغمبرانو بائبل د خدای ايا

 لخوا خدای د دوی چې توګه په تصديق يو د وکړي معجزې

دي؟ شوي استول  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۵  5 
 او بدلون د کتابونه مقدس ټول خپل چه غواړي خدای آيا

(نيت/  هدف) ؟ اوساتی نه فساد د  

ِنه      هوِ  ِ      مطابق:دِبائبلِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

کتابونه مقدس  
۱  1 

 نه او ابدی کلمه خدای د چې ده شوې منله د ايا

ده؟ واله بدليدو  ( محفوظِلوحِ  ) 

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۲  2 
دی؟ کالم خدای د بائبل مقدس چې ده شوې منله د ايا  

( زبور،انجیلِتورات، ) 

ِنه      هوِ  ِ      مطابق:دِبائبلِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۳  3 
 په پيښې ليکلي خدای د کې ليکل په بائبل د خدای ايا

- کړي؟ غوره الرې له يهودانو د توګه ځانګړې  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۴ 4 
 واضح چې ورکړې اجازه ته پيغمبرانو بائبل د خدای ايا

 لخوا خدای د دوی چې توګه په تصديق يو د وکړي معجزې

دي؟ شوي استول  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۵  5 
 او بدلون د کتابونه مقدس ټول خپل چه غواړي خدای آيا

(نيت/  هدف) ؟ اوساتی نه فساد د  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

کتابونه مقدس  
۱  1 

 نه او ابدی کلمه خدای د چې ده شوې منله د ايا

ده؟ واله بدليدو  ( محفوظِلوحِ  ) 

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۲  2 
دی؟ کالم خدای د بائبل مقدس چې ده شوې منله د ايا  

( زبور،انجیلِتورات، ) 

ِنه      هوِ  ِ      بائبلِمطابق:دِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۳  3 
 په پيښې ليکلي خدای د کې ليکل په بائبل د خدای ايا

- کړي؟ غوره الرې له يهودانو د توګه ځانګړې  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۴ 4 
 واضح چې ورکړې اجازه ته پيغمبرانو بائبل د خدای ايا

 لخوا خدای د دوی چې توګه په تصديق يو د وکړي معجزې

دي؟ شوي استول  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۵  5 
 او بدلون د کتابونه مقدس ټول خپل چه غواړي خدای آيا

(نيت/  هدف) ؟ اوساتی نه فساد د  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

کتابونه مقدس  
۱  1 

 نه او ابدی کلمه خدای د چې ده شوې منله د ايا

ده؟ واله بدليدو  ( محفوظِلوحِ  ) 

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۲  2 
دی؟ کالم خدای د بائبل مقدس چې ده شوې منله د ايا  

( زبور،انجیلِتورات، ) 

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۳  3 
 په پيښې ليکلي خدای د کې ليکل په بائبل د خدای ايا

- کړي؟ غوره الرې له يهودانو د توګه ځانګړې  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۴ 4 
 واضح چې ورکړې اجازه ته پيغمبرانو بائبل د خدای ايا

 لخوا خدای د دوی چې توګه په تصديق يو د وکړي معجزې

دي؟ شوي استول  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۵  5 
 او بدلون د کتابونه مقدس ټول خپل چه غواړي خدای آيا

(نيت/  هدف) ؟ اوساتی نه فساد د  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 



۶ ِ6 
 فساد د او بدلون ده کتابونه مقدس ټول خپل خدای ايا
شۍ؟ ساتلی نه  
ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      
ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      
 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۷  7 
 ورکړي اجازه ته انسانانو يا پيريان شيطان، خدای ايا

 فساد او بدلون "طاقت " او" مقصد " کتاب خپل د ده چې
 چې متن اصلي کتاب مقدس د چې يوسي منځه له ذريع په
 (بللفز طهريف)  دی؟ ليږلی هغه

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      
ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
۸  8 

 زبانی کتابونه مقدس ده چې ممکنه لپاره نارينه د آيا
 کتابونه کړې؟ خراب باندې کولو ترجمه يا غلطه وايل غلط
 کړي؟ تفسير غلطۍ په يې يا او کړي اخته توګه لفظي په
(بلمناء طهريف)  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      
ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      
 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
۹   9 

 کړې فساد يا دې شوی بدل بائبل چې وايي چې خلک هغه ايا 
 کوي، نه پروا پوهيږي، نه خدای چې ده کړې ګستاخې دې شوې
 اليم، ال) ؟.کولی شي نه څه هيڅ اړه په بائبل د هغه يا
(کدير ال رحيم، الر الرحمن، ارم  
ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      
ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      
 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
۱۰   10 

 کړې فساد يا دې شوی بدل بائبل چې وايي چې خلک هغه ايا

 باندې خداې په له شيطان کښی حقيقت په دې شوې
  مقابله په خداې  ده شېطان چې ورکوې مرتبه

اوګټلو ؟ جنګ باېبل ده کښی  

(مکتدير ال الجببار، االغالب، العزيز،)   
ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      
ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      
 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

۶ ِ6 
 فساد د او بدلون ده کتابونه مقدس ټول خپل خدای ايا
شۍ؟ ساتلی نه  
ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      
ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      
 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۷  7 
 ورکړي اجازه ته انسانانو يا پيريان شيطان، خدای ايا

 فساد او بدلون "طاقت " او" مقصد " کتاب خپل د ده چې
 چې متن اصلي کتاب مقدس د چې يوسي منځه له ذريع په
 (بللفز طهريف)  دی؟ ليږلی هغه

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      
ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
۸  8 

 زبانی کتابونه مقدس ده چې ممکنه لپاره نارينه د آيا
 کتابونه کړې؟ خراب باندې کولو ترجمه يا غلطه وايل غلط
 کړي؟ تفسير غلطۍ په يې يا او کړي اخته توګه لفظي په
(بلمناء طهريف)  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      
ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      
 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
۹   9 

 کړې فساد يا دې شوی بدل بائبل چې وايي چې خلک هغه ايا 
 کوي، نه پروا پوهيږي، نه خدای چې ده کړې ګستاخې دې شوې
 اليم، ال) ؟.کولی شي نه څه هيڅ اړه په بائبل د هغه يا
(کدير ال رحيم، الر الرحمن، ارم  
ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      
ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      
 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
۱۰   10 

 کړې فساد يا دې شوی بدل بائبل چې وايي چې خلک هغه ايا

 باندې خداې په له شيطان کښی حقيقت په دې شوې
  مقابله په خداې  ده شېطان چې ورکوې مرتبه

اوګټلو ؟ جنګ باېبل ده کښی  

(مکتدير ال الجببار، االغالب، العزيز،)   
ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      
ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      
 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

۶ ِ6 
 فساد د او بدلون ده کتابونه مقدس ټول خپل خدای ايا
شۍ؟ ساتلی نه  
ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      
ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      
 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۷  7 
 ورکړي اجازه ته انسانانو يا پيريان شيطان، خدای ايا

 فساد او بدلون "طاقت " او" مقصد " کتاب خپل د ده چې
 چې متن اصلي کتاب مقدس د چې يوسي منځه له ذريع په
 (بللفز طهريف)  دی؟ ليږلی هغه

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      
ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
۸  8 

 زبانی کتابونه مقدس ده چې ممکنه لپاره نارينه د آيا
 کتابونه کړې؟ خراب باندې کولو ترجمه يا غلطه وايل غلط
 کړي؟ تفسير غلطۍ په يې يا او کړي اخته توګه لفظي په
(بلمناء طهريف)  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      
 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
۹   9 

 کړې فساد يا دې شوی بدل بائبل چې وايي چې خلک هغه ايا 
 کوي، نه پروا پوهيږي، نه خدای چې ده کړې ګستاخې دې شوې
 اليم، ال) ؟.کولی شي نه څه هيڅ اړه په بائبل د هغه يا
(کدير ال رحيم، الر الرحمن، ارم  
ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      
ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      
 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
۱۰   10 

 کړې فساد يا دې شوی بدل بائبل چې وايي چې خلک هغه ايا

 باندې خداې په له شيطان کښی حقيقت په دې شوې
  مقابله په خداې  ده شېطان چې ورکوې مرتبه

اوګټلو ؟ جنګ باېبل ده کښی  

(مکتدير ال الجببار، االغالب، العزيز،)   
ِنه      هوِ  ِ      بائبلِمطابق:دِ      
ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      
 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

۶ ِ6 
 فساد د او بدلون ده کتابونه مقدس ټول خپل خدای ايا
شۍ؟ ساتلی نه  
ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      
ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      
 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۷  7 
 ورکړي اجازه ته انسانانو يا پيريان شيطان، خدای ايا

 فساد او بدلون "طاقت " او" مقصد " کتاب خپل د ده چې
 چې متن اصلي کتاب مقدس د چې يوسي منځه له ذريع په
 (بللفز طهريف)  دی؟ ليږلی هغه

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      
ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
۸  8 

 زبانی کتابونه مقدس ده چې ممکنه لپاره نارينه د آيا
 کتابونه کړې؟ خراب باندې کولو ترجمه يا غلطه وايل غلط
 کړي؟ تفسير غلطۍ په يې يا او کړي اخته توګه لفظي په
(بلمناء طهريف)  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      
 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
۹   9 

 کړې فساد يا دې شوی بدل بائبل چې وايي چې خلک هغه ايا 
 کوي، نه پروا پوهيږي، نه خدای چې ده کړې ګستاخې دې شوې
 اليم، ال) ؟.کولی شي نه څه هيڅ اړه په بائبل د هغه يا
(کدير ال رحيم، الر الرحمن، ارم  
ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      
ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      
 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
۱۰   10 

 کړې فساد يا دې شوی بدل بائبل چې وايي چې خلک هغه ايا

 باندې خداې په له شيطان کښی حقيقت په دې شوې
  مقابله په خداې  ده شېطان چې ورکوې مرتبه

اوګټلو ؟ جنګ باېبل ده کښی  

(مکتدير ال الجببار، االغالب، العزيز،)   
ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      
ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      
 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 



۱۱   11 
خپل  چې لري معيار ځله دوه لپاره کتاب مقدس د خدای ايا

نه ؟ ټول خو کړې بچ کتابونه مقدس څه  

(المقسيت الموميت، هادی، ال االعدل،)   

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۲   12 
 چې دی معيار نړيوال او ارزښته بې کلمه خدای د ايا

 قضاوت ورځ په قيامت ده انسنانو ټولو ده د به خدای

 وکړي؟

(حسيب ال حفيظ، ال الحق، حکيم، ال)   

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۳  13 
برخې يوې په کتاب د چې لري اجازه مومنان ايا  

نه؟ برخه بله او په لري   باور 

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۴  14 
 کتابونه مقدس ټول ورځ نن چې مومنان غواړي خدايه ايا

دي؟ ليږلي يې هغه چې کړي اطاعت يې هغه او کړي مطالعه  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۵  15 
شرط  لومړنۍ لپاره چا يو د اطاعت فرمان د خداى د آيا

دي؟ کول السه تر" برکت" کې ژوند خپل په چې د  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

۱۱   11 
خپل  چې لري معيار ځله دوه لپاره کتاب مقدس د خدای ايا

نه ؟ ټول خو کړې بچ کتابونه مقدس څه  

(المقسيت الموميت، هادی، ال االعدل،)   

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۲   12 
 چې دی معيار نړيوال او ارزښته بې کلمه خدای د ايا

 قضاوت ورځ په قيامت ده انسنانو ټولو ده د به خدای

 وکړي؟

(حسيب ال حفيظ، ال الحق، حکيم، ال)   

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۳  13 
برخې يوې په کتاب د چې لري اجازه مومنان ايا  

نه؟ برخه بله او په لري   باور 

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۴  14 
 کتابونه مقدس ټول ورځ نن چې مومنان غواړي خدايه ايا

دي؟ ليږلي يې هغه چې کړي اطاعت يې هغه او کړي مطالعه  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۵  15 
شرط  لومړنۍ لپاره چا يو د اطاعت فرمان د خداى د آيا

دي؟ کول السه تر" برکت" کې ژوند خپل په چې د  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

۱۱   11 
خپل  چې لري معيار ځله دوه لپاره کتاب مقدس د خدای ايا

نه ؟ ټول خو کړې بچ کتابونه مقدس څه  

(المقسيت الموميت، هادی، ال االعدل،)   

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۲   12 
 چې دی معيار نړيوال او ارزښته بې کلمه خدای د ايا

 قضاوت ورځ په قيامت ده انسنانو ټولو ده د به خدای

 وکړي؟

(حسيب ال حفيظ، ال الحق، حکيم، ال)   

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۳  13 
برخې يوې په کتاب د چې لري اجازه مومنان ايا  

نه؟ برخه بله او په لري   باور 

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۴  14 
 کتابونه مقدس ټول ورځ نن چې مومنان غواړي خدايه ايا

دي؟ ليږلي يې هغه چې کړي اطاعت يې هغه او کړي مطالعه  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۵  15 
شرط  لومړنۍ لپاره چا يو د اطاعت فرمان د خداى د آيا

دي؟ کول السه تر" برکت" کې ژوند خپل په چې د  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

۱۱   11 
خپل  چې لري معيار ځله دوه لپاره کتاب مقدس د خدای ايا

نه ؟ ټول خو کړې بچ کتابونه مقدس څه  

(المقسيت الموميت، هادی، ال االعدل،)   

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۲   12 
 چې دی معيار نړيوال او ارزښته بې کلمه خدای د ايا

 قضاوت ورځ په قيامت ده انسنانو ټولو ده د به خدای

 وکړي؟

(حسيب ال حفيظ، ال الحق، حکيم، ال)   

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۳  13 
برخې يوې په کتاب د چې لري اجازه مومنان ايا  

نه؟ برخه بله او په لري   باور 

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۴  14 
 کتابونه مقدس ټول ورځ نن چې مومنان غواړي خدايه ايا

دي؟ ليږلي يې هغه چې کړي اطاعت يې هغه او کړي مطالعه  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۵  15 
شرط  لومړنۍ لپاره چا يو د اطاعت فرمان د خداى د آيا

دي؟ کول السه تر" برکت" کې ژوند خپل په چې د  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 



۱۶  16 
 کولو اطاعت او لوستلو د بائبل څوک چې خلک هغه ايا

 پټوي؟ کې لعنت په مومن غير د ځان انکار کوي نه

(کافر)  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۷  17 
 بانده مکاشفه کتاب د کتاب مقدس چی ده شوی منيلی دا ايا

 ورسيده؟ ته پای

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۸  18  
آيا قران چې ده خدای کليمه ګنړلې کيږې لپاره ضروری 

 چې څنګه اوخوری لکه سمون سره کتاب تاريخي چی ده

و؟ شوی ثبت کې انجيل په پخوا  
ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۹  19  
 لري توپيرونه تاريخی او اصول بنيادی کريم قرآن ايا

 توګه طبيعي په چې سره هغه د کې بائبل په چې کوم

 ؟ کيږي مخالفت

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

٢٠ 20 
 بائبل او قران کې مفهوم په مکاشفه ده يا الهام ده آيا

 دی؟ يو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

۱۶  16 
 کولو اطاعت او لوستلو د بائبل څوک چې خلک هغه ايا

 پټوي؟ کې لعنت په مومن غير د ځان انکار کوي نه

(کافر)  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۷  17 
 بانده مکاشفه کتاب د کتاب مقدس چی ده شوی منيلی دا ايا

 ورسيده؟ ته پای

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۸  18  
آيا قران چې ده خدای کليمه ګنړلې کيږې لپاره ضروری 

 چې څنګه اوخوری لکه سمون سره کتاب تاريخي چی ده

و؟ شوی ثبت کې انجيل په پخوا  
ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۹  19  
 لري توپيرونه تاريخی او اصول بنيادی کريم قرآن ايا

 توګه طبيعي په چې سره هغه د کې بائبل په چې کوم

 ؟ کيږي مخالفت

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

٢٠ 20 
 بائبل او قران کې مفهوم په مکاشفه ده يا الهام ده آيا

 دی؟ يو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

۱۶  16 
 کولو اطاعت او لوستلو د بائبل څوک چې خلک هغه ايا

 پټوي؟ کې لعنت په مومن غير د ځان انکار کوي نه

(کافر)  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۷  17 
 بانده مکاشفه کتاب د کتاب مقدس چی ده شوی منيلی دا ايا

 ورسيده؟ ته پای

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۸  18  
خدای کليمه ګنړلې کيږې لپاره ضروری آيا قران چې ده 

 چې څنګه اوخوری لکه سمون سره کتاب تاريخي چی ده

و؟ شوی ثبت کې انجيل په پخوا  
ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۹  19  
 لري توپيرونه تاريخی او اصول بنيادی کريم قرآن ايا

 توګه طبيعي په چې سره هغه د کې بائبل په چې کوم

 ؟ کيږي مخالفت

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

٢٠ 20 
 بائبل او قران کې مفهوم په مکاشفه ده يا الهام ده آيا

 دی؟ يو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

۱۶  16 
 کولو اطاعت او لوستلو د بائبل څوک چې خلک هغه ايا

 پټوي؟ کې لعنت په مومن غير د ځان انکار کوي نه

(کافر)  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۷  17 
 بانده مکاشفه کتاب د کتاب مقدس چی ده شوی منيلی دا ايا

 ورسيده؟ ته پای

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۸  18  
آيا قران چې ده خدای کليمه ګنړلې کيږې لپاره ضروری 

 چې څنګه اوخوری لکه سمون سره کتاب تاريخي چی ده

و؟ شوی ثبت کې انجيل په پخوا  
ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۹  19  
 لري توپيرونه تاريخی او اصول بنيادی کريم قرآن ايا

 توګه طبيعي په چې سره هغه د کې بائبل په چې کوم

 ؟ کيږي مخالفت

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

٢٠ 20 
 بائبل او قران کې مفهوم په مکاشفه ده يا الهام ده آيا

 دی؟ يو

ِنه      هوِ  ِ      بائبلِمطابق:دِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 



۲۱  21 
 په کتاب مقدس د کريم قران عيسايان او يهوديان آيا

 مني؟ توګه

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

  22۲۲ 
 به وروسته ايا نو واستول کتاب مقدس پاک خدای چې کله

 اړتيا ته کولو تعقيب يا تعقيب آياتونه ځينې دې د

 (نسيح او مينسوه) احساسوي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۲۳  23 
 د او و شوی راپرځيدل څخه" خدای د نړۍ" د قران که

 د دا چې وي نښه ښه يو به دا شو تصويب خوا له ډيموکراسۍ

 دی؟ راغلی څخه خدای

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۲۴  24 
 سره تکرار په چې لري احساس يو کتاب مقدس يو ايا

 دی؟ شيطان دا چې وکړي انکار

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

ہللا او خدائ  

۲۵  25 
 خدای رښتنې يو ټول مسلمانان او عيسيان يهوديان، ايا

 منی؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۲۱  21 
 په کتاب مقدس د کريم قران عيسايان او يهوديان آيا

 مني؟ توګه

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

  22۲۲ 
 به وروسته ايا نو واستول کتاب مقدس پاک خدای چې کله

 اړتيا ته کولو تعقيب يا تعقيب آياتونه ځينې دې د

 (نسيح او مينسوه) احساسوي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۲۳  23 
 د او و شوی راپرځيدل څخه" خدای د نړۍ" د قران که

 د دا چې وي نښه ښه يو به دا شو تصويب خوا له ډيموکراسۍ

 دی؟ راغلی څخه خدای

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۲۴  24 
 سره تکرار په چې لري احساس يو کتاب مقدس يو ايا

 دی؟ شيطان دا چې وکړي انکار

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

ہللا او خدائ  

۲۵  25 
 خدای رښتنې يو ټول مسلمانان او عيسيان يهوديان، ايا

 منی؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۲۱  21 
 په کتاب مقدس د کريم قران عيسايان او يهوديان آيا

 مني؟ توګه

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

  22۲۲ 
 به وروسته ايا نو واستول کتاب مقدس پاک خدای چې کله

 اړتيا ته کولو تعقيب يا تعقيب آياتونه ځينې دې د

 (نسيح او مينسوه) احساسوي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۲۳  23 
 د او و شوی راپرځيدل څخه" خدای د نړۍ" د قران که

 د دا چې وي نښه ښه يو به دا شو تصويب خوا له ډيموکراسۍ

 دی؟ راغلی څخه خدای

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۲۴  24 
 سره تکرار په چې لري احساس يو کتاب مقدس يو ايا

 دی؟ شيطان دا چې وکړي انکار

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

ہللا او خدائ  

۲۵  25 
 خدای رښتنې يو ټول مسلمانان او عيسيان يهوديان، ايا

 منی؟

ِنه      هوِ  ِ      بائبلِمطابق:دِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۲۱  21 
 په کتاب مقدس د کريم قران عيسايان او يهوديان آيا

 مني؟ توګه

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

  22۲۲ 
 به وروسته ايا نو واستول کتاب مقدس پاک خدای چې کله

 اړتيا ته کولو تعقيب يا تعقيب آياتونه ځينې دې د

 (نسيح او مينسوه) احساسوي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۲۳  23 
 د او و شوی راپرځيدل څخه" خدای د نړۍ" د قران که

 د دا چې وي نښه ښه يو به دا شو تصويب خوا له ډيموکراسۍ

 دی؟ راغلی څخه خدای

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۲۴  24 
 سره تکرار په چې لري احساس يو کتاب مقدس يو ايا

 دی؟ شيطان دا چې وکړي انکار

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

ہللا او خدائ  

۲۵  25 
 خدای رښتنې يو ټول مسلمانان او عيسيان يهوديان، ايا

 منی؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 



۲۶   26  
 بائبل او په ځانګړتياوې تعالی ہللا د کې قرآن ايا په

.لری؟ اتفاق سره يوبل ځانګړتياوې خدای د کې  

(الحسناء-اسماء)   

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۲۷ِ   27  
 دی؟ ہللا يو قرآن کريم د او" خدای" مقدس بائبل د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۲۸   28 
 ده ؟ "رب" نوم بدليدونکی نه او  ابدي د خدای ايا

ِنه      هوِ  ِ      مطابق:دِبائبلِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۲۹   29  
" مقدس" آياتونه کې کتاب مقدس په اړه په خدای د ايا

(القدوس) دي؟  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۳۰   30 
 خدای ځانګړتياوې، طبيعت او ځانګړتياو د خدای د

 څرګندوي؟ توګه په" پالر" د ځان خپل تعالی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

 

 

 

۲۶   26  
 بائبل او په ځانګړتياوې تعالی ہللا د کې قرآن ايا په

.لری؟ اتفاق سره يوبل ځانګړتياوې خدای د کې  

(الحسناء-اسماء)   

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۲۷ِ   27  
 دی؟ ہللا يو قرآن کريم د او" خدای" مقدس بائبل د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۲۸   28 
 ده ؟ "رب" نوم بدليدونکی نه او  ابدي د خدای ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۲۹   29  
" مقدس" آياتونه کې کتاب مقدس په اړه په خدای د ايا

(القدوس) دي؟  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۳۰   30 
 خدای ځانګړتياوې، طبيعت او ځانګړتياو د خدای د

 څرګندوي؟ توګه په" پالر" د ځان خپل تعالی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

 

 

 

۲۶   26  
 بائبل او په ځانګړتياوې تعالی ہللا د کې قرآن ايا په

.لری؟ اتفاق سره يوبل ځانګړتياوې خدای د کې  

(الحسناء-اسماء)   

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۲۷ِ   27  
 دی؟ ہللا يو قرآن کريم د او" خدای" مقدس بائبل د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۲۸   28 
 ده ؟ "رب" نوم بدليدونکی نه او  ابدي د خدای ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۲۹   29  
" مقدس" آياتونه کې کتاب مقدس په اړه په خدای د ايا

(القدوس) دي؟  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۳۰   30 
 خدای ځانګړتياوې، طبيعت او ځانګړتياو د خدای د

 څرګندوي؟ توګه په" پالر" د ځان خپل تعالی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

 

 

 

۲۶   26  
 بائبل او په ځانګړتياوې تعالی ہللا د کې قرآن ايا په

.لری؟ اتفاق سره يوبل ځانګړتياوې خدای د کې  

(الحسناء-اسماء)   

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۲۷ِ   27  
 دی؟ ہللا يو قرآن کريم د او" خدای" مقدس بائبل د ايا

ِنه      هوِ  ِ      مطابق:دِبائبلِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۲۸   28 
 ده ؟ "رب" نوم بدليدونکی نه او  ابدي د خدای ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۲۹   29  
" مقدس" آياتونه کې کتاب مقدس په اړه په خدای د ايا

(القدوس) دي؟  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۳۰   30 
 خدای ځانګړتياوې، طبيعت او ځانګړتياو د خدای د

 څرګندوي؟ توګه په" پالر" د ځان خپل تعالی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

 

 

 



۳۱  31 
 ستاينه ځانګړتيا خدای وياړتيا د او وياړ خدای ايا

 (المتکبر) کوي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۳۲ِ   32 
 خدای ځانګړتياوې، طبيعت او ځانګړتياو د خدای د

 بيانوي؟ توګه په" نجات" د ځان خپل تعالی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۳۳ِ   33 
 آيا کوي، اشاره ته ځان خپل خدای چې کله کې کتاب مقدس په

 کوي؟ خبرې کې" موږ"جمعپه کس لومړي په هغه

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۳۴  34 
            دی؟ وړ منلو د مفهوم" تثليث" د ايا

 (القدس روح او زوی پالر،)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۳۵  35 
 يا شي لګولي تور غلط د څه عيسی په تعالی خدای ايا

 ؟شي ويلی دروغ لپاره غلط پټولو خپل څه ته خدای عيسی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۳۱  31 
 ستاينه ځانګړتيا خدای وياړتيا د او وياړ خدای ايا

 (المتکبر) کوي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۳۲ِ   32 
 خدای ځانګړتياوې، طبيعت او ځانګړتياو د خدای د

 بيانوي؟ توګه په" نجات" د ځان خپل تعالی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۳۳ِ   33 
 آيا کوي، اشاره ته ځان خپل خدای چې کله کې کتاب مقدس په

 کوي؟ خبرې کې" موږ"جمعپه کس لومړي په هغه

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۳۴  34 
            دی؟ وړ منلو د مفهوم" تثليث" د ايا

 (القدس روح او زوی پالر،)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۳۵  35 
 يا شي لګولي تور غلط د څه عيسی په تعالی خدای ايا

 ؟شي ويلی دروغ لپاره غلط پټولو خپل څه ته خدای عيسی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۳۱  31 
 ستاينه ځانګړتيا خدای وياړتيا د او وياړ خدای ايا

 (المتکبر) کوي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۳۲ِ   32 
 خدای ځانګړتياوې، طبيعت او ځانګړتياو د خدای د

 بيانوي؟ توګه په" نجات" د ځان خپل تعالی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۳۳ِ   33 
 آيا کوي، اشاره ته ځان خپل خدای چې کله کې کتاب مقدس په

 کوي؟ خبرې کې" موږ"جمعپه کس لومړي په هغه

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۳۴  34 
            دی؟ وړ منلو د مفهوم" تثليث" د ايا

 (القدس روح او زوی پالر،)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۳۵  35 
 يا شي لګولي تور غلط د څه عيسی په تعالی خدای ايا

 ؟شي ويلی دروغ لپاره غلط پټولو خپل څه ته خدای عيسی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۳۱  31 
 ستاينه ځانګړتيا خدای وياړتيا د او وياړ خدای ايا

 (المتکبر) کوي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۳۲ِ   32 
 خدای ځانګړتياوې، طبيعت او ځانګړتياو د خدای د

 بيانوي؟ توګه په" نجات" د ځان خپل تعالی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۳۳ِ   33 
 آيا کوي، اشاره ته ځان خپل خدای چې کله کې کتاب مقدس په

 کوي؟ خبرې کې" موږ"جمعپه کس لومړي په هغه

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۳۴  34 
            دی؟ وړ منلو د مفهوم" تثليث" د ايا

 (القدس روح او زوی پالر،)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۳۵  35 
 يا شي لګولي تور غلط د څه عيسی په تعالی خدای ايا

 ؟شي ويلی دروغ لپاره غلط پټولو خپل څه ته خدای عيسی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 



۳۶ ِ36 
 کې وخت لږ په چې دی خدايه پسې پرله لرې يو خدای ايا

 ګوتې هغه د کې تاريخ انسان د يا ښيي قدرت لوی هغه د

 ښيي؟ نښانې

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۳۷  37 
 ته خلکو کې ځمکه په ډول ښکاره په تعالی خدای آيا

 (ہللا رويټ يا تيوفني) دی؟ ښودلی ځان

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۳۸ ِ38 
 څخه' مکاشفه' ليکلي د هغه د هم صبا نن خدای ايا

 کوي؟ خبرې ته خلکو مستقيم

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۳۹  39 
 مينې ده او نيزدېې سره انسان محدود خدای المحدود آيا

 کيږې؟ بليلې بچی خدای ده انسانان چې غواړی تعلق

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۴۰  40 
 (الودود) ده؟ شرطه بې مينه خدای د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

 

۳۶ ِ36 
 کې وخت لږ په چې دی خدايه پسې پرله لرې يو خدای ايا

 ګوتې هغه د کې تاريخ انسان د يا ښيي قدرت لوی هغه د

 ښيي؟ نښانې

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۳۷  37 
 ته خلکو کې ځمکه په ډول ښکاره په تعالی خدای آيا

 (ہللا رويټ يا تيوفني) دی؟ ښودلی ځان

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۳۸ ِ38 
 څخه' مکاشفه' ليکلي د هغه د هم صبا نن خدای ايا

 کوي؟ خبرې ته خلکو مستقيم

ِنه      هوِ  ِ      مطابق:دِبائبلِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۳۹  39 
 مينې ده او نيزدېې سره انسان محدود خدای المحدود آيا

 کيږې؟ بليلې بچی خدای ده انسانان چې غواړی تعلق

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۴۰  40 
 (الودود) ده؟ شرطه بې مينه خدای د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

 

۳۶ ِ36 
 کې وخت لږ په چې دی خدايه پسې پرله لرې يو خدای ايا

 ګوتې هغه د کې تاريخ انسان د يا ښيي قدرت لوی هغه د

 ښيي؟ نښانې

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۳۷  37 
 ته خلکو کې ځمکه په ډول ښکاره په تعالی خدای آيا

 (ہللا رويټ يا تيوفني) دی؟ ښودلی ځان

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۳۸ ِ38 
 څخه' مکاشفه' ليکلي د هغه د هم صبا نن خدای ايا

 کوي؟ خبرې ته خلکو مستقيم

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۳۹  39 
 مينې ده او نيزدېې سره انسان محدود خدای المحدود آيا

 کيږې؟ بليلې بچی خدای ده انسانان چې غواړی تعلق

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۴۰  40 
 (الودود) ده؟ شرطه بې مينه خدای د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

 

۳۶ ِ36 
 کې وخت لږ په چې دی خدايه پسې پرله لرې يو خدای ايا

 ګوتې هغه د کې تاريخ انسان د يا ښيي قدرت لوی هغه د

 ښيي؟ نښانې

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۳۷  37 
 ته خلکو کې ځمکه په ډول ښکاره په تعالی خدای آيا

 (ہللا رويټ يا تيوفني) دی؟ ښودلی ځان

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۳۸ ِ38 
 څخه' مکاشفه' ليکلي د هغه د هم صبا نن خدای ايا

 کوي؟ خبرې ته خلکو مستقيم

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۳۹  39 
 مينې ده او نيزدېې سره انسان محدود خدای المحدود آيا

 کيږې؟ بليلې بچی خدای ده انسانان چې غواړی تعلق

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۴۰  40 
 (الودود) ده؟ شرطه بې مينه خدای د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

 



۴۱  41 
بنديان  غالمان يا هغه د يوازې ته مومنانو خدای ايا

 ګوري؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۴۲  42 
 د او ښودلې خواشيني ډول څه منځ تر خلکو د خدای ايا

 کړې؟ غوره يې څخه نورو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۴۳  43 
 نه ګناهکاران ځينې توګه ځانګړي په تعالی خدای ايا

 الړشي؟ ته دوزخ چې غواړي او کوي نفرت

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۴۴   44 
 دواړو د او ليکوال" برائی" او" ښه" د خدای ايا

 (شير او حير) دی؟ مسؤل مسؤليت د لپاره

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۴۵  45 
 توګه په" سکيمر" يا" پالنونه" ټولو د به خدای ايا

 (ماکارا) شي؟ وپيژندل

ِنه      هوِ  ِ      بائبلِمطابق:دِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۴۱  41 
بنديان  غالمان يا هغه د يوازې ته مومنانو خدای ايا

 ګوري؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۴۲  42 
 د او ښودلې خواشيني ډول څه منځ تر خلکو د خدای ايا

 کړې؟ غوره يې څخه نورو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۴۳  43 
 نه ګناهکاران ځينې توګه ځانګړي په تعالی خدای ايا

 الړشي؟ ته دوزخ چې غواړي او کوي نفرت

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۴۴   44 
 دواړو د او ليکوال" برائی" او" ښه" د خدای ايا

 (شير او حير) دی؟ مسؤل مسؤليت د لپاره

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۴۵  45 
 توګه په" سکيمر" يا" پالنونه" ټولو د به خدای ايا

 (ماکارا) شي؟ وپيژندل

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۴۱  41 
بنديان  غالمان يا هغه د يوازې ته مومنانو خدای ايا

 ګوري؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۴۲  42 
 د او ښودلې خواشيني ډول څه منځ تر خلکو د خدای ايا

 کړې؟ غوره يې څخه نورو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۴۳  43 
 نه ګناهکاران ځينې توګه ځانګړي په تعالی خدای ايا

 الړشي؟ ته دوزخ چې غواړي او کوي نفرت

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۴۴   44 
 دواړو د او ليکوال" برائی" او" ښه" د خدای ايا

 (شير او حير) دی؟ مسؤل مسؤليت د لپاره

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۴۵  45 
 توګه په" سکيمر" يا" پالنونه" ټولو د به خدای ايا

 (ماکارا) شي؟ وپيژندل

ِنه      هوِ  ِ      مطابق:دِبائبلِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۴۱  41 
بنديان  غالمان يا هغه د يوازې ته مومنانو خدای ايا

 ګوري؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۴۲  42 
 د او ښودلې خواشيني ډول څه منځ تر خلکو د خدای ايا

 کړې؟ غوره يې څخه نورو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۴۳  43 
 نه ګناهکاران ځينې توګه ځانګړي په تعالی خدای ايا

 الړشي؟ ته دوزخ چې غواړي او کوي نفرت

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۴۴   44 
 دواړو د او ليکوال" برائی" او" ښه" د خدای ايا

 (شير او حير) دی؟ مسؤل مسؤليت د لپاره

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۴۵  45 
 توګه په" سکيمر" يا" پالنونه" ټولو د به خدای ايا

 (ماکارا) شي؟ وپيژندل

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 



۴۶   46 
 او دښمني ترمنځ عقيدو خلکو مختلف   خدای د  ايا

 راوړي؟ نفرت

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۴۷  ِ47 
 سخت زړونه سړو څو يو د چه ده موخه خدای د ده ايا

 کړی؟ ګمراه هغوی او کړی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۴۸  48 
 دی ؟ سيسټيکل هرکله قوي او  چلند او لوښه خدای د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۴۹  49 
  دی؟ منع کول سجده ته چا بل عالوه نه خدای د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۵۰  50 
 چې کوي حکم خالف په قانون ابدي خپل د هغه د خدای ايا

 ؟"وکړئ سجده ته آدم: "فرمايي يې ته فرښتې ټول

ِنه      هوِ  ِ      بائبلِمطابق:دِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۴۶   46 
 او دښمني ترمنځ عقيدو خلکو مختلف   خدای د  ايا

 راوړي؟ نفرت

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۴۷  ِ47 
 سخت زړونه سړو څو يو د چه ده موخه خدای د ده ايا

 کړی؟ ګمراه هغوی او کړی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۴۸  48 
 دی ؟ سيسټيکل هرکله قوي او  چلند او لوښه خدای د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۴۹  49 
  دی؟ منع کول سجده ته چا بل عالوه نه خدای د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۵۰  50 
 چې کوي حکم خالف په قانون ابدي خپل د هغه د خدای ايا

 ؟"وکړئ سجده ته آدم: "فرمايي يې ته فرښتې ټول

ِنه      هوِ  ِ      بائبلِمطابق:دِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۴۶   46 
 او دښمني ترمنځ عقيدو خلکو مختلف   خدای د  ايا

 راوړي؟ نفرت

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۴۷  ِ47 
 سخت زړونه سړو څو يو د چه ده موخه خدای د ده ايا

 کړی؟ ګمراه هغوی او کړی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۴۸  48 
 دی ؟ سيسټيکل هرکله قوي او  چلند او لوښه خدای د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۴۹  49 
  دی؟ منع کول سجده ته چا بل عالوه نه خدای د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۵۰  50 
 چې کوي حکم خالف په قانون ابدي خپل د هغه د خدای ايا

 ؟"وکړئ سجده ته آدم: "فرمايي يې ته فرښتې ټول

ِنه      هوِ  ِ      بائبلِمطابق:دِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۴۶   46 
 او دښمني ترمنځ عقيدو خلکو مختلف   خدای د  ايا

 راوړي؟ نفرت

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۴۷  ِ47 
 سخت زړونه سړو څو يو د چه ده موخه خدای د ده ايا

 کړی؟ ګمراه هغوی او کړی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۴۸  48 
 دی ؟ سيسټيکل هرکله قوي او  چلند او لوښه خدای د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۴۹  49 
  دی؟ منع کول سجده ته چا بل عالوه نه خدای د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۵۰  50 
 چې کوي حکم خالف په قانون ابدي خپل د هغه د خدای ايا

 ؟"وکړئ سجده ته آدم: "فرمايي يې ته فرښتې ټول

ِنه      هوِ  ِ      بائبلِمطابق:دِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 



شيطان او فرشتين،پيريان القدس، روح  

۵۱ِ   51 
 (القدس روح) کيږي؟ منل توګه په خدای د" القدس روح" ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۵۲  52 
 لري؟ قدرت تخليق ده القدس روح ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۵۳  ِ53 
  دي ؟  يو" جبريل" فرښته او" القدس روح" ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۵۴  ِ54 
 او يو کول سپکاوی د وړاندې په" القدس روح" د ايا

 ده؟ ګناه يو يوازې

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۵۵  55 
 دي؟ متمرکز څير په روح د کتاب مقدس ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

شيطان او فرشتين،پيريان القدس، روح  

۵۱ِ   51 
 (القدس روح) کيږي؟ منل توګه په خدای د" القدس روح" ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۵۲  52 
 لري؟ قدرت تخليق ده القدس روح ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۵۳  ِ53 
  دي ؟  يو" جبريل" فرښته او" القدس روح" ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۵۴  ِ54 
 او يو کول سپکاوی د وړاندې په" القدس روح" د ايا

 ده؟ ګناه يو يوازې

ِنه      هوِ  ِ      مطابق:دِبائبلِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۵۵  55 
 دي؟ متمرکز څير په روح د کتاب مقدس ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

شيطان او فرشتين،پيريان القدس، روح  

۵۱ِ   51 
 (القدس روح) کيږي؟ منل توګه په خدای د" القدس روح" ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۵۲  52 
 لري؟ قدرت تخليق ده القدس روح ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۵۳  ِ53 
  دي ؟  يو" جبريل" فرښته او" القدس روح" ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۵۴  ِ54 
 او يو کول سپکاوی د وړاندې په" القدس روح" د ايا

 ده؟ ګناه يو يوازې

ِنه      هوِ  ِ      مطابق:دِبائبلِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۵۵  55 
 دي؟ متمرکز څير په روح د کتاب مقدس ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

شيطان او فرشتين،پيريان القدس، روح  

۵۱ِ   51 
 (القدس روح) کيږي؟ منل توګه په خدای د" القدس روح" ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۵۲  52 
 لري؟ قدرت تخليق ده القدس روح ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۵۳  ِ53 
  دي ؟  يو" جبريل" فرښته او" القدس روح" ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۵۴  ِ54 
 او يو کول سپکاوی د وړاندې په" القدس روح" د ايا

 ده؟ ګناه يو يوازې

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۵۵  55 
 دي؟ متمرکز څير په روح د کتاب مقدس ايا

ِنه      هوِ  ِ      بائبلِمطابق:دِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 



۵۶   56 
 روحاني د دوی او لري مومنان" القدس روح" خدای د ايا

کوي؟ مضبوط سره ډاليو  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۵۷   57 
 السونو ده ته مومن بل نه مؤمن يو د ډالۍ روحاني آيا

رڅی؟ څخه  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۵۸   58 
 کولو معجزو شان عين د ته پيروانو عيسی د خدای ايا

 د الرې له قدرت د القدس روح د عيسي چې ورکوي توان

 دی؟ کې منځ په دوی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۵۹    59 
 له قدرت د القدس روح د ته مومنانو تعالی خدای ايا

 ډالۍ کولو خبرو د کې ژبه يا ژبی نامعلوم په الرې

 ورکوي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۶۰  60 
 د پيريان بنديګان او دخدای( ملک) فرشتو د ايا

 شته؟ فرق څه شيطانانو پيروکار ترمنځ

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۵۶   56 
 روحاني د دوی او لري مومنان" القدس روح" خدای د ايا

کوي؟ مضبوط سره ډاليو  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۵۷   57 
 السونو ده ته مومن بل نه مؤمن يو د ډالۍ روحاني آيا

رڅی؟ څخه  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۵۸   58 
 کولو معجزو شان عين د ته پيروانو عيسی د خدای ايا

 د الرې له قدرت د القدس روح د عيسي چې ورکوي توان

 دی؟ کې منځ په دوی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۵۹    59 
 له قدرت د القدس روح د ته مومنانو تعالی خدای ايا

 ډالۍ کولو خبرو د کې ژبه يا ژبی نامعلوم په الرې

 ورکوي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۶۰  60 
 د پيريان بنديګان او دخدای( ملک) فرشتو د ايا

 شته؟ فرق څه شيطانانو پيروکار ترمنځ

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۵۶   56 
 روحاني د دوی او لري مومنان" القدس روح" خدای د ايا

کوي؟ مضبوط سره ډاليو  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۵۷   57 
 السونو ده ته مومن بل نه مؤمن يو د ډالۍ روحاني آيا

رڅی؟ څخه  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۵۸   58 
 کولو معجزو شان عين د ته پيروانو عيسی د خدای ايا

 د الرې له قدرت د القدس روح د عيسي چې ورکوي توان

 دی؟ کې منځ په دوی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۵۹    59 
 له قدرت د القدس روح د ته مومنانو تعالی خدای ايا

 ډالۍ کولو خبرو د کې ژبه يا ژبی نامعلوم په الرې

 ورکوي؟

ِنه      هوِ  ِ      بائبلِمطابق:دِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۶۰  60 
 د پيريان بنديګان او دخدای( ملک) فرشتو د ايا

 شته؟ فرق څه شيطانانو پيروکار ترمنځ

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۵۶   56 
 روحاني د دوی او لري مومنان" القدس روح" خدای د ايا

کوي؟ مضبوط سره ډاليو  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۵۷   57 
 السونو ده ته مومن بل نه مؤمن يو د ډالۍ روحاني آيا

رڅی؟ څخه  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۵۸   58 
 کولو معجزو شان عين د ته پيروانو عيسی د خدای ايا

 د الرې له قدرت د القدس روح د عيسي چې ورکوي توان

 دی؟ کې منځ په دوی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۵۹    59 
 له قدرت د القدس روح د ته مومنانو تعالی خدای ايا

 ډالۍ کولو خبرو د کې ژبه يا ژبی نامعلوم په الرې

 ورکوي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۶۰  60 
 د پيريان بنديګان او دخدای( ملک) فرشتو د ايا

 شته؟ فرق څه شيطانانو پيروکار ترمنځ

ِنه      هوِ  ِ      مطابق:دِبائبلِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 



۶۱   61 
شي؟ ښه او وکړي توبه شی شيطان ممکن ممکن ايا  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۶۲   62 
 وي؟ ممکن ته توب او توب لپاره" توقيف" ممکن د ايا

(جن)  
ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۶۳  ِ63 
 تيراهانو د څخه خلګو د آياتونه کې کتاب مقدس په ايا

 لري؟ شتون اړه په قاچاق د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۶۴   64 
 يا کمزوری د توګه په خيانت د واک شيطان د آيا

 دی؟ شوی ښودل توګه په اغيزمن

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۶۵    65 
" حکمران" يا" شهزاده" د تصور نړۍ دې د شيطان ايا

 دی؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

۶۱   61 
شي؟ ښه او وکړي توبه شی شيطان ممکن ممکن ايا  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۶۲   62 
 وي؟ ممکن ته توب او توب لپاره" توقيف" ممکن د ايا

(جن)  
ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۶۳  ِ63 
 تيراهانو د څخه خلګو د آياتونه کې کتاب مقدس په ايا

 لري؟ شتون اړه په قاچاق د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۶۴   64 
 يا کمزوری د توګه په خيانت د واک شيطان د آيا

 دی؟ شوی ښودل توګه په اغيزمن

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۶۵    65 
" حکمران" يا" شهزاده" د تصور نړۍ دې د شيطان ايا

 دی؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

۶۱   61 
شي؟ ښه او وکړي توبه شی شيطان ممکن ممکن ايا  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۶۲   62 
 وي؟ ممکن ته توب او توب لپاره" توقيف" ممکن د ايا

(جن)  
ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۶۳  ِ63 
 تيراهانو د څخه خلګو د آياتونه کې کتاب مقدس په ايا

 لري؟ شتون اړه په قاچاق د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۶۴   64 
 يا کمزوری د توګه په خيانت د واک شيطان د آيا

 دی؟ شوی ښودل توګه په اغيزمن

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۶۵    65 
" حکمران" يا" شهزاده" د تصور نړۍ دې د شيطان ايا

 دی؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

۶۱   61 
شي؟ ښه او وکړي توبه شی شيطان ممکن ممکن ايا  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۶۲   62 
 وي؟ ممکن ته توب او توب لپاره" توقيف" ممکن د ايا

(جن)  
ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۶۳  ِ63 
 تيراهانو د څخه خلګو د آياتونه کې کتاب مقدس په ايا

 لري؟ شتون اړه په قاچاق د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۶۴   64 
 يا کمزوری د توګه په خيانت د واک شيطان د آيا

 دی؟ شوی ښودل توګه په اغيزمن

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۶۵    65 
" حکمران" يا" شهزاده" د تصور نړۍ دې د شيطان ايا

 دی؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 



  محمد او مسيح

۶۶  66 
و؟ زيږيدلی څخه کنوانسيون د مسيح چې ومنله دا ايا  

ِنه      هوِ  ِ      مطابق:دِبائبلِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۶۷   67 
ؤ؟ ګناه بې مسيح چې ومنله دا ايا  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۶۸  68 
 پوهه او پوه زړورتيا د مسيح چې ومنله دا ايا

 درلوده؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۶۹ِ   69 
 درلود واک طبيعي سترو د مسيح چې ده شوې منل دا ايا

وکړ؟ يې ژوند مړينې د او وکړي معجزې چې  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

٧٠  70 
 ايمان د خوا له چا هر د مسيح چې ده شوې منل دا ايا

لري؟ حکم اطاعت او  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

  محمد او مسيح

۶۶  66 
و؟ زيږيدلی څخه کنوانسيون د مسيح چې ومنله دا ايا  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۶۷   67 
ؤ؟ ګناه بې مسيح چې ومنله دا ايا  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۶۸  68 
 پوهه او پوه زړورتيا د مسيح چې ومنله دا ايا

 درلوده؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۶۹ِ   69 
 درلود واک طبيعي سترو د مسيح چې ده شوې منل دا ايا

وکړ؟ يې ژوند مړينې د او وکړي معجزې چې  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

٧٠  70 
 ايمان د خوا له چا هر د مسيح چې ده شوې منل دا ايا

لري؟ حکم اطاعت او  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

  محمد او مسيح

۶۶  66 
و؟ زيږيدلی څخه کنوانسيون د مسيح چې ومنله دا ايا  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۶۷   67 
ؤ؟ ګناه بې مسيح چې ومنله دا ايا  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۶۸  68 
 پوهه او پوه زړورتيا د مسيح چې ومنله دا ايا

 درلوده؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۶۹ِ   69 
 درلود واک طبيعي سترو د مسيح چې ده شوې منل دا ايا

وکړ؟ يې ژوند مړينې د او وکړي معجزې چې  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

٧٠  70 
 ايمان د خوا له چا هر د مسيح چې ده شوې منل دا ايا

لري؟ حکم اطاعت او  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

  محمد او مسيح

۶۶  66 
و؟ زيږيدلی څخه کنوانسيون د مسيح چې ومنله دا ايا  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۶۷   67 
ؤ؟ ګناه بې مسيح چې ومنله دا ايا  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۶۸  68 
 پوهه او پوه زړورتيا د مسيح چې ومنله دا ايا

 درلوده؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۶۹ِ   69 
 درلود واک طبيعي سترو د مسيح چې ده شوې منل دا ايا

وکړ؟ يې ژوند مړينې د او وکړي معجزې چې  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

٧٠  70 
 ايمان د خوا له چا هر د مسيح چې ده شوې منل دا ايا

لري؟ حکم اطاعت او  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 



۷۱  71 
 توګه په" مسيح" د مسيح عيسی چې شوه ومنل دا آيا

(يو انسټيټيوټ) پيژني؟  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۷۲ِ   72 
 کيږي؟ ګڼل کلمه خدای د مسيح چې ده شوې منل دا ايا

(ہللا کليم/  لوګو)  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۷۳   73 
 خدای د وړاندې څخه زيږيدلو د مسيح چې ومنله دا ايا

 کوله؟ پيروي کالم

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۷۴ِ   74 
 يو د وينا، ابدي خدای د چې ده وړ منلو د دا آيا

 اخيستی؟ کې تسلط په مسيح عيسوی د باندې جسم عيسي

 (هولول کينسياس)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۷۵  75 
 دی؟ خدای يا" خدای" په غوښې د مسيح چې ومنله دا ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۷۱  71 
 توګه په" مسيح" د مسيح عيسی چې شوه ومنل دا آيا

(يو انسټيټيوټ) پيژني؟  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۷۲ِ   72 
 کيږي؟ ګڼل کلمه خدای د مسيح چې ده شوې منل دا ايا

(ہللا کليم/  لوګو)  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۷۳   73 
 خدای د وړاندې څخه زيږيدلو د مسيح چې ومنله دا ايا

 کوله؟ پيروي کالم

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۷۴ِ   74 
 يو د وينا، ابدي خدای د چې ده وړ منلو د دا آيا

 اخيستی؟ کې تسلط په مسيح عيسوی د باندې جسم عيسي

 (هولول کينسياس)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۷۵  75 
 دی؟ خدای يا" خدای" په غوښې د مسيح چې ومنله دا ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۷۱  71 
 توګه په" مسيح" د مسيح عيسی چې شوه ومنل دا آيا

(يو انسټيټيوټ) پيژني؟  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۷۲ِ   72 
 کيږي؟ ګڼل کلمه خدای د مسيح چې ده شوې منل دا ايا

(ہللا کليم/  لوګو)  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۷۳   73 
 خدای د وړاندې څخه زيږيدلو د مسيح چې ومنله دا ايا

 کوله؟ پيروي کالم

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۷۴ِ   74 
 يو د وينا، ابدي خدای د چې ده وړ منلو د دا آيا

 اخيستی؟ کې تسلط په مسيح عيسوی د باندې جسم عيسي

 (هولول کينسياس)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۷۵  75 
 دی؟ خدای يا" خدای" په غوښې د مسيح چې ومنله دا ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۷۱  71 
 توګه په" مسيح" د مسيح عيسی چې شوه ومنل دا آيا

(يو انسټيټيوټ) پيژني؟  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۷۲ِ   72 
 کيږي؟ ګڼل کلمه خدای د مسيح چې ده شوې منل دا ايا

(ہللا کليم/  لوګو)  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۷۳   73 
 خدای د وړاندې څخه زيږيدلو د مسيح چې ومنله دا ايا

 کوله؟ پيروي کالم

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۷۴ِ   74 
 يو د وينا، ابدي خدای د چې ده وړ منلو د دا آيا

 اخيستی؟ کې تسلط په مسيح عيسوی د باندې جسم عيسي

 (هولول کينسياس)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۷۵  75 
 دی؟ خدای يا" خدای" په غوښې د مسيح چې ومنله دا ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 



۷۸  76 
 کړی؟ رامنځته نړۍ يې مسيح چې ومنله دا ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۷۷   77 
 مينځ تر انسان او خدای د مسيح چې ومنله دا ايا

 دی؟ منځګړی يوازينی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۷۸ِ   78 
 دی؟ زوی خدای د مسيح چې ومنله دا ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۷۹   79 
 کارول اصطالح" زوی خدای د" د چې کې کتاب مقدس په

 جنسي د چې دی احساس زوی فزيکي يو د دا ايا کيږي،

 دی؟ زيږيدلی څخه اتحاديې

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۸۰ِ   80 
 او کيده عبادت لخوا خلکو د کې حقيقت په مسيح ايا

 دی؟ وړ اعتبار د عبادت دوی د هغه آيا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

۷۸  76 
 کړی؟ رامنځته نړۍ يې مسيح چې ومنله دا ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۷۷   77 
 مينځ تر انسان او خدای د مسيح چې ومنله دا ايا

 دی؟ منځګړی يوازينی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۷۸ِ   78 
 دی؟ زوی خدای د مسيح چې ومنله دا ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۷۹   79 
 کارول اصطالح" زوی خدای د" د چې کې کتاب مقدس په

 جنسي د چې دی احساس زوی فزيکي يو د دا ايا کيږي،

 دی؟ زيږيدلی څخه اتحاديې

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۸۰ِ   80 
 او کيده عبادت لخوا خلکو د کې حقيقت په مسيح ايا

 دی؟ وړ اعتبار د عبادت دوی د هغه آيا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

۷۸  76 
 کړی؟ رامنځته نړۍ يې مسيح چې ومنله دا ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۷۷   77 
 مينځ تر انسان او خدای د مسيح چې ومنله دا ايا

 دی؟ منځګړی يوازينی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۷۸ِ   78 
 دی؟ زوی خدای د مسيح چې ومنله دا ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۷۹   79 
 کارول اصطالح" زوی خدای د" د چې کې کتاب مقدس په

 جنسي د چې دی احساس زوی فزيکي يو د دا ايا کيږي،

 دی؟ زيږيدلی څخه اتحاديې

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۸۰ِ   80 
 او کيده عبادت لخوا خلکو د کې حقيقت په مسيح ايا

 دی؟ وړ اعتبار د عبادت دوی د هغه آيا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

۷۸  76 
 کړی؟ رامنځته نړۍ يې مسيح چې ومنله دا ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۷۷   77 
 مينځ تر انسان او خدای د مسيح چې ومنله دا ايا

 دی؟ منځګړی يوازينی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۷۸ِ   78 
 دی؟ زوی خدای د مسيح چې ومنله دا ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۷۹   79 
 کارول اصطالح" زوی خدای د" د چې کې کتاب مقدس په

 جنسي د چې دی احساس زوی فزيکي يو د دا ايا کيږي،

 دی؟ زيږيدلی څخه اتحاديې

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۸۰ِ   80 
 او کيده عبادت لخوا خلکو د کې حقيقت په مسيح ايا

 دی؟ وړ اعتبار د عبادت دوی د هغه آيا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 



۸۱  81 
 شي؟ کولی معاف ګناه خلکو د مسيح چې ومنله دا ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۸۲ِ   82 
 لري؟ کليدي دوزخ او مرګ د مسيح چې ومنله دا ايا

ِنه      هوِ          دِبائبلِمطابق:ِ 

ِنهِ   هوِ            دِقرانِمطابق:ِ 

 نه     هوِ   زماِدِنظرِسرهِسم:ِ 
 

۸۳  83 
 دی؟" نجات" نړۍ د مسيح چې ومنله دا آيا

ِنه      هوِ          دِبائبلِمطابق:ِ 

ِنهِ   هوِ            دِقرانِمطابق:ِ 

 نه     هوِ   زماِدِنظرِسرهِسم:ِ 
 

۸۴  84 
 ورکوونکي نجات د توګه په مسيح د چې ده وړ منلو د دا آيا

 ده؟ وسيله يوازينۍ ژوند پاتې تل د توګه په لورډ او

ِنه      هوِ          دِبائبلِمطابق:ِ 

ِنهِ   هوِ            دِقرانِمطابق:ِ 

 نه     هوِ   زماِدِنظرِسرهِسم:ِ 
 

۸۵  85 
 لپاره ګناهونو د نړۍ د وينې مسيح د چې ومنله دا ايا

 شوه؟ وسوځول توگه په قرباني قرباني د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

 

۸۱  81 
 شي؟ کولی معاف ګناه خلکو د مسيح چې ومنله دا ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۸۲ِ   82 
 لري؟ کليدي دوزخ او مرګ د مسيح چې ومنله دا ايا

ِنه      هوِ          دِبائبلِمطابق:ِ 

ِنهِ   هوِ            دِقرانِمطابق:ِ 

 نه     هوِ   زماِدِنظرِسرهِسم:ِ 
 

۸۳  83 
 دی؟" نجات" نړۍ د مسيح چې ومنله دا آيا

ِنه      هوِ          دِبائبلِمطابق:ِ 

ِنهِ   هوِ            دِقرانِمطابق:ِ 

 نه     هوِ   زماِدِنظرِسرهِسم:ِ 
 

۸۴  84 
 ورکوونکي نجات د توګه په مسيح د چې ده وړ منلو د دا آيا

 ده؟ وسيله يوازينۍ ژوند پاتې تل د توګه په لورډ او

ِنه      هوِ          دِبائبلِمطابق:ِ 

ِنهِ   هوِ            دِقرانِمطابق:ِ 

 نه     هوِ   زماِدِنظرِسرهِسم:ِ 
 

۸۵  85 
 لپاره ګناهونو د نړۍ د وينې مسيح د چې ومنله دا ايا

 شوه؟ وسوځول توگه په قرباني قرباني د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

 

۸۱  81 
 شي؟ کولی معاف ګناه خلکو د مسيح چې ومنله دا ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۸۲ِ   82 
 لري؟ کليدي دوزخ او مرګ د مسيح چې ومنله دا ايا

ِنه      هوِ          دِبائبلِمطابق:ِ 

ِنهِ   هوِ            دِقرانِمطابق:ِ 

 نه     هوِ   زماِدِنظرِسرهِسم:ِ 
 

۸۳  83 
 دی؟" نجات" نړۍ د مسيح چې ومنله دا آيا

ِنه      هوِ          دِبائبلِمطابق:ِ 

ِنهِ   هوِ            دِقرانِمطابق:ِ 

 نه     هوِ   زماِدِنظرِسرهِسم:ِ 
 

۸۴  84 
 ورکوونکي نجات د توګه په مسيح د چې ده وړ منلو د دا آيا

 ده؟ وسيله يوازينۍ ژوند پاتې تل د توګه په لورډ او

ِنه      هوِ          دِبائبلِمطابق:ِ 

ِنهِ   هوِ            دِقرانِمطابق:ِ 

 نه     هوِ   زماِدِنظرِسرهِسم:ِ 
 

۸۵  85 
 لپاره ګناهونو د نړۍ د وينې مسيح د چې ومنله دا ايا

 شوه؟ وسوځول توگه په قرباني قرباني د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

 

۸۱  81 
 شي؟ کولی معاف ګناه خلکو د مسيح چې ومنله دا ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۸۲ِ   82 
 لري؟ کليدي دوزخ او مرګ د مسيح چې ومنله دا ايا

ِنه      هوِ          دِبائبلِمطابق:ِ 

ِنهِ   هوِ            دِقرانِمطابق:ِ 

 نه     هوِ   زماِدِنظرِسرهِسم:ِ 
 

۸۳  83 
 دی؟" نجات" نړۍ د مسيح چې ومنله دا آيا

ِنه      هوِ          دِبائبلِمطابق:ِ 

ِنهِ   هوِ            دِقرانِمطابق:ِ 

 نه     هوِ   زماِدِنظرِسرهِسم:ِ 
 

۸۴  84 
 ورکوونکي نجات د توګه په مسيح د چې ده وړ منلو د دا آيا

 ده؟ وسيله يوازينۍ ژوند پاتې تل د توګه په لورډ او

ِنه      هوِ          دِبائبلِمطابق:ِ 

ِنهِ   هوِ            دِقرانِمطابق:ِ 

 نه     هوِ   زماِدِنظرِسرهِسم:ِ 
 

۸۵  85 
 لپاره ګناهونو د نړۍ د وينې مسيح د چې ومنله دا ايا

 شوه؟ وسوځول توگه په قرباني قرباني د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

 



۸۶  86 
 د چې شوي ويل لخوا پيغمبرانو د دا کې کتاب مقدس په

شي؟ مړ به( عيسي) مسيح  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۸۷ِ   87 
 لخوا يهوديانو د به هغه چې وويل مخه د پخپله عيسی ايا

 شي؟ ووژل

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۸۸  88 
 شو مړ ته صليب توګه فزيکي په مسيح چې ومنله دا ايا

 شو؟ پيدا څخه مړو د هغه او

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۸۹ِ   89 
 به هغه او دی ژوندی نن نن مسيح چې ومنله دا ايا

راشي؟ بيرته  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۹۰   90 
 محمد د" دنتاېجو" يا" وړاندوينه" د چې کې انجيل په آيا

 شته؟ ايتونه هر راتلونکو د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۸۶  86 
 د چې شوي ويل لخوا پيغمبرانو د دا کې کتاب مقدس په

شي؟ مړ به( عيسي) مسيح  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۸۷ِ   87 
 لخوا يهوديانو د به هغه چې وويل مخه د پخپله عيسی ايا

 شي؟ ووژل

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۸۸  88 
 شو مړ ته صليب توګه فزيکي په مسيح چې ومنله دا ايا

 شو؟ پيدا څخه مړو د هغه او

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۸۹ِ   89 
 به هغه او دی ژوندی نن نن مسيح چې ومنله دا ايا

راشي؟ بيرته  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۹۰   90 
 محمد د" دنتاېجو" يا" وړاندوينه" د چې کې انجيل په آيا

 شته؟ ايتونه هر راتلونکو د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۸۶  86 
 د چې شوي ويل لخوا پيغمبرانو د دا کې کتاب مقدس په

شي؟ مړ به( عيسي) مسيح  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۸۷ِ   87 
 لخوا يهوديانو د به هغه چې وويل مخه د پخپله عيسی ايا

 شي؟ ووژل

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۸۸  88 
 شو مړ ته صليب توګه فزيکي په مسيح چې ومنله دا ايا

 شو؟ پيدا څخه مړو د هغه او

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۸۹ِ   89 
 به هغه او دی ژوندی نن نن مسيح چې ومنله دا ايا

راشي؟ بيرته  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۹۰   90 
 محمد د" دنتاېجو" يا" وړاندوينه" د چې کې انجيل په آيا

 شته؟ ايتونه هر راتلونکو د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۸۶  86 
 د چې شوي ويل لخوا پيغمبرانو د دا کې کتاب مقدس په

شي؟ مړ به( عيسي) مسيح  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۸۷ِ   87 
 لخوا يهوديانو د به هغه چې وويل مخه د پخپله عيسی ايا

 شي؟ ووژل

ِنه      هوِ  ِ      بائبلِمطابق:دِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۸۸  88 
 شو مړ ته صليب توګه فزيکي په مسيح چې ومنله دا ايا

 شو؟ پيدا څخه مړو د هغه او

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۸۹ِ   89 
 به هغه او دی ژوندی نن نن مسيح چې ومنله دا ايا

راشي؟ بيرته  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۹۰   90 
 محمد د" دنتاېجو" يا" وړاندوينه" د چې کې انجيل په آيا

 شته؟ ايتونه هر راتلونکو د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 



۹۱  91 
 د چې وي وړتيا توګه په پيغمبر يو د لپاره محمد د

 يو چې ده اړينه هغه ايا وپيژني، حرفونه ليکلي خدای

 لري؟ سواد چې څوک وي يهودي

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۹۲  92 
 يا ازموينې باوري يو د پيغمبر د اعالن ځان د محمد د آيا

 دی؟ ثبوت نبوت د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۹۳  93 
 بشپړ د سره پيغمبرانو نورو او عيسي د پيغام محمد د ايا

 وو؟ اړه په تړون

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۹۴  94 
 لکه لکه معجزو روښانه د قدرت غيبي محمد خدای ايا

 ورکوي توګه په تصديق د ته پيغمبرانو نورو او عيسوي

استوليږي؟ لخوا خدای د هغه چې  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۹۵  95 
 چې لري وړتيا دې د چې لري ډالۍ پيغمبر محمد ايا

 او عيسی لکه لکه راتلونکې" وړانديز" يا" راتلونکې"

؟ته پيغمبرانو نورو  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

۹۱  91 
 د چې وي وړتيا توګه په پيغمبر يو د لپاره محمد د

 يو چې ده اړينه هغه ايا وپيژني، حرفونه ليکلي خدای

 لري؟ سواد چې څوک وي يهودي

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۹۲  92 
 يا ازموينې باوري يو د پيغمبر د اعالن ځان د محمد د آيا

 دی؟ ثبوت نبوت د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۹۳  93 
 بشپړ د سره پيغمبرانو نورو او عيسي د پيغام محمد د ايا

 وو؟ اړه په تړون

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۹۴  94 
 لکه لکه معجزو روښانه د قدرت غيبي محمد خدای ايا

 ورکوي توګه په تصديق د ته پيغمبرانو نورو او عيسوي

استوليږي؟ لخوا خدای د هغه چې  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۹۵  95 
 چې لري وړتيا دې د چې لري ډالۍ پيغمبر محمد ايا

 او عيسی لکه لکه راتلونکې" وړانديز" يا" راتلونکې"

؟ته پيغمبرانو نورو  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

۹۱  91 
 د چې وي وړتيا توګه په پيغمبر يو د لپاره محمد د

 يو چې ده اړينه هغه ايا وپيژني، حرفونه ليکلي خدای

 لري؟ سواد چې څوک وي يهودي

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۹۲  92 
 يا ازموينې باوري يو د پيغمبر د اعالن ځان د محمد د آيا

 دی؟ ثبوت نبوت د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۹۳  93 
 بشپړ د سره پيغمبرانو نورو او عيسي د پيغام محمد د ايا

 وو؟ اړه په تړون

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۹۴  94 
 لکه لکه معجزو روښانه د قدرت غيبي محمد خدای ايا

 ورکوي توګه په تصديق د ته پيغمبرانو نورو او عيسوي

استوليږي؟ لخوا خدای د هغه چې  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۹۵  95 
 چې لري وړتيا دې د چې لري ډالۍ پيغمبر محمد ايا

 او عيسی لکه لکه راتلونکې" وړانديز" يا" راتلونکې"

؟ته پيغمبرانو نورو  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

۹۱  91 
 د چې وي وړتيا توګه په پيغمبر يو د لپاره محمد د

 يو چې ده اړينه هغه ايا وپيژني، حرفونه ليکلي خدای

 لري؟ سواد چې څوک وي يهودي

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۹۲  92 
 يا ازموينې باوري يو د پيغمبر د اعالن ځان د محمد د آيا

 دی؟ ثبوت نبوت د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۹۳  93 
 بشپړ د سره پيغمبرانو نورو او عيسي د پيغام محمد د ايا

 وو؟ اړه په تړون

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۹۴  94 
 لکه لکه معجزو روښانه د قدرت غيبي محمد خدای ايا

 ورکوي توګه په تصديق د ته پيغمبرانو نورو او عيسوي

استوليږي؟ لخوا خدای د هغه چې  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۹۵  95 
 چې لري وړتيا دې د چې لري ډالۍ پيغمبر محمد ايا

 او عيسی لکه لکه راتلونکې" وړانديز" يا" راتلونکې"

؟ته پيغمبرانو نورو  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 



۹۶   96 
 د کې سپوږمکۍ په کعبې د هيڅکله به ہللا ابراهيم آيا

 سره پاڼيانو عربي نامتو د هغه د يا کول چومان محمد

 و؟ نه وړ منلو د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۹۷ِ   97 
 د چې کيږي ګڼل توګه په انسان عادي يو د محمد ايا

غواړي؟ بخښنه لپاره ګناهونو خپلو  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۹۸  98 
 ټولو تر پيغمبرانو د او غوره ټولو تر به محمد ايا

 وي؟ غوره

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

ګناه او انسان  

۹۹   99 
 انسان او خدای د دا نو وکړه ګناه حوا او آدم چې کله

 لپاره انسان د يې نتيجه چې دی جال بنسټيز مينځ تر

 څخه حکم له خدای د وړاندې په ګناه د چې ده اړتيا

 شي؟ وژغورل

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۰۰ِ   100 
 آياتونه اړه په خلکو زيږيدلو د سره فطرت ګناه د آيا

 (ګناه اصل) شته؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

 

۹۶   96 
 د کې سپوږمکۍ په کعبې د هيڅکله به ہللا ابراهيم آيا

 سره پاڼيانو عربي نامتو د هغه د يا کول چومان محمد

 و؟ نه وړ منلو د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۹۷ِ   97 
 د چې کيږي ګڼل توګه په انسان عادي يو د محمد ايا

غواړي؟ بخښنه لپاره ګناهونو خپلو  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۹۸  98 
 ټولو تر پيغمبرانو د او غوره ټولو تر به محمد ايا

 وي؟ غوره

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

ګناه او انسان  

۹۹   99 
 انسان او خدای د دا نو وکړه ګناه حوا او آدم چې کله

 لپاره انسان د يې نتيجه چې دی جال بنسټيز مينځ تر

 څخه حکم له خدای د وړاندې په ګناه د چې ده اړتيا

 شي؟ وژغورل

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۰۰ِ   100 
 آياتونه اړه په خلکو زيږيدلو د سره فطرت ګناه د آيا

 (ګناه اصل) شته؟

ِنه      هوِ  ِ      بائبلِمطابق:دِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

 

۹۶   96 
 د کې سپوږمکۍ په کعبې د هيڅکله به ہللا ابراهيم آيا

 سره پاڼيانو عربي نامتو د هغه د يا کول چومان محمد

 و؟ نه وړ منلو د

ِنه      هوِ  ِ      بائبلِمطابق:دِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۹۷ِ   97 
 د چې کيږي ګڼل توګه په انسان عادي يو د محمد ايا

غواړي؟ بخښنه لپاره ګناهونو خپلو  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۹۸  98 
 ټولو تر پيغمبرانو د او غوره ټولو تر به محمد ايا

 وي؟ غوره

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

ګناه او انسان  

۹۹   99 
 انسان او خدای د دا نو وکړه ګناه حوا او آدم چې کله

 لپاره انسان د يې نتيجه چې دی جال بنسټيز مينځ تر

 څخه حکم له خدای د وړاندې په ګناه د چې ده اړتيا

 شي؟ وژغورل

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۰۰ِ   100 
 آياتونه اړه په خلکو زيږيدلو د سره فطرت ګناه د آيا

 (ګناه اصل) شته؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

 

۹۶   96 
 د کې سپوږمکۍ په کعبې د هيڅکله به ہللا ابراهيم آيا

 سره پاڼيانو عربي نامتو د هغه د يا کول چومان محمد

 و؟ نه وړ منلو د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۹۷ِ   97 
 د چې کيږي ګڼل توګه په انسان عادي يو د محمد ايا

غواړي؟ بخښنه لپاره ګناهونو خپلو  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۹۸  98 
 ټولو تر پيغمبرانو د او غوره ټولو تر به محمد ايا

 وي؟ غوره

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

ګناه او انسان  

۹۹   99 
 انسان او خدای د دا نو وکړه ګناه حوا او آدم چې کله

 لپاره انسان د يې نتيجه چې دی جال بنسټيز مينځ تر

 څخه حکم له خدای د وړاندې په ګناه د چې ده اړتيا

 شي؟ وژغورل

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۰۰ِ   100 
 آياتونه اړه په خلکو زيږيدلو د سره فطرت ګناه د آيا

 (ګناه اصل) شته؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

 



۱۰۱  101 
ِدي؟ِمجرمینِشمولِپهِکریمِنبيِدِانسانانِټولِایا

(پرتهِعیسی)  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۰۲   102 
ِتوګهِپهِمورِدِخدایِدِچېِمور،ِعیسیِدِمریم،ِدِایا

شي؟ِوټاکلِجبرانِخدایِدِبایدِو،ِشویِمنلِیې  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۰۳  103  
ِدِاوِکوي،ِجالِڅخهِپاکِخدایِدِهغهِګناهِانسانِدِآیا

ِدِتهِدوزخِګناهکارانِچېِپوهیږيِتوګهِپهِنتیجېِطبیعي

کیږي؟ِغندلِلپارهِتلو  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۰۴  104 
 دی؟ِکېِلټهِپهِګناهونوِوړوِدِپاکِخدایِیوِآیا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۰۵  105 
ِسزاِمناسبِلپارهِکولوِپرېِدِالسونوِدِچورِدِداِایا

ِده؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۱۰۱  101 
ِدي؟ِمجرمینِشمولِپهِکریمِنبيِدِانسانانِټولِایا

(پرتهِعیسی)  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۰۲   102 
ِتوګهِپهِمورِدِخدایِدِچېِمور،ِعیسیِدِمریم،ِدِایا

شي؟ِوټاکلِجبرانِخدایِدِبایدِو،ِشویِمنلِیې  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۰۳  103  
ِدِاوِکوي،ِجالِڅخهِپاکِخدایِدِهغهِګناهِانسانِدِآیا

ِدِتهِدوزخِګناهکارانِچېِپوهیږيِتوګهِپهِنتیجېِطبیعي

کیږي؟ِغندلِلپارهِتلو  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۰۴  104 
 دی؟ِکېِلټهِپهِګناهونوِوړوِدِپاکِخدایِیوِآیا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۰۵  105 
ِسزاِمناسبِلپارهِکولوِپرېِدِالسونوِدِچورِدِداِایا

ِده؟

ِنه      هوِ  ِ      مطابق:دِبائبلِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۱۰۱  101 
ِدي؟ِمجرمینِشمولِپهِکریمِنبيِدِانسانانِټولِایا

(پرتهِعیسی)  

ِنه      هوِ  ِ      بائبلِمطابق:دِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۰۲   102 
ِتوګهِپهِمورِدِخدایِدِچېِمور،ِعیسیِدِمریم،ِدِایا

شي؟ِوټاکلِجبرانِخدایِدِبایدِو،ِشویِمنلِیې  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۰۳  103  
ِدِاوِکوي،ِجالِڅخهِپاکِخدایِدِهغهِګناهِانسانِدِآیا

ِدِتهِدوزخِګناهکارانِچېِپوهیږيِتوګهِپهِنتیجېِطبیعي

کیږي؟ِغندلِلپارهِتلو  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۰۴  104 
 دی؟ِکېِلټهِپهِګناهونوِوړوِدِپاکِخدایِیوِآیا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۰۵  105 
ِسزاِمناسبِلپارهِکولوِپرېِدِالسونوِدِچورِدِداِایا

ِده؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۱۰۱  101 
ِدي؟ِمجرمینِشمولِپهِکریمِنبيِدِانسانانِټولِایا

(پرتهِعیسی)  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۰۲   102 
ِتوګهِپهِمورِدِخدایِدِچېِمور،ِعیسیِدِمریم،ِدِایا

شي؟ِوټاکلِجبرانِخدایِدِبایدِو،ِشویِمنلِیې  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۰۳  103  
ِدِاوِکوي،ِجالِڅخهِپاکِخدایِدِهغهِګناهِانسانِدِآیا

ِدِتهِدوزخِګناهکارانِچېِپوهیږيِتوګهِپهِنتیجېِطبیعي

کیږي؟ِغندلِلپارهِتلو  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۰۴  104 
 دی؟ِکېِلټهِپهِګناهونوِوړوِدِپاکِخدایِیوِآیا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۰۵  105 
ِسزاِمناسبِلپارهِکولوِپرېِدِالسونوِدِچورِدِداِایا

ِده؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 



۱۰۶  106 
 د نور که وي سم لپاره مومن د وخت ځينې به دا ايا

 (کټمن يا تقيه) کړي؟ دروغ يې يا وکړي ساتنه ځان

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۰۷   107 
 دی حرام چې ګوري سترګه په ګناه د پرستی جنس اياهم

کيږي؟ غندل او  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۰۸  108 
 او دي حرامې چې ګناهونه توګه کتل قتل او سقط د آيا

؟وغندل  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۰۹  109 
 کړي؟ ترسره" کار ښه" شي کولی مجازات ګناه د آيا

 (سيوپ)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 سالميت

۱۱۰  110 
 زيږيدلی توګه په" مسلمان" يا" عيسوی" د سړی يو ايا

 دی؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۱۰۶  106 
 د نور که وي سم لپاره مومن د وخت ځينې به دا ايا

 (کټمن يا تقيه) کړي؟ دروغ يې يا وکړي ساتنه ځان

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۰۷   107 
 دی حرام چې ګوري سترګه په ګناه د پرستی جنس اياهم

کيږي؟ غندل او  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۰۸  108 
 او دي حرامې چې ګناهونه توګه کتل قتل او سقط د آيا

؟وغندل  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۰۹  109 
 کړي؟ ترسره" کار ښه" شي کولی مجازات ګناه د آيا

 (سيوپ)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 سالميت

۱۱۰  110 
 زيږيدلی توګه په" مسلمان" يا" عيسوی" د سړی يو ايا

 دی؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۱۰۶  106 
 د نور که وي سم لپاره مومن د وخت ځينې به دا ايا

 (کټمن يا تقيه) کړي؟ دروغ يې يا وکړي ساتنه ځان

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۰۷   107 
 دی حرام چې ګوري سترګه په ګناه د پرستی جنس اياهم

کيږي؟ غندل او  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۰۸  108 
 او دي حرامې چې ګناهونه توګه کتل قتل او سقط د آيا

؟وغندل  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۰۹  109 
 کړي؟ ترسره" کار ښه" شي کولی مجازات ګناه د آيا

 (سيوپ)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 سالميت

۱۱۰  110 
 زيږيدلی توګه په" مسلمان" يا" عيسوی" د سړی يو ايا

 دی؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۱۰۶  106 
 د نور که وي سم لپاره مومن د وخت ځينې به دا ايا

 (کټمن يا تقيه) کړي؟ دروغ يې يا وکړي ساتنه ځان

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۰۷   107 
 دی حرام چې ګوري سترګه په ګناه د پرستی جنس اياهم

کيږي؟ غندل او  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۰۸  108 
 او دي حرامې چې ګناهونه توګه کتل قتل او سقط د آيا

؟وغندل  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۰۹  109 
 کړي؟ ترسره" کار ښه" شي کولی مجازات ګناه د آيا

 (سيوپ)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 سالميت

۱۱۰  110 
 زيږيدلی توګه په" مسلمان" يا" عيسوی" د سړی يو ايا

 دی؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 



۱۱۱ ِ 111 
 دي؟ اړه په کارونو غوره خپلو د نجات شخص يو د آيا

 (اميلر)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۱۲ِ   112 
 وينې د لپاره تل د نجات خدای د سزا ګناه د ايا

 (کيفارټ) لري؟ تړاو پورې تاوان په قربانی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۱۳  113 
 د لمر د خدای د يواځی نجات د پاک خدای د آيا

 کيدی ترالسه الرې له فضل د سره تاوان په قربانيانو

 (مسيح يسوع) شي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۱۴   114 
 دا لپاره کولو ترالسه د ژوند ابدي د لپاره چا يو د

 پوه او واورئ انجيل مسيح عيسی د چې ده ضروري لومړی

 نجات نړۍ د مسيح، د ته هغه تعالی خدای او شي

 وي؟ ورکوونکی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۱۵  115  
 توګه په نجات د مسيح عيسی چې دی باور دې په دا آيا

 يوازينۍ لپاره ګناهونو د انسان د خدای او لري ايمان

 لپاره؟ ژوند ابدي د او معافيږي او ده الر

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۱۱۱ ِ 111 
 دي؟ اړه په کارونو غوره خپلو د نجات شخص يو د آيا

 (اميلر)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۱۲ِ   112 
 وينې د لپاره تل د نجات خدای د سزا ګناه د ايا

 (کيفارټ) لري؟ تړاو پورې تاوان په قربانی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۱۳  113 
 د لمر د خدای د يواځی نجات د پاک خدای د آيا

 کيدی ترالسه الرې له فضل د سره تاوان په قربانيانو

 (مسيح يسوع) شي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۱۴   114 
 دا لپاره کولو ترالسه د ژوند ابدي د لپاره چا يو د

 پوه او واورئ انجيل مسيح عيسی د چې ده ضروري لومړی

 نجات نړۍ د مسيح، د ته هغه تعالی خدای او شي

 وي؟ ورکوونکی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۱۵  115  
 توګه په نجات د مسيح عيسی چې دی باور دې په دا آيا

 يوازينۍ لپاره ګناهونو د انسان د خدای او لري ايمان

 لپاره؟ ژوند ابدي د او معافيږي او ده الر

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۱۱۱ ِ 111 
 دي؟ اړه په کارونو غوره خپلو د نجات شخص يو د آيا

 (اميلر)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۱۲ِ   112 
 وينې د لپاره تل د نجات خدای د سزا ګناه د ايا

 (کيفارټ) لري؟ تړاو پورې تاوان په قربانی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۱۳  113 
 د لمر د خدای د يواځی نجات د پاک خدای د آيا

 کيدی ترالسه الرې له فضل د سره تاوان په قربانيانو

 (مسيح يسوع) شي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۱۴   114 
 دا لپاره کولو ترالسه د ژوند ابدي د لپاره چا يو د

 پوه او واورئ انجيل مسيح عيسی د چې ده ضروري لومړی

 نجات نړۍ د مسيح، د ته هغه تعالی خدای او شي

 وي؟ ورکوونکی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۱۵  115  
 توګه په نجات د مسيح عيسی چې دی باور دې په دا آيا

 يوازينۍ لپاره ګناهونو د انسان د خدای او لري ايمان

 لپاره؟ ژوند ابدي د او معافيږي او ده الر

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۱۱۱ ِ 111 
 دي؟ اړه په کارونو غوره خپلو د نجات شخص يو د آيا

 (اميلر)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۱۲ِ   112 
 وينې د لپاره تل د نجات خدای د سزا ګناه د ايا

 (کيفارټ) لري؟ تړاو پورې تاوان په قربانی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۱۳  113 
 د لمر د خدای د يواځی نجات د پاک خدای د آيا

 کيدی ترالسه الرې له فضل د سره تاوان په قربانيانو

 (مسيح يسوع) شي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۱۴   114 
 دا لپاره کولو ترالسه د ژوند ابدي د لپاره چا يو د

 پوه او واورئ انجيل مسيح عيسی د چې ده ضروري لومړی

 نجات نړۍ د مسيح، د ته هغه تعالی خدای او شي

 وي؟ ورکوونکی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۱۵  115  
 توګه په نجات د مسيح عيسی چې دی باور دې په دا آيا

 يوازينۍ لپاره ګناهونو د انسان د خدای او لري ايمان

 لپاره؟ ژوند ابدي د او معافيږي او ده الر

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 



.۱۱۶  116 
 ده؟ اړتيا لپاره مومن يو د بپتسما اوبو د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

.۱۱۷  117 
 ده؟ اړينه لپاره مومن نارينه د ورځ نن آيا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۱۸ِ   118 
 او دي" مقدس" يې خلک چې شته ايتونه داسې هلته ايا

 ننوځي؟ ته جنت چې دی" پاک" پاک

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۱۹  119 
 الرې له رضاکارۍ او رضا وړيا خپل د شي کولی خلک آيا

 شي؟ وټاکل توګه په خدای د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۲۰  120 
 ټاکل لخوا خدای د ډول بشپړ په برخليک انسان د آيا

 (کيسم يا قادر) دی؟ شوی پيژندل هم يا او شوی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

 

 

.۱۱۶  116 
 ده؟ اړتيا لپاره مومن يو د بپتسما اوبو د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

.۱۱۷  117 
 ده؟ اړينه لپاره مومن نارينه د ورځ نن آيا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۱۸ِ   118 
 او دي" مقدس" يې خلک چې شته ايتونه داسې هلته ايا

 ننوځي؟ ته جنت چې دی" پاک" پاک

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۱۹  119 
 الرې له رضاکارۍ او رضا وړيا خپل د شي کولی خلک آيا

 شي؟ وټاکل توګه په خدای د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۲۰  120 
 ټاکل لخوا خدای د ډول بشپړ په برخليک انسان د آيا

 (کيسم يا قادر) دی؟ شوی پيژندل هم يا او شوی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

 

 

.۱۱۶  116 
 ده؟ اړتيا لپاره مومن يو د بپتسما اوبو د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

.۱۱۷  117 
 ده؟ اړينه لپاره مومن نارينه د ورځ نن آيا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۱۸ِ   118 
 او دي" مقدس" يې خلک چې شته ايتونه داسې هلته ايا

 ننوځي؟ ته جنت چې دی" پاک" پاک

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۱۹  119 
 الرې له رضاکارۍ او رضا وړيا خپل د شي کولی خلک آيا

 شي؟ وټاکل توګه په خدای د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۲۰  120 
 ټاکل لخوا خدای د ډول بشپړ په برخليک انسان د آيا

 (کيسم يا قادر) دی؟ شوی پيژندل هم يا او شوی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

 

 

.۱۱۶  116 
 ده؟ اړتيا لپاره مومن يو د بپتسما اوبو د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

.۱۱۷  117 
 ده؟ اړينه لپاره مومن نارينه د ورځ نن آيا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۱۸ِ   118 
 او دي" مقدس" يې خلک چې شته ايتونه داسې هلته ايا

 ننوځي؟ ته جنت چې دی" پاک" پاک

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۱۹  119 
 الرې له رضاکارۍ او رضا وړيا خپل د شي کولی خلک آيا

 شي؟ وټاکل توګه په خدای د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۲۰  120 
 ټاکل لخوا خدای د ډول بشپړ په برخليک انسان د آيا

 (کيسم يا قادر) دی؟ شوی پيژندل هم يا او شوی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

 

 



۱۲۱  121 
 لپاره کولو اندازه کارونو بد او ښه يو د خدای ايا

 جنت به دوی چې کړي معلومه ترڅو کاروي توپير اندازه

 (ټريزی) ته؟ دوزخ يا شي الړ ته

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۲۲   122  
 دا شي، ننوتالی ته سلطنت خدای د چې لپاره چا يو د

 بيا" بيا او ولري" بيارغونه روحاني" چې دی ځل لومړی

 ؟"شي پيدا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۲۳  123 
 رښتيني ټولو په مسيح د يا ورکوي وعده خدای ايا

ورکوي؟ ضمانت ژوند ابدي د کې مومنانو  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

  وضعيت راتلونکې

۱۲۴  124 
 چا يو د کې اصل په کلمه" پيشنه" او" پيغمبر" د ايا

 د الرې له تحفې د خداي د چې کيده کارول حواله په

 (نبی) لري؟ پوهه شيانو راتلونکو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۲۵   125 
 اړه په اړه په پيښو راتلونکو د کې پای په نړۍ د ايا

 (هيبر ګيب/  اسکاټلوجی) لري؟ شتون معلومات تفصيلي

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۱۲۱  121 
 لپاره کولو اندازه کارونو بد او ښه يو د خدای ايا

 جنت به دوی چې کړي معلومه ترڅو کاروي توپير اندازه

 (ټريزی) ته؟ دوزخ يا شي الړ ته

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۲۲   122  
 دا شي، ننوتالی ته سلطنت خدای د چې لپاره چا يو د

 بيا" بيا او ولري" بيارغونه روحاني" چې دی ځل لومړی

 ؟"شي پيدا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۲۳  123 
 رښتيني ټولو په مسيح د يا ورکوي وعده خدای ايا

ورکوي؟ ضمانت ژوند ابدي د کې مومنانو  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

  وضعيت راتلونکې

۱۲۴  124 
 چا يو د کې اصل په کلمه" پيشنه" او" پيغمبر" د ايا

 د الرې له تحفې د خداي د چې کيده کارول حواله په

 (نبی) لري؟ پوهه شيانو راتلونکو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۲۵   125 
 اړه په اړه په پيښو راتلونکو د کې پای په نړۍ د ايا

 (هيبر ګيب/  اسکاټلوجی) لري؟ شتون معلومات تفصيلي

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۱۲۱  121 
 لپاره کولو اندازه کارونو بد او ښه يو د خدای ايا

 جنت به دوی چې کړي معلومه ترڅو کاروي توپير اندازه

 (ټريزی) ته؟ دوزخ يا شي الړ ته

ِنه      هوِ  ِ      مطابق:دِبائبلِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۲۲   122  
 دا شي، ننوتالی ته سلطنت خدای د چې لپاره چا يو د

 بيا" بيا او ولري" بيارغونه روحاني" چې دی ځل لومړی

 ؟"شي پيدا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۲۳  123 
 رښتيني ټولو په مسيح د يا ورکوي وعده خدای ايا

ورکوي؟ ضمانت ژوند ابدي د کې مومنانو  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

  وضعيت راتلونکې

۱۲۴  124 
 چا يو د کې اصل په کلمه" پيشنه" او" پيغمبر" د ايا

 د الرې له تحفې د خداي د چې کيده کارول حواله په

 (نبی) لري؟ پوهه شيانو راتلونکو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۲۵   125 
 اړه په اړه په پيښو راتلونکو د کې پای په نړۍ د ايا

 (هيبر ګيب/  اسکاټلوجی) لري؟ شتون معلومات تفصيلي

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۱۲۱  121 
 لپاره کولو اندازه کارونو بد او ښه يو د خدای ايا

 جنت به دوی چې کړي معلومه ترڅو کاروي توپير اندازه

 (ټريزی) ته؟ دوزخ يا شي الړ ته

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۲۲   122  
 دا شي، ننوتالی ته سلطنت خدای د چې لپاره چا يو د

 بيا" بيا او ولري" بيارغونه روحاني" چې دی ځل لومړی

 ؟"شي پيدا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۲۳  123 
 رښتيني ټولو په مسيح د يا ورکوي وعده خدای ايا

ورکوي؟ ضمانت ژوند ابدي د کې مومنانو  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

  وضعيت راتلونکې

۱۲۴  124 
 چا يو د کې اصل په کلمه" پيشنه" او" پيغمبر" د ايا

 د الرې له تحفې د خداي د چې کيده کارول حواله په

 (نبی) لري؟ پوهه شيانو راتلونکو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۲۵   125 
 اړه په اړه په پيښو راتلونکو د کې پای په نړۍ د ايا

 (هيبر ګيب/  اسکاټلوجی) لري؟ شتون معلومات تفصيلي

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 



۱۲۱  121 
 لپاره کولو اندازه کارونو بد او ښه يو د خدای ايا

 جنت به دوی چې کړي معلومه ترڅو کاروي توپير اندازه

 (ټريزی) ته؟ دوزخ يا شي الړ ته

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۲۲   122  
 دا شي، ننوتالی ته سلطنت خدای د چې لپاره چا يو د

 بيا" بيا او ولري" بيارغونه روحاني" چې دی ځل لومړی

 ؟"شي پيدا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۲۳  123 
 رښتيني ټولو په مسيح د يا ورکوي وعده خدای ايا

ورکوي؟ ضمانت ژوند ابدي د کې مومنانو  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

  وضعيت راتلونکې

۱۲۴  124 
 چا يو د کې اصل په کلمه" پيشنه" او" پيغمبر" د ايا

 د الرې له تحفې د خداي د چې کيده کارول حواله په

 (نبی) لري؟ پوهه شيانو راتلونکو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۲۵   125 
 اړه په اړه په پيښو راتلونکو د کې پای په نړۍ د ايا

 (هيبر ګيب/  اسکاټلوجی) لري؟ شتون معلومات تفصيلي

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

 

۱۲۱  121 
 لپاره کولو اندازه کارونو بد او ښه يو د خدای ايا

 جنت به دوی چې کړي معلومه ترڅو کاروي توپير اندازه

 (ټريزی) ته؟ دوزخ يا شي الړ ته

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۲۲   122  
 دا شي، ننوتالی ته سلطنت خدای د چې لپاره چا يو د

 بيا" بيا او ولري" بيارغونه روحاني" چې دی ځل لومړی

 ؟"شي پيدا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۲۳  123 
 رښتيني ټولو په مسيح د يا ورکوي وعده خدای ايا

ورکوي؟ ضمانت ژوند ابدي د کې مومنانو  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

  وضعيت راتلونکې

۱۲۴  124 
 چا يو د کې اصل په کلمه" پيشنه" او" پيغمبر" د ايا

 د الرې له تحفې د خداي د چې کيده کارول حواله په

 (نبی) لري؟ پوهه شيانو راتلونکو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۲۵   125 
 اړه په اړه په پيښو راتلونکو د کې پای په نړۍ د ايا

 (هيبر ګيب/  اسکاټلوجی) لري؟ شتون معلومات تفصيلي

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

 

۱۲۱  121 
 لپاره کولو اندازه کارونو بد او ښه يو د خدای ايا

 جنت به دوی چې کړي معلومه ترڅو کاروي توپير اندازه

 (ټريزی) ته؟ دوزخ يا شي الړ ته

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۲۲   122  
 دا شي، ننوتالی ته سلطنت خدای د چې لپاره چا يو د

 بيا" بيا او ولري" بيارغونه روحاني" چې دی ځل لومړی

 ؟"شي پيدا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۲۳  123 
 رښتيني ټولو په مسيح د يا ورکوي وعده خدای ايا

ورکوي؟ ضمانت ژوند ابدي د کې مومنانو  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

  وضعيت راتلونکې

۱۲۴  124 
 چا يو د کې اصل په کلمه" پيشنه" او" پيغمبر" د ايا

 د الرې له تحفې د خداي د چې کيده کارول حواله په

 (نبی) لري؟ پوهه شيانو راتلونکو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۲۵   125 
 اړه په اړه په پيښو راتلونکو د کې پای په نړۍ د ايا

 (هيبر ګيب/  اسکاټلوجی) لري؟ شتون معلومات تفصيلي

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

 

۱۲۱  121 
 لپاره کولو اندازه کارونو بد او ښه يو د خدای ايا

 جنت به دوی چې کړي معلومه ترڅو کاروي توپير اندازه

 (ټريزی) ته؟ دوزخ يا شي الړ ته

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۲۲   122  
 دا شي، ننوتالی ته سلطنت خدای د چې لپاره چا يو د

 بيا" بيا او ولري" بيارغونه روحاني" چې دی ځل لومړی

 ؟"شي پيدا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۲۳  123 
 رښتيني ټولو په مسيح د يا ورکوي وعده خدای ايا

ورکوي؟ ضمانت ژوند ابدي د کې مومنانو  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

  وضعيت راتلونکې

۱۲۴  124 
 چا يو د کې اصل په کلمه" پيشنه" او" پيغمبر" د ايا

 د الرې له تحفې د خداي د چې کيده کارول حواله په

 (نبی) لري؟ پوهه شيانو راتلونکو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۲۵   125 
 اړه په اړه په پيښو راتلونکو د کې پای په نړۍ د ايا

 (هيبر ګيب/  اسکاټلوجی) لري؟ شتون معلومات تفصيلي

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

 



۱۲۶   126 
 طريقی طنزی پياوړی يو د آياتونه پيغمبرانو د ايا

 راشی؟ به کی ورځو تيرو په چی شی کيدی اټکل راتلونکی

 (مهدي/  دجال)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۲۷   127 
 انسان هر پاک خدای چې کله وي به" ورځ قيامت" د ايا

 جنت آيا چې وکړي پريکړه يې يا او راوباسي څخه مړي د

(ګونو احيرت) ته؟ دوزخ يا شي تللی به ته  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۲۸  128 
 ځوروي کې دوزخ په چې کې وخت هغه په بايد هرڅوک ايا

 کړي؟ مصرف

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۲۹  129 
 چې شته امکان دې د ايا شي، الړ ته دوزخ څوک يو چيرې که

 شته؟ امکان شي الړ ته جنت چې دې له وروسته

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۳۰  130 
 جسم فزيکي وينې او هډوکي غوښې، د بدن قيامت د آيا

 دی؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۱۲۶   126 
 طريقی طنزی پياوړی يو د آياتونه پيغمبرانو د ايا

 راشی؟ به کی ورځو تيرو په چی شی کيدی اټکل راتلونکی

 (مهدي/  دجال)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۲۷   127 
 انسان هر پاک خدای چې کله وي به" ورځ قيامت" د ايا

 جنت آيا چې وکړي پريکړه يې يا او راوباسي څخه مړي د

(ګونو احيرت) ته؟ دوزخ يا شي تللی به ته  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۲۸  128 
 ځوروي کې دوزخ په چې کې وخت هغه په بايد هرڅوک ايا

 کړي؟ مصرف

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۲۹  129 
 چې شته امکان دې د ايا شي، الړ ته دوزخ څوک يو چيرې که

 شته؟ امکان شي الړ ته جنت چې دې له وروسته

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۳۰  130 
 جسم فزيکي وينې او هډوکي غوښې، د بدن قيامت د آيا

 دی؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۱۲۶   126 
 طريقی طنزی پياوړی يو د آياتونه پيغمبرانو د ايا

 راشی؟ به کی ورځو تيرو په چی شی کيدی اټکل راتلونکی

 (مهدي/  دجال)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۲۷   127 
 انسان هر پاک خدای چې کله وي به" ورځ قيامت" د ايا

 جنت آيا چې وکړي پريکړه يې يا او راوباسي څخه مړي د

(ګونو احيرت) ته؟ دوزخ يا شي تللی به ته  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۲۸  128 
 ځوروي کې دوزخ په چې کې وخت هغه په بايد هرڅوک ايا

 کړي؟ مصرف

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۲۹  129 
 چې شته امکان دې د ايا شي، الړ ته دوزخ څوک يو چيرې که

 شته؟ امکان شي الړ ته جنت چې دې له وروسته

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۳۰  130 
 جسم فزيکي وينې او هډوکي غوښې، د بدن قيامت د آيا

 دی؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

۱۲۶   126 
 طريقی طنزی پياوړی يو د آياتونه پيغمبرانو د ايا

 راشی؟ به کی ورځو تيرو په چی شی کيدی اټکل راتلونکی

 (مهدي/  دجال)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۲۷   127 
 انسان هر پاک خدای چې کله وي به" ورځ قيامت" د ايا

 جنت آيا چې وکړي پريکړه يې يا او راوباسي څخه مړي د

(ګونو احيرت) ته؟ دوزخ يا شي تللی به ته  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۲۸  128 
 ځوروي کې دوزخ په چې کې وخت هغه په بايد هرڅوک ايا

 کړي؟ مصرف

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۲۹  129 
 چې شته امکان دې د ايا شي، الړ ته دوزخ څوک يو چيرې که

 شته؟ امکان شي الړ ته جنت چې دې له وروسته

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۳۰  130 
 جسم فزيکي وينې او هډوکي غوښې، د بدن قيامت د آيا

 دی؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 



۱۳۱  131 
 وي؟ به واده کې جنت په او اړيکو جنسی د آيا

 (ساعتونه)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۳۲  132 
 دی؟" لور مسيح د" د چرچ نړۍ د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

  عمليات عملي ژوند د

۱۳۳  133 
 ژوند مخې له قانون د مومنان نن غواړی خدايه ايا

 (شريعت) وکړي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۳۴  134  
 وڅښي؟ شراب چې دی منع لپاره مومن د دا ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۳۵  135 
 وخوري؟ خواړه خنزير د چې شوی منع لپاره مومن د دا آيا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

۱۳۱  131 
 وي؟ به واده کې جنت په او اړيکو جنسی د آيا

 (ساعتونه)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۳۲  132 
 دی؟" لور مسيح د" د چرچ نړۍ د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

  عمليات عملي ژوند د

۱۳۳  133 
 ژوند مخې له قانون د مومنان نن غواړی خدايه ايا

 (شريعت) وکړي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۳۴  134  
 وڅښي؟ شراب چې دی منع لپاره مومن د دا ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۳۵  135 
 وخوري؟ خواړه خنزير د چې شوی منع لپاره مومن د دا آيا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

۱۳۱  131 
 وي؟ به واده کې جنت په او اړيکو جنسی د آيا

 (ساعتونه)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۳۲  132 
 دی؟" لور مسيح د" د چرچ نړۍ د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

  عمليات عملي ژوند د

۱۳۳  133 
 ژوند مخې له قانون د مومنان نن غواړی خدايه ايا

 (شريعت) وکړي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۳۴  134  
 وڅښي؟ شراب چې دی منع لپاره مومن د دا ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۳۵  135 
 وخوري؟ خواړه خنزير د چې شوی منع لپاره مومن د دا آيا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

۱۳۱  131 
 وي؟ به واده کې جنت په او اړيکو جنسی د آيا

 (ساعتونه)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۳۲  132 
 دی؟" لور مسيح د" د چرچ نړۍ د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

  عمليات عملي ژوند د

۱۳۳  133 
 ژوند مخې له قانون د مومنان نن غواړی خدايه ايا

 (شريعت) وکړي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۳۴  134  
 وڅښي؟ شراب چې دی منع لپاره مومن د دا ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۳۵  135 
 وخوري؟ خواړه خنزير د چې شوی منع لپاره مومن د دا آيا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 



۱۳۶  136 
ونيسي؟ روژه ورځ نن چې لري تمه لپاره دې د خدايان ايا  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۳۷  137 
 ډول ښکاره په روژه او لمونځ چې کوي غوره خداي ايا

 شي؟ کيدی ليدل لخوا نورو د تاسو چې چېرته شي ترسره

ِنه      هوِ  ِ      بائبلِمطابق:دِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۳۸  138 
 هر د کې جريان په ورځې او شپې د خلک غواړی خدای ايا

 (رمضان) ونيسي؟ روژه لپاره مياشتې يوې د څخه کال

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۳۹  139 
 زغم او ورکړي زغم چې لري تمه مومنانو خدايان ايا

(زکوته) ورکړي؟  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۴۰  140 
 ورځ هره چی واوری لمانځی طلوع د چی وغواړی خدای ايا

 (نماز) کيږی؟ ويل ورته ځله پنځه بيا يوځل کی ورځ په

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

۱۳۶  136 
ونيسي؟ روژه ورځ نن چې لري تمه لپاره دې د خدايان ايا  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۳۷  137 
 ډول ښکاره په روژه او لمونځ چې کوي غوره خداي ايا

 شي؟ کيدی ليدل لخوا نورو د تاسو چې چېرته شي ترسره

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۳۸  138 
 هر د کې جريان په ورځې او شپې د خلک غواړی خدای ايا

 (رمضان) ونيسي؟ روژه لپاره مياشتې يوې د څخه کال

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۳۹  139 
 زغم او ورکړي زغم چې لري تمه مومنانو خدايان ايا

(زکوته) ورکړي؟  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۴۰  140 
 ورځ هره چی واوری لمانځی طلوع د چی وغواړی خدای ايا

 (نماز) کيږی؟ ويل ورته ځله پنځه بيا يوځل کی ورځ په

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

۱۳۶  136 
ونيسي؟ روژه ورځ نن چې لري تمه لپاره دې د خدايان ايا  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۳۷  137 
 ډول ښکاره په روژه او لمونځ چې کوي غوره خداي ايا

 شي؟ کيدی ليدل لخوا نورو د تاسو چې چېرته شي ترسره

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۳۸  138 
 هر د کې جريان په ورځې او شپې د خلک غواړی خدای ايا

 (رمضان) ونيسي؟ روژه لپاره مياشتې يوې د څخه کال

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۳۹  139 
 زغم او ورکړي زغم چې لري تمه مومنانو خدايان ايا

(زکوته) ورکړي؟  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۴۰  140 
 ورځ هره چی واوری لمانځی طلوع د چی وغواړی خدای ايا

 (نماز) کيږی؟ ويل ورته ځله پنځه بيا يوځل کی ورځ په

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

۱۳۶  136 
ونيسي؟ روژه ورځ نن چې لري تمه لپاره دې د خدايان ايا  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

۱۳۷  137 
 ډول ښکاره په روژه او لمونځ چې کوي غوره خداي ايا

 شي؟ کيدی ليدل لخوا نورو د تاسو چې چېرته شي ترسره

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۳۸  138 
 هر د کې جريان په ورځې او شپې د خلک غواړی خدای ايا

 (رمضان) ونيسي؟ روژه لپاره مياشتې يوې د څخه کال

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۳۹  139 
 زغم او ورکړي زغم چې لري تمه مومنانو خدايان ايا

(زکوته) ورکړي؟  

ِنه      هوِ  ِ      بائبلِمطابق:دِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

۱۴۰  140 
 ورځ هره چی واوری لمانځی طلوع د چی وغواړی خدای ايا

 (نماز) کيږی؟ ويل ورته ځله پنځه بيا يوځل کی ورځ په

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 



١٤١  141 
 په ژوند خپل د ځل يو لږترلږه چې لري تمه خداي ايا

 (حج) کړي؟ جوړ حج ته ځای مقدس يو کې وخت

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٤٢   142 
 د ځل يو کې کال په چې غواړي خلک هم اوس ال خدای ايا

 (قربان) وکړي؟ وړانديز قربانيانو حيواني

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

¸١٤٣   143 
 ولري پوښتنه اړه په څه کوم د کې بائبل په مسلمان که

 اړه په يهودانو يا عيسوی د چې وي مناسبه به دا نو

وکړي؟ پوښتنه  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

¸١٤٤   144 
 پام د اړه په څه يو د کې کتاب مقدس په کس يو چيرې که

 ايا کړي نه خوښ ځوابونه مومن که ايا ولري، انديښنه وړ

 وکړي؟ پوښتنه پوښتنې رښتينې بايد مؤمن

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٤٥   145 
 روايتونه دوديز وو نارينه د څنګ، تر مکاشفۍ خداي د

 سمه په کتاب مقدس د او دي وړ اعتبار د تشريحات او

 (حديث) دي؟ اړين لپاره پوهيدو د توګه

ِنه      هوِ  ِ      بائبلِمطابق:دِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

١٤١  141 
 په ژوند خپل د ځل يو لږترلږه چې لري تمه خداي ايا

 (حج) کړي؟ جوړ حج ته ځای مقدس يو کې وخت

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٤٢   142 
 د ځل يو کې کال په چې غواړي خلک هم اوس ال خدای ايا

 (قربان) وکړي؟ وړانديز قربانيانو حيواني

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

¸١٤٣   143 
 ولري پوښتنه اړه په څه کوم د کې بائبل په مسلمان که

 اړه په يهودانو يا عيسوی د چې وي مناسبه به دا نو

وکړي؟ پوښتنه  

ِنه      هوِ  ِ      بائبلِمطابق:دِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

¸١٤٤   144 
 پام د اړه په څه يو د کې کتاب مقدس په کس يو چيرې که

 ايا کړي نه خوښ ځوابونه مومن که ايا ولري، انديښنه وړ

 وکړي؟ پوښتنه پوښتنې رښتينې بايد مؤمن

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٤٥   145 
 روايتونه دوديز وو نارينه د څنګ، تر مکاشفۍ خداي د

 سمه په کتاب مقدس د او دي وړ اعتبار د تشريحات او

 (حديث) دي؟ اړين لپاره پوهيدو د توګه

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

١٤١  141 
 په ژوند خپل د ځل يو لږترلږه چې لري تمه خداي ايا

 (حج) کړي؟ جوړ حج ته ځای مقدس يو کې وخت

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٤٢   142 
 د ځل يو کې کال په چې غواړي خلک هم اوس ال خدای ايا

 (قربان) وکړي؟ وړانديز قربانيانو حيواني

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

¸١٤٣   143 
 ولري پوښتنه اړه په څه کوم د کې بائبل په مسلمان که

 اړه په يهودانو يا عيسوی د چې وي مناسبه به دا نو

وکړي؟ پوښتنه  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

¸١٤٤   144 
 پام د اړه په څه يو د کې کتاب مقدس په کس يو چيرې که

 ايا کړي نه خوښ ځوابونه مومن که ايا ولري، انديښنه وړ

 وکړي؟ پوښتنه پوښتنې رښتينې بايد مؤمن

ِنه      هوِ  ِ      بائبلِمطابق:دِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٤٥   145 
 روايتونه دوديز وو نارينه د څنګ، تر مکاشفۍ خداي د

 سمه په کتاب مقدس د او دي وړ اعتبار د تشريحات او

 (حديث) دي؟ اړين لپاره پوهيدو د توګه

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

١٤١  141 
 په ژوند خپل د ځل يو لږترلږه چې لري تمه خداي ايا

 (حج) کړي؟ جوړ حج ته ځای مقدس يو کې وخت

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٤٢   142 
 د ځل يو کې کال په چې غواړي خلک هم اوس ال خدای ايا

 (قربان) وکړي؟ وړانديز قربانيانو حيواني

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

¸١٤٣   143 
 ولري پوښتنه اړه په څه کوم د کې بائبل په مسلمان که

 اړه په يهودانو يا عيسوی د چې وي مناسبه به دا نو

وکړي؟ پوښتنه  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

¸١٤٤   144 
 پام د اړه په څه يو د کې کتاب مقدس په کس يو چيرې که

 ايا کړي نه خوښ ځوابونه مومن که ايا ولري، انديښنه وړ

 وکړي؟ پوښتنه پوښتنې رښتينې بايد مؤمن

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٤٥   145 
 روايتونه دوديز وو نارينه د څنګ، تر مکاشفۍ خداي د

 سمه په کتاب مقدس د او دي وړ اعتبار د تشريحات او

 (حديث) دي؟ اړين لپاره پوهيدو د توګه

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 



١٤٦   146 
 سره توګه فعاله په چې کوي تمرکز مومنان خداي ايا

کړي؟ تبليغ عقيدې هغوی د نن او وکړي عبادت يوځای  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٤٧  147 
 فرقونو، مختلفو په چې غواړي مومنان تعالی خدای ايا

    توپيرونو او ډلبنديو ډلو باندې مينځ ته راشي؟بائبلنه

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٤٨   148  
 ژوند دې په خلک چې شته آياتونه کې کتاب مقدس په ايا

 دي؟ خوشحاله کې ژوند دې په او خوشحاله کې

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
 

١٤٩   149 
 خدای چې لري شتون مثالونه داسې کې کتاب مقدس په ايا

 ورکوي؟ معالجه فزيکي لپاره خلکو د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٥٠  150 
 هڅول مومنانو د تعالی خدای چې شته ايتونه داسې ايا

 سندرې او نڅا موسيقی، کې عبادت په دوی د چې هڅوي

 وکاروي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

١٤٦   146 
 سره توګه فعاله په چې کوي تمرکز مومنان خداي ايا

کړي؟ تبليغ عقيدې هغوی د نن او وکړي عبادت يوځای  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٤٧  147 
 فرقونو، مختلفو په چې غواړي مومنان تعالی خدای ايا

    توپيرونو او ډلبنديو ډلو باندې مينځ ته راشي؟بائبلنه

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٤٨   148  
 ژوند دې په خلک چې شته آياتونه کې کتاب مقدس په ايا

 دي؟ خوشحاله کې ژوند دې په او خوشحاله کې

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
 

١٤٩   149 
 خدای چې لري شتون مثالونه داسې کې کتاب مقدس په ايا

 ورکوي؟ معالجه فزيکي لپاره خلکو د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٥٠  150 
 هڅول مومنانو د تعالی خدای چې شته ايتونه داسې ايا

 سندرې او نڅا موسيقی، کې عبادت په دوی د چې هڅوي

 وکاروي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

١٤٦   146 
 سره توګه فعاله په چې کوي تمرکز مومنان خداي ايا

کړي؟ تبليغ عقيدې هغوی د نن او وکړي عبادت يوځای  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٤٧  147 
 فرقونو، مختلفو په چې غواړي مومنان تعالی خدای ايا

    توپيرونو او ډلبنديو ډلو باندې مينځ ته راشي؟بائبلنه

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٤٨   148  
 ژوند دې په خلک چې شته آياتونه کې کتاب مقدس په ايا

 دي؟ خوشحاله کې ژوند دې په او خوشحاله کې

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
 

١٤٩   149 
 خدای چې لري شتون مثالونه داسې کې کتاب مقدس په ايا

 ورکوي؟ معالجه فزيکي لپاره خلکو د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٥٠  150 
 هڅول مومنانو د تعالی خدای چې شته ايتونه داسې ايا

 سندرې او نڅا موسيقی، کې عبادت په دوی د چې هڅوي

 وکاروي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

١٤٦   146 
 سره توګه فعاله په چې کوي تمرکز مومنان خداي ايا

کړي؟ تبليغ عقيدې هغوی د نن او وکړي عبادت يوځای  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٤٧  147 
 فرقونو، مختلفو په چې غواړي مومنان تعالی خدای ايا

    توپيرونو او ډلبنديو ډلو باندې مينځ ته راشي؟بائبلنه

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٤٨   148  
 ژوند دې په خلک چې شته آياتونه کې کتاب مقدس په ايا

 دي؟ خوشحاله کې ژوند دې په او خوشحاله کې

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
 

١٤٩   149 
 خدای چې لري شتون مثالونه داسې کې کتاب مقدس په ايا

 ورکوي؟ معالجه فزيکي لپاره خلکو د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٥٠  150 
 هڅول مومنانو د تعالی خدای چې شته ايتونه داسې ايا

 سندرې او نڅا موسيقی، کې عبادت په دوی د چې هڅوي

 وکاروي؟

ِنه      هوِ  ِ      بائبلِمطابق:دِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 



١٥١  151 
 حق سړی يو د دا ايا اساس، په مقصد ښکاره د خدای د

 ولري؟ ميرمنې زيات څخه يوې له کې وخت يو په چې دی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٥٢   152 
 معامله مساوي سره ميرمنو خپلو د ممکن سړی يو آيا

 زيات څخه يوې له کې وخت ورته په هغه چيرې که وکړي

درلوده؟ ښځه  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٥٣    153 
لري؟ اجازه واده مهاله لنډ يا مهاله لنډ آيا  دمقدس 

(قانون ) 

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٥٤   154 
 يا اجناسو جنس، جنسی د ښځې ميرمنې کې کتاب مقدس په

 کيږي؟ ليدل توګه په قبضې ميړه د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٥٥  155 
 يا اخيستل نجونو غالمانو د لپاره نارينه يو د آيا

 لري؟ اړيکه جنسي ورسره او دی جائز لپاره نيولو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

١٥١  151 
 حق سړی يو د دا ايا اساس، په مقصد ښکاره د خدای د

 ولري؟ ميرمنې زيات څخه يوې له کې وخت يو په چې دی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٥٢   152 
 معامله مساوي سره ميرمنو خپلو د ممکن سړی يو آيا

 زيات څخه يوې له کې وخت ورته په هغه چيرې که وکړي

درلوده؟ ښځه  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٥٣    153 
لري؟ اجازه واده مهاله لنډ يا مهاله لنډ آيا  دمقدس 

(قانون ) 

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٥٤   154 
 يا اجناسو جنس، جنسی د ښځې ميرمنې کې کتاب مقدس په

 کيږي؟ ليدل توګه په قبضې ميړه د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٥٥  155 
 يا اخيستل نجونو غالمانو د لپاره نارينه يو د آيا

 لري؟ اړيکه جنسي ورسره او دی جائز لپاره نيولو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

١٥١  151 
 حق سړی يو د دا ايا اساس، په مقصد ښکاره د خدای د

 ولري؟ ميرمنې زيات څخه يوې له کې وخت يو په چې دی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٥٢   152 
 معامله مساوي سره ميرمنو خپلو د ممکن سړی يو آيا

 زيات څخه يوې له کې وخت ورته په هغه چيرې که وکړي

درلوده؟ ښځه  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٥٣    153 
لري؟ اجازه واده مهاله لنډ يا مهاله لنډ آيا  دمقدس 

(قانون ) 

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٥٤   154 
 يا اجناسو جنس، جنسی د ښځې ميرمنې کې کتاب مقدس په

 کيږي؟ ليدل توګه په قبضې ميړه د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٥٥  155 
 يا اخيستل نجونو غالمانو د لپاره نارينه يو د آيا

 لري؟ اړيکه جنسي ورسره او دی جائز لپاره نيولو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

١٥١  151 
 حق سړی يو د دا ايا اساس، په مقصد ښکاره د خدای د

 ولري؟ ميرمنې زيات څخه يوې له کې وخت يو په چې دی

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٥٢   152 
 معامله مساوي سره ميرمنو خپلو د ممکن سړی يو آيا

 زيات څخه يوې له کې وخت ورته په هغه چيرې که وکړي

درلوده؟ ښځه  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٥٣    153 
لري؟ اجازه واده مهاله لنډ يا مهاله لنډ آيا  دمقدس 

(قانون ) 

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٥٤   154 
 يا اجناسو جنس، جنسی د ښځې ميرمنې کې کتاب مقدس په

 کيږي؟ ليدل توګه په قبضې ميړه د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٥٥  155 
 يا اخيستل نجونو غالمانو د لپاره نارينه يو د آيا

 لري؟ اړيکه جنسي ورسره او دی جائز لپاره نيولو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 



١٥٦  156 
 واخلي؟ حجاب پردې بهر څخه کور د چې لري اړتيا ښځې ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
١٥٧   157 

 دی؟ برابر سره وو نارينه د حق ښځو د آيا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
١٥٨   158 

 ووژنی؟ ښځه خپل چی نلری اجازه لپاره سړی يو د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
١٥٩   159 

 د چې دی جائز لپاره مسلمان يا عيسوی يو د دا آيا

 وکړي؟ واده سره باور بل د سره خلکو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٦٠   160 
 ترالسه طالق پرته دليل بل د څخه طالق له ميړه د څوک که

 ورکوی؟ اجازه وتيا د ته دوی دوی کی،

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
 

١٥٦  156 
 واخلي؟ حجاب پردې بهر څخه کور د چې لري اړتيا ښځې ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
١٥٧   157 

 دی؟ برابر سره وو نارينه د حق ښځو د آيا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
١٥٨   158 

 ووژنی؟ ښځه خپل چی نلری اجازه لپاره سړی يو د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
١٥٩   159 

 د چې دی جائز لپاره مسلمان يا عيسوی يو د دا آيا

 وکړي؟ واده سره باور بل د سره خلکو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٦٠   160 
 ترالسه طالق پرته دليل بل د څخه طالق له ميړه د څوک که

 ورکوی؟ اجازه وتيا د ته دوی دوی کی،

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
 

١٥٦  156 
 واخلي؟ حجاب پردې بهر څخه کور د چې لري اړتيا ښځې ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
١٥٧   157 

 دی؟ برابر سره وو نارينه د حق ښځو د آيا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
١٥٨   158 

 ووژنی؟ ښځه خپل چی نلری اجازه لپاره سړی يو د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
١٥٩   159 

 د چې دی جائز لپاره مسلمان يا عيسوی يو د دا آيا

 وکړي؟ واده سره باور بل د سره خلکو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٦٠   160 
 ترالسه طالق پرته دليل بل د څخه طالق له ميړه د څوک که

 ورکوی؟ اجازه وتيا د ته دوی دوی کی،

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
 

١٥٦  156 
 واخلي؟ حجاب پردې بهر څخه کور د چې لري اړتيا ښځې ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
١٥٧   157 

 دی؟ برابر سره وو نارينه د حق ښځو د آيا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
١٥٨   158 

 ووژنی؟ ښځه خپل چی نلری اجازه لپاره سړی يو د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
١٥٩   159 

 د چې دی جائز لپاره مسلمان يا عيسوی يو د دا آيا

 وکړي؟ واده سره باور بل د سره خلکو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٦٠   160 
 ترالسه طالق پرته دليل بل د څخه طالق له ميړه د څوک که

 ورکوی؟ اجازه وتيا د ته دوی دوی کی،

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 
 



١٦١   161 
 وکړي عمل څير په مسيح د چې دی دين عيسوی يو د دا آيا

وکړي؟ عمل څير په محمد د چې اعتراض مسلمان يو د او  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

جنګ او دښمنان  
١٦٢   162 

 ځانګړی يو چې ده موضوع مهم يو کې کتاب مقدس په

 ؟واچوي زور سره زور په دينونو نورو د بايد عقيده

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٦٣   163 
 هم کارول اجباري او ځواک د ايا کې، چارو مذهبي په

شي؟ تصويب بايد  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٦٤   164 
 د وړاندې په عقيدو مختلف د ته مومنانو ورځ نن خدای آيا

 بريالی مذهب خپل دوی چې څو تر هڅوي لپاره جنګ او جګړې

 (جهاد/  جنګ پاک) کړي؟ نه

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٦٥   165 
 دين د دوی د يا شي مرتکب څخه مذهب خپل د څوک که

 شي؟ ووژل بايد دوی نو وکړي پريکړه بدلولو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

١٦١   161 
 وکړي عمل څير په مسيح د چې دی دين عيسوی يو د دا آيا

وکړي؟ عمل څير په محمد د چې اعتراض مسلمان يو د او  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

جنګ او دښمنان  
١٦٢   162 

 ځانګړی يو چې ده موضوع مهم يو کې کتاب مقدس په

 ؟واچوي زور سره زور په دينونو نورو د بايد عقيده

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٦٣   163 
 هم کارول اجباري او ځواک د ايا کې، چارو مذهبي په

شي؟ تصويب بايد  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٦٤   164 
 د وړاندې په عقيدو مختلف د ته مومنانو ورځ نن خدای آيا

 بريالی مذهب خپل دوی چې څو تر هڅوي لپاره جنګ او جګړې

 (جهاد/  جنګ پاک) کړي؟ نه

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٦٥   165 
 دين د دوی د يا شي مرتکب څخه مذهب خپل د څوک که

 شي؟ ووژل بايد دوی نو وکړي پريکړه بدلولو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

١٦١   161 
 وکړي عمل څير په مسيح د چې دی دين عيسوی يو د دا آيا

وکړي؟ عمل څير په محمد د چې اعتراض مسلمان يو د او  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

جنګ او دښمنان  
١٦٢   162 

 ځانګړی يو چې ده موضوع مهم يو کې کتاب مقدس په

 ؟واچوي زور سره زور په دينونو نورو د بايد عقيده

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٦٣   163 
 هم کارول اجباري او ځواک د ايا کې، چارو مذهبي په

شي؟ تصويب بايد  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٦٤   164 
 د وړاندې په عقيدو مختلف د ته مومنانو ورځ نن خدای آيا

 بريالی مذهب خپل دوی چې څو تر هڅوي لپاره جنګ او جګړې

 (جهاد/  جنګ پاک) کړي؟ نه

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٦٥   165 
 دين د دوی د يا شي مرتکب څخه مذهب خپل د څوک که

 شي؟ ووژل بايد دوی نو وکړي پريکړه بدلولو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

١٦١   161 
 وکړي عمل څير په مسيح د چې دی دين عيسوی يو د دا آيا

وکړي؟ عمل څير په محمد د چې اعتراض مسلمان يو د او  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

جنګ او دښمنان  
١٦٢   162 

 ځانګړی يو چې ده موضوع مهم يو کې کتاب مقدس په

 ؟واچوي زور سره زور په دينونو نورو د بايد عقيده

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٦٣   163 
 هم کارول اجباري او ځواک د ايا کې، چارو مذهبي په

شي؟ تصويب بايد  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٦٤   164 
 د وړاندې په عقيدو مختلف د ته مومنانو ورځ نن خدای آيا

 بريالی مذهب خپل دوی چې څو تر هڅوي لپاره جنګ او جګړې

 (جهاد/  جنګ پاک) کړي؟ نه

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٦٥   165 
 دين د دوی د يا شي مرتکب څخه مذهب خپل د څوک که

 شي؟ ووژل بايد دوی نو وکړي پريکړه بدلولو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 



١٦٦   166 
 جګړه وړاندې پر وروڼو حتی يا ملګري کورنۍ، د ايا

 کيږي؟ پريکړه ناکله کله

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٦٧   167 
 وژلو په عقيدې نورو د نن مومنان غواړي خدايه ايا

 وي؟ خالف ضمير خپل د دا که حتی سره

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٦٨  168 
 او کوي مبارزه وړاندې په خلکو د عقيدې مختلفو د ايا

 دي؟ ښه کې حقيقت په چې وليدل څير په څه هغه د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٦٩  169 
 خپريدلو د اسالم د چې دی هڅولی محمد تعالی خدای ايا

کړي؟ پيل جنګونه ډيری تيريدلو د لپاره  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٧٠  170 
 جګړه وړاندې په خلکو د خلکو د کې کتاب مقدس په

 شوه؟ وهڅول

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

١٦٦   166 
 جګړه وړاندې پر وروڼو حتی يا ملګري کورنۍ، د ايا

 کيږي؟ پريکړه ناکله کله

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٦٧   167 
 وژلو په عقيدې نورو د نن مومنان غواړي خدايه ايا

 وي؟ خالف ضمير خپل د دا که حتی سره

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٦٨  168 
 او کوي مبارزه وړاندې په خلکو د عقيدې مختلفو د ايا

 دي؟ ښه کې حقيقت په چې وليدل څير په څه هغه د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٦٩  169 
 خپريدلو د اسالم د چې دی هڅولی محمد تعالی خدای ايا

کړي؟ پيل جنګونه ډيری تيريدلو د لپاره  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٧٠  170 
 جګړه وړاندې په خلکو د خلکو د کې کتاب مقدس په

 شوه؟ وهڅول

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

١٦٦   166 
 جګړه وړاندې پر وروڼو حتی يا ملګري کورنۍ، د ايا

 کيږي؟ پريکړه ناکله کله

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٦٧   167 
 وژلو په عقيدې نورو د نن مومنان غواړي خدايه ايا

 وي؟ خالف ضمير خپل د دا که حتی سره

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٦٨  168 
 او کوي مبارزه وړاندې په خلکو د عقيدې مختلفو د ايا

 دي؟ ښه کې حقيقت په چې وليدل څير په څه هغه د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٦٩  169 
 خپريدلو د اسالم د چې دی هڅولی محمد تعالی خدای ايا

کړي؟ پيل جنګونه ډيری تيريدلو د لپاره  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٧٠  170 
 جګړه وړاندې په خلکو د خلکو د کې کتاب مقدس په

 شوه؟ وهڅول

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

١٦٦   166 
 جګړه وړاندې پر وروڼو حتی يا ملګري کورنۍ، د ايا

 کيږي؟ پريکړه ناکله کله

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٦٧   167 
 وژلو په عقيدې نورو د نن مومنان غواړي خدايه ايا

 وي؟ خالف ضمير خپل د دا که حتی سره

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٦٨  168 
 او کوي مبارزه وړاندې په خلکو د عقيدې مختلفو د ايا

 دي؟ ښه کې حقيقت په چې وليدل څير په څه هغه د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٦٩  169 
 خپريدلو د اسالم د چې دی هڅولی محمد تعالی خدای ايا

کړي؟ پيل جنګونه ډيری تيريدلو د لپاره  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٧٠  170 
 جګړه وړاندې په خلکو د خلکو د کې کتاب مقدس په

 شوه؟ وهڅول

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 



١٧١   171 
 غير د او جګړه عملياتي او جارحانه ورځ نن آيا

 مقدس په لپاره مومنانو د ورځ نن مبارزه سره مومنانو

 (جهاد) ده؟ شوې هڅول کې کتاب

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٧٢   172 
 غال او عقيدې باور بل د ته مومنانو ورځ نن خدايه ايا

 هڅوي؟ کول

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٧٣   173 
 په دښمنانو خپلو د غواړي مومن ورځ نن خدايان ايا

 واخلي؟ کار سختۍ او تروريزم د وړاندې

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٧٤   174 
  واخلئ؟ سزا سزا د مومنان ورځ نن غواړئ خدايه ايا

 (غاښ لپاره کيسو/  غاښونو د او ليد، سترګو د)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٧٥   175 
 السونو خپل په چې هڅوي مومنان خدايان مقدس يو ايا

 واخلي؟ بدله

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

١٧١   171 
 غير د او جګړه عملياتي او جارحانه ورځ نن آيا

 مقدس په لپاره مومنانو د ورځ نن مبارزه سره مومنانو

 (جهاد) ده؟ شوې هڅول کې کتاب

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٧٢   172 
 غال او عقيدې باور بل د ته مومنانو ورځ نن خدايه ايا

 هڅوي؟ کول

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٧٣   173 
 په دښمنانو خپلو د غواړي مومن ورځ نن خدايان ايا

 واخلي؟ کار سختۍ او تروريزم د وړاندې

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٧٤   174 
  واخلئ؟ سزا سزا د مومنان ورځ نن غواړئ خدايه ايا

 (غاښ لپاره کيسو/  غاښونو د او ليد، سترګو د)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٧٥   175 
 السونو خپل په چې هڅوي مومنان خدايان مقدس يو ايا

 واخلي؟ بدله

ِنه      هوِ  ِ      بائبلِمطابق:دِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

١٧١   171 
 غير د او جګړه عملياتي او جارحانه ورځ نن آيا

 مقدس په لپاره مومنانو د ورځ نن مبارزه سره مومنانو

 (جهاد) ده؟ شوې هڅول کې کتاب

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٧٢   172 
 غال او عقيدې باور بل د ته مومنانو ورځ نن خدايه ايا

 هڅوي؟ کول

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٧٣   173 
 په دښمنانو خپلو د غواړي مومن ورځ نن خدايان ايا

 واخلي؟ کار سختۍ او تروريزم د وړاندې

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٧٤   174 
  واخلئ؟ سزا سزا د مومنان ورځ نن غواړئ خدايه ايا

 (غاښ لپاره کيسو/  غاښونو د او ليد، سترګو د)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٧٥   175 
 السونو خپل په چې هڅوي مومنان خدايان مقدس يو ايا

 واخلي؟ بدله

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

١٧١   171 
 غير د او جګړه عملياتي او جارحانه ورځ نن آيا

 مقدس په لپاره مومنانو د ورځ نن مبارزه سره مومنانو

 (جهاد) ده؟ شوې هڅول کې کتاب

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٧٢   172 
 غال او عقيدې باور بل د ته مومنانو ورځ نن خدايه ايا

 هڅوي؟ کول

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٧٣   173 
 په دښمنانو خپلو د غواړي مومن ورځ نن خدايان ايا

 واخلي؟ کار سختۍ او تروريزم د وړاندې

ِنه      هوِ  ِ      مطابق:دِبائبلِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٧٤   174 
  واخلئ؟ سزا سزا د مومنان ورځ نن غواړئ خدايه ايا

 (غاښ لپاره کيسو/  غاښونو د او ليد، سترګو د)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٧٥   175 
 السونو خپل په چې هڅوي مومنان خدايان مقدس يو ايا

 واخلي؟ بدله

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 



١٧٦   176 
 دښمنان دوی د چې وهڅوي ته مومنانو به خدای يو آيا

 وکړي؟ لعنت

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٧٧   177 
 توګه په ملت يو د يا مينځ تر يهوديانو د خدايان ايا

 دي؟ الندې يرغل د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٧٨   178 
 ښه چې پرتله په کسانو هغو د کوي جنګ چې څوک هغه ايا

 شوي؟ غوره کوي نه جګړه

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٧٩   179 
 کې دوزخ په چې وهڅوي جنګيالي کتاب مقدس ايا

 د ته جنت او ژمنه سره جنګيالو غير د سزا

 د چې لپاره کسانو هغو د ورکول ضمانت ننوتلو

 تضمين کيږي مړ او مړه کې الره په ہللا يا خدای

 (جهاد) ورکوي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٨٠   180 
 کړ آرام ورځ اوومه په خدای وروسته، جوړولو له نړۍ د

 پريږدي؟ مثال مهم يو وکړي پيروي لپاره انسان د چې

 (شبيب يا سبت)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

١٧٦   176 
 دښمنان دوی د چې وهڅوي ته مومنانو به خدای يو آيا

 وکړي؟ لعنت

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٧٧   177 
 توګه په ملت يو د يا مينځ تر يهوديانو د خدايان ايا

 دي؟ الندې يرغل د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٧٨   178 
 ښه چې پرتله په کسانو هغو د کوي جنګ چې څوک هغه ايا

 شوي؟ غوره کوي نه جګړه

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٧٩   179 
 کې دوزخ په چې وهڅوي جنګيالي کتاب مقدس ايا

 د ته جنت او ژمنه سره جنګيالو غير د سزا

 د چې لپاره کسانو هغو د ورکول ضمانت ننوتلو

 تضمين کيږي مړ او مړه کې الره په ہللا يا خدای

 (جهاد) ورکوي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٨٠   180 
 کړ آرام ورځ اوومه په خدای وروسته، جوړولو له نړۍ د

 پريږدي؟ مثال مهم يو وکړي پيروي لپاره انسان د چې

 (شبيب يا سبت)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

١٧٦   176 
 دښمنان دوی د چې وهڅوي ته مومنانو به خدای يو آيا

 وکړي؟ لعنت

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٧٧   177 
 توګه په ملت يو د يا مينځ تر يهوديانو د خدايان ايا

 دي؟ الندې يرغل د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٧٨   178 
 ښه چې پرتله په کسانو هغو د کوي جنګ چې څوک هغه ايا

 شوي؟ غوره کوي نه جګړه

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٧٩   179 
 کې دوزخ په چې وهڅوي جنګيالي کتاب مقدس ايا

 د ته جنت او ژمنه سره جنګيالو غير د سزا

 د چې لپاره کسانو هغو د ورکول ضمانت ننوتلو

 تضمين کيږي مړ او مړه کې الره په ہللا يا خدای

 (جهاد) ورکوي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٨٠   180 
 کړ آرام ورځ اوومه په خدای وروسته، جوړولو له نړۍ د

 پريږدي؟ مثال مهم يو وکړي پيروي لپاره انسان د چې

 (شبيب يا سبت)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

١٧٦   176 
 دښمنان دوی د چې وهڅوي ته مومنانو به خدای يو آيا

 وکړي؟ لعنت

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٧٧   177 
 توګه په ملت يو د يا مينځ تر يهوديانو د خدايان ايا

 دي؟ الندې يرغل د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٧٨   178 
 ښه چې پرتله په کسانو هغو د کوي جنګ چې څوک هغه ايا

 شوي؟ غوره کوي نه جګړه

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٧٩   179 
 کې دوزخ په چې وهڅوي جنګيالي کتاب مقدس ايا

 د ته جنت او ژمنه سره جنګيالو غير د سزا

 د چې لپاره کسانو هغو د ورکول ضمانت ننوتلو

 تضمين کيږي مړ او مړه کې الره په ہللا يا خدای

 (جهاد) ورکوي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٨٠   180 
 کړ آرام ورځ اوومه په خدای وروسته، جوړولو له نړۍ د

 پريږدي؟ مثال مهم يو وکړي پيروي لپاره انسان د چې

 (شبيب يا سبت)

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 



 

١٨١  181 
 خلکو کې مثال او انځور خپل په هغه د تعالی خدای ايا

 کړی؟ پيدا ته

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٨٢   182 
 هغه نو وباله څخه عدن باغ د حوا او آدم خداى چې كله

 وي؟ به دښمني ترمنځ ښځې او نارينه د چې څرګندوي دا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٨٣   183 
 هغه له يو څخه زامنو له نوح د کې، کيسه په سيالب د

. و راغلی ميتود ته ميتود کشتۍ د نوح د چې وروسته

 جودي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٨٤   184 
 د کې برکت په عيسيانو د ابراهيم د چې وايې خدای ايا

 راشي؟ ته اسمعيل نه او نسب اسحاق د به وعده نعمت

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٨٥   185 
 لپاره کولو قرباني قربانی د کې کعبې په ابراهيم ايا

 وکړ؟ سفر ته مکې

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

١٨١  181 
 خلکو کې مثال او انځور خپل په هغه د تعالی خدای ايا

 کړی؟ پيدا ته

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٨٢   182 
 هغه نو وباله څخه عدن باغ د حوا او آدم خداى چې كله

 وي؟ به دښمني ترمنځ ښځې او نارينه د چې څرګندوي دا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٨٣   183 
 هغه له يو څخه زامنو له نوح د کې، کيسه په سيالب د

. و راغلی ميتود ته ميتود کشتۍ د نوح د چې وروسته

 جودي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٨٤   184 
 د کې برکت په عيسيانو د ابراهيم د چې وايې خدای ايا

 راشي؟ ته اسمعيل نه او نسب اسحاق د به وعده نعمت

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٨٥   185 
 لپاره کولو قرباني قربانی د کې کعبې په ابراهيم ايا

 وکړ؟ سفر ته مکې

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

١٨١  181 
 خلکو کې مثال او انځور خپل په هغه د تعالی خدای ايا

 کړی؟ پيدا ته

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٨٢   182 
 هغه نو وباله څخه عدن باغ د حوا او آدم خداى چې كله

 وي؟ به دښمني ترمنځ ښځې او نارينه د چې څرګندوي دا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٨٣   183 
 هغه له يو څخه زامنو له نوح د کې، کيسه په سيالب د

. و راغلی ميتود ته ميتود کشتۍ د نوح د چې وروسته

 جودي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٨٤   184 
 د کې برکت په عيسيانو د ابراهيم د چې وايې خدای ايا

 راشي؟ ته اسمعيل نه او نسب اسحاق د به وعده نعمت

ِنه      هوِ  ِ      بائبلِمطابق:دِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٨٥   185 
 لپاره کولو قرباني قربانی د کې کعبې په ابراهيم ايا

 وکړ؟ سفر ته مکې

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

١٨١  181 
 خلکو کې مثال او انځور خپل په هغه د تعالی خدای ايا

 کړی؟ پيدا ته

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٨٢   182 
 هغه نو وباله څخه عدن باغ د حوا او آدم خداى چې كله

 وي؟ به دښمني ترمنځ ښځې او نارينه د چې څرګندوي دا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٨٣   183 
 هغه له يو څخه زامنو له نوح د کې، کيسه په سيالب د

. و راغلی ميتود ته ميتود کشتۍ د نوح د چې وروسته

 جودي؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٨٤   184 
 د کې برکت په عيسيانو د ابراهيم د چې وايې خدای ايا

 راشي؟ ته اسمعيل نه او نسب اسحاق د به وعده نعمت

ِنه      هوِ  ِ      مطابق:دِبائبلِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٨٥   185 
 لپاره کولو قرباني قربانی د کې کعبې په ابراهيم ايا

 وکړ؟ سفر ته مکې

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 



١٨٦   186 
 زوی مشروع يوازينی خپل چې دی چمتو ابراهيم ايا

 ورکړي؟ قرباني ته خدای ته اسحاق

ِنه      هوِ  ِ      مطابق:دِبائبلِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٨٧   187 
 ګڼل توګه په پيغمبر د اسمعيل زوئ ابراهيم د ايا

 کيده؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٨٨   188 
 د هغه چې ځکه و، لګيدلی اور په چې ابراهيم آيا

 وکړ؟ انکار څخه کولو عبادت بوتانو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٨٩   189 
 په خدای ايا ويناوه، جالل خدای د ی موس حضرت چې کله

 په څير په انسان د چې ورکړې اجازه ته موسی کې حقيقت

 وګوري؟ برخه پاته خدای د کې انسان

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٩٠ 190 
 توګه په فرعون او موسی د کې وخت عين په حامان ايا

 کوي؟ ژوند

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

١٨٦   186 
 زوی مشروع يوازينی خپل چې دی چمتو ابراهيم ايا

 ورکړي؟ قرباني ته خدای ته اسحاق

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٨٧   187 
 ګڼل توګه په پيغمبر د اسمعيل زوئ ابراهيم د ايا

 کيده؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٨٨   188 
 د هغه چې ځکه و، لګيدلی اور په چې ابراهيم آيا

 وکړ؟ انکار څخه کولو عبادت بوتانو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٨٩   189 
 په خدای ايا ويناوه، جالل خدای د ی موس حضرت چې کله

 په څير په انسان د چې ورکړې اجازه ته موسی کې حقيقت

 وګوري؟ برخه پاته خدای د کې انسان

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٩٠ 190 
 توګه په فرعون او موسی د کې وخت عين په حامان ايا

 کوي؟ ژوند

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

١٨٦   186 
 زوی مشروع يوازينی خپل چې دی چمتو ابراهيم ايا

 ورکړي؟ قرباني ته خدای ته اسحاق

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٨٧   187 
 ګڼل توګه په پيغمبر د اسمعيل زوئ ابراهيم د ايا

 کيده؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٨٨   188 
 د هغه چې ځکه و، لګيدلی اور په چې ابراهيم آيا

 وکړ؟ انکار څخه کولو عبادت بوتانو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٨٩   189 
 په خدای ايا ويناوه، جالل خدای د ی موس حضرت چې کله

 په څير په انسان د چې ورکړې اجازه ته موسی کې حقيقت

 وګوري؟ برخه پاته خدای د کې انسان

ِنه      هوِ  ِ      مطابق:دِبائبلِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٩٠ 190 
 توګه په فرعون او موسی د کې وخت عين په حامان ايا

 کوي؟ ژوند

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

١٨٦   186 
 زوی مشروع يوازينی خپل چې دی چمتو ابراهيم ايا

 ورکړي؟ قرباني ته خدای ته اسحاق

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٨٧   187 
 ګڼل توګه په پيغمبر د اسمعيل زوئ ابراهيم د ايا

 کيده؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٨٨   188 
 د هغه چې ځکه و، لګيدلی اور په چې ابراهيم آيا

 وکړ؟ انکار څخه کولو عبادت بوتانو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٨٩   189 
 په خدای ايا ويناوه، جالل خدای د ی موس حضرت چې کله

 په څير په انسان د چې ورکړې اجازه ته موسی کې حقيقت

 وګوري؟ برخه پاته خدای د کې انسان

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٩٠ 190 
 توګه په فرعون او موسی د کې وخت عين په حامان ايا

 کوي؟ ژوند

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 



١٩١   191 
 لومړی اسراييلو د کې وخت په اختر د فسحې د خدای ايا

 تيرو په يې فرښته مړينې د چې وکړه يادونه يادولو د زوی

 وه؟ کړې تېرې وه، ليږلې يې ته مصر چې کې تورونو لسو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٩٢   192 
 څنګه څښلو اوبو د چې( طالوت) ساؤل شه، الړ ته جنګ چې کله

 وکړه؟ ازموينه سرتيرو خپلو د يې

ِنه      هوِ  ِ      مطابق:دِبائبلِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٩٣   193 
 ؟و زيږيدلی باثباته يو په کې الهام بيت په عيسی د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٩٤   194 
 بيتيلم د ستوري مسيح د دانسان درې څخه ختيځ د آيا

 ته ځان او وموند عيسی حضرت دوی چې چېرته ورسيده ته

 کوله؟ سجده کې عبادت په يې

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٩٥    195 
 کې باره په يهوديانو د تل ليکواالن کتاب مقدس د ايا

 وې؟ پيښې تاريخي اصلي دوی چې څنګه لکه کيږي ويل

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

١٩١   191 
 لومړی اسراييلو د کې وخت په اختر د فسحې د خدای ايا

 تيرو په يې فرښته مړينې د چې وکړه يادونه يادولو د زوی

 وه؟ کړې تېرې وه، ليږلې يې ته مصر چې کې تورونو لسو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٩٢   192 
 څنګه څښلو اوبو د چې( طالوت) ساؤل شه، الړ ته جنګ چې کله

 وکړه؟ ازموينه سرتيرو خپلو د يې

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٩٣   193 
 ؟و زيږيدلی باثباته يو په کې الهام بيت په عيسی د ايا

ِنه      هوِ  ِ      بائبلِمطابق:دِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٩٤   194 
 بيتيلم د ستوري مسيح د دانسان درې څخه ختيځ د آيا

 ته ځان او وموند عيسی حضرت دوی چې چېرته ورسيده ته

 کوله؟ سجده کې عبادت په يې

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٩٥    195 
 کې باره په يهوديانو د تل ليکواالن کتاب مقدس د ايا

 وې؟ پيښې تاريخي اصلي دوی چې څنګه لکه کيږي ويل

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

١٩١   191 
 لومړی اسراييلو د کې وخت په اختر د فسحې د خدای ايا

 تيرو په يې فرښته مړينې د چې وکړه يادونه يادولو د زوی

 وه؟ کړې تېرې وه، ليږلې يې ته مصر چې کې تورونو لسو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٩٢   192 
 څنګه څښلو اوبو د چې( طالوت) ساؤل شه، الړ ته جنګ چې کله

 وکړه؟ ازموينه سرتيرو خپلو د يې

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٩٣   193 
 ؟و زيږيدلی باثباته يو په کې الهام بيت په عيسی د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٩٤   194 
 بيتيلم د ستوري مسيح د دانسان درې څخه ختيځ د آيا

 ته ځان او وموند عيسی حضرت دوی چې چېرته ورسيده ته

 کوله؟ سجده کې عبادت په يې

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٩٥    195 
 کې باره په يهوديانو د تل ليکواالن کتاب مقدس د ايا

 وې؟ پيښې تاريخي اصلي دوی چې څنګه لکه کيږي ويل

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 

١٩١   191 
 لومړی اسراييلو د کې وخت په اختر د فسحې د خدای ايا

 تيرو په يې فرښته مړينې د چې وکړه يادونه يادولو د زوی

 وه؟ کړې تېرې وه، ليږلې يې ته مصر چې کې تورونو لسو

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٩٢   192 
 څنګه څښلو اوبو د چې( طالوت) ساؤل شه، الړ ته جنګ چې کله

 وکړه؟ ازموينه سرتيرو خپلو د يې

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٩٣   193 
 ؟و زيږيدلی باثباته يو په کې الهام بيت په عيسی د ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٩٤   194 
 بيتيلم د ستوري مسيح د دانسان درې څخه ختيځ د آيا

 ته ځان او وموند عيسی حضرت دوی چې چېرته ورسيده ته

 کوله؟ سجده کې عبادت په يې

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٩٥    195 
 کې باره په يهوديانو د تل ليکواالن کتاب مقدس د ايا

 وې؟ پيښې تاريخي اصلي دوی چې څنګه لکه کيږي ويل

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

 



١٩٦    196 
 نه معجزات شوي ثبت توګه په ماشوم د هيڅکله عيسی ايا

 درلودل؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٩٧    197 
 لپاره کلونو ۳۰۹ د کې حقيقت په سپي او سړي اوه ايا

 راوتلي؟ کې غار په وروسته کولو خوب د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٩٨   198 
 ،(جن جن) جنګي يو شيطانانو د کې واقعيت په سليمان ايا

 وو؟ شوي راټول لپاره کولو جګړې د پکښې او انسانان

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٩٩   199 
 ماتوي؟ ورځ په سبت د خلک کې حقيقت په خدای ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

٢٠٠   200 
 يهوديانو د توګه ځانګړي په خاوره فلسطين د خدای ايا

وه؟ کړې ژمنه سره  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

١٩٦    196 
 نه معجزات شوي ثبت توګه په ماشوم د هيڅکله عيسی ايا

 درلودل؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٩٧    197 
 لپاره کلونو ۳۰۹ د کې حقيقت په سپي او سړي اوه ايا

 راوتلي؟ کې غار په وروسته کولو خوب د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٩٨   198 
 ،(جن جن) جنګي يو شيطانانو د کې واقعيت په سليمان ايا

 وو؟ شوي راټول لپاره کولو جګړې د پکښې او انسانان

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٩٩   199 
 ماتوي؟ ورځ په سبت د خلک کې حقيقت په خدای ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

٢٠٠   200 
 يهوديانو د توګه ځانګړي په خاوره فلسطين د خدای ايا

وه؟ کړې ژمنه سره  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

١٩٦    196 
 نه معجزات شوي ثبت توګه په ماشوم د هيڅکله عيسی ايا

 درلودل؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

١٩٧    197 
 لپاره کلونو ۳۰۹ د کې حقيقت په سپي او سړي اوه ايا

 راوتلي؟ کې غار په وروسته کولو خوب د

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٩٨   198 
 ،(جن جن) جنګي يو شيطانانو د کې واقعيت په سليمان ايا

 وو؟ شوي راټول لپاره کولو جګړې د پکښې او انسانان

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
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 ماتوي؟ ورځ په سبت د خلک کې حقيقت په خدای ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

٢٠٠   200 
 يهوديانو د توګه ځانګړي په خاوره فلسطين د خدای ايا

وه؟ کړې ژمنه سره  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      

 

 

١٩٦    196 
 نه معجزات شوي ثبت توګه په ماشوم د هيڅکله عيسی ايا

 درلودل؟

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
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 لپاره کلونو ۳۰۹ د کې حقيقت په سپي او سړي اوه ايا

 راوتلي؟ کې غار په وروسته کولو خوب د

ِنه      هوِ  ِ      بائبلِمطابق:دِ      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

١٩٨   198 
 ،(جن جن) جنګي يو شيطانانو د کې واقعيت په سليمان ايا

 وو؟ شوي راټول لپاره کولو جګړې د پکښې او انسانان

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
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 ماتوي؟ ورځ په سبت د خلک کې حقيقت په خدای ايا

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
 

٢٠٠   200 
 يهوديانو د توګه ځانګړي په خاوره فلسطين د خدای ايا

وه؟ کړې ژمنه سره  

ِنه      هوِ  ِ      دِبائبلِمطابق:      

ِنه     هوِ           دِقرانِمطابق:ِ      

 نه     هوِ    زماِدِنظرِمطابق:ِ      
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