
አዲስ ከተማ ካቴኪዝም
አማርኛ

ጥያቄ 1፡ በሕይወትና በሞት ላይ ያለን ብቸኛ ተስፋ ምንድን ነው? 

እኛ የራሳችን ሳንሆን ሥጋና ነፍስ በሕይወታችንም በሞትም የእግዚአብሔርና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መሆናችን ነው። 

ጥያቄ 2፡ እግዚአብሔር ምንድን ነው? 

እግዚአብሔር የሁሉ ነገር ፈጣሪ እና ደጋፊ ነው። 
እርሱ በኃይሉና በፍፁምነቱ፣ በመልካምነቱና በክብሩ፣ በጥበብ፣ በፍትህ እና በእውነት ዘላለማዊ፣ ወሰን የሌለው እና የማይለወጥ
ነው። 
በእርሱና በፈቃዱ ካልሆነ በቀር ምንም አይከሰትም። 

ጥያቄ 3፡ በእግዚአብሔር ውስጥ ስንት ሰዎች አሉ? 

አንድ እውነተኛና ሕያው አምላክ ሦስት አካላት አሉ እነርሱም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ናቸው። 
በይዘታቸው አንድ ናቸው፣ በኃይልና በክብር እኩል ናቸው። 

ጥያቄ 4፡ እግዚአብሔር እንዴትና ለምን ፈጠረን? 

እግዚአብሔር እንድንያውቀው፣ እንድንወደው፣ ከእርሱ ጋር እንድንኖር እና እንድናከብረው ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠረን። 
በእግዚአብሔር የተፈጠርን እኛ ደግሞ ለክብሩ እንድንኖር ተገቢ ነው። 

ጥያቄ 5፡ እግዚአብሔር ሌላ ምን ፈጠረ? 

እግዚአብሔር ሁሉን በኃይለኛው ቃሉ ፈጠረ፣ ፍጥረቱም ሁሉ እጅግ መልካም ነበረ። በፍቅራዊ ግዛቱ ሁሉም ነገር አብቅቷል። 

ጥያቄ 6፡ እግዚአብሔርን ማክበር የምንችለው እንዴት ነው? 

እግዚአብሔርን በመደሰት፣ በመውደድ፣ በእሱ በመታመን እና ፈቃዱን፣ ትእዛዙንና ሕጉን በማክበር እግዚአብሔርን እናከብራለን። 

ጥያቄ 7፡ የእግዚአብሔር ህግ ምን ይፈልጋል? 

ግላዊ፣ ፍፁም እና ዘላለማዊ ታዛዥነት; እግዚአብሔርን በፍጹም ልባችን፣ ነፍሳችን፣ አእምሮአችን፣ እና ኃይላችን እንድንወድ፤
ጎረቤቶቻችንንም እንደ ራሳችን ውደድ። 
እግዚአብሔር የከለከለው ፈጽሞ መደረግ የለበትም እና እግዚአብሔር ያዘዘው ሁልጊዜ መደረግ አለበት. 

ጥያቄ 8፡ በአሥርቱ ትእዛዛት ውስጥ የተገለጸው የእግዚአብሔር ሕግ ምንድን
ነው? 

ከእኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይኑሩህ። 
በላይ በሰማይ ካለው፥ በታችም በምድር ካለው፥ በታችም በውኃ ካለው የማናቸውንም ነገር ምስል ለራስህ አታድርግ
አትስገድላቸው፥ አትስገድላቸውም። 
የአምላካችሁን የእግዚአብሔርን ስም በከንቱ አትጥራ። 
የሰንበትን ቀን በመቀደስ አስብ። 
አባትህንና እናትህን አክብር። 
አትግደል። አታመንዝር። አትስረቅ። 
በውሸት አትመስክር። አትመኝ. 



ጥያቄ 9፡ እግዚአብሔር በመጀመሪያ፣ በሁለተኛውና በሦስተኛው ትእዛዛት
ውስጥ ምን ይፈልጋል? 

በመጀመሪያ፣ እግዚአብሔርን እንደ አንድ እውነተኛና ሕያው አምላክ እንድናውቀው እና እንድናምነው። 
ሁለተኛ፣ ጣዖትን ከማምለክ እንድንርቅና እግዚአብሔርን አላግባብ እንዳናመልክ። 
ሦስተኛ፣ የአምላክን ስም በፍርሃትና በአክብሮት እንይዘዋለን፣ ቃሉንና ሥራዎቹንም እናከብራለን። 

ጥያቄ 10፡ እግዚአብሔር በአራተኛውና በአምስተኛው ትእዛዛት ውስጥ ምን
ይፈልጋል? 

አራተኛ፣ በሰንበት ቀን በአደባባይ እና በግል እግዚአብሔርን በማምለክ ጊዜያችንን እናሳልፋለን፣ ከመደበኛ ስራ እናርፋለን፣ ጌታን እና
ሌሎችን እናገለግላለን እናም ዘላለማዊውን ሰንበት እንጠብቃለን። 
አምስተኛ፡ አባታችንን እና እናታችንን የምንወድ እና የምናከብራቸው ለአምላካዊ ተግሣጽ እና መመሪያ በመገዛት ነው። 

ጥያቄ 11፡ እግዚአብሔር በስድስተኛው፣ በሰባተኛው እና በስምንተኛው ትእዛዛት
ውስጥ ምን ይፈልጋል? 

ስድስተኛ፡- ባልንጀራችንን አንዳንጎዳ፣ አንዳንጠላ፣ ወይም ጠላት እንዳንሆን ታጋሽ እና ሰላማዊ በመሆን ጠላቶቻችንን እንኳን በፍቅር
እንድናሳደድ ነው። 
ሰባተኛ፣ ከዝሙት በመራቅ በትዳርም ሆነ በነጠላ ሕይወት ውስጥ፣ ከርኩሰት ድርጊቶች፣ ከመልክ፣ ከንግግሮች፣ ከሐሳቦች፣ ወይም
ከፍላጎቶች እና ወደ እነርሱ ሊያመራን የሚችለውን ማንኛውንም ነገር በመራቅ በንጽህና እና በታማኝነት እንድንኖር ነው። 
ስምንተኛ፡- የሌላ ሰው የሆነውን ካለፈቃድ እንዳንወስድ ወይም የምንጠቅመውን ሰው ምንም አይነት በጎ ነገር እንዳንከለክል ነው። 

ጥያቄ 12፡ እግዚአብሔር በዘጠነኛውና በአሥረኛው ትእዛዛት ውስጥ ምን
ይፈልጋል? 

9ኛ፡- እውነትን በፍቅር እንናገራለን እንጂ አንዋሽም አናታለልም። 
አስረኛ፡ አንድንረካ፡ የማንንም አንዳንቀና ወይ እግዚአብሔር ለሌላም ሆነ ለእኛ የሰጠንን አለመጥላት ወይም አለመቀምኘት። 

ጥያቄ 13፡ የእግዚአብሄርን ህግ በፍፁምነት የሚጠብቅ አለን? 

ከውድቀት ጀምሮ ማንም ተራ ሰው የእግዚአብሔርን ህግ በፍፁምነት ሊጠብቅ አልቻለም ነገር ግን በአስተሳሰብ፣ በቃልም እና
በድርጊት ያለማቋረጥ ይጥሳል። 

ጥያቄ 14፡ እግዚአብሔር ሕጉን እንዳንጠብቅ አድርጎ ፈጥሮናል? 

አይደለም ነገር ግን በመጀመሪያዎቹ ወላጆቻችን በአዳምና በሔዋን አለመታዘዝ ምክንያት ፍጥረት ሁሉ ወድቋል; ሁላችንም
በኃጢአት እና በበደለኛነት ተወልደናል፣በተፈጥሯችን ተበላሽተናል እናም የእግዚአብሔርን ህግ መጠበቅ አንችልም። 

ጥያቄ 15፡ ማንም ሰው ሕጉን መጠበቅ ስለማይችል ዓላማው ምንድን ነው? 

የእግዚአብሔርን ቅዱስ ተፈጥሮና ፈቃድ፣ የልባችንንም ኃጢአተኛ ተፈጥሮ እና አለመታዘዝን እናውቅ ዘንድ፤ እና ስለዚህ አዳኝ
ያስፈልገናል። ሕጉ ለአዳኛችን የሚገባን ሕይወት እንድንኖር ያስተምረናል እና ይመክረናል። 

ጥያቄ 16፡ ኃጢአት ምንድን ነው? 

ኃጢአት በፈጠረው ዓለም እግዚአብሔርን መካድ ወይም ችላ ማለት፣ እርሱን ሳይጠቅስ በመኖር በእርሱ ላይ ማመፅ፣ በሕጉ
የሚፈልገውን አለመሆን ወይም ባለማድረግ ነው - ለኛ ሞትና ፍጥረት ሁሉ መበታተን ነው። 

ጥያቄ 17፡ ጣዖት አምልኮ ምንድን ነው? 

ጣዖት አምልኮ ለተስፋችን እና ለደስታችን፣ ለትርጉማችን እና ለደህንነታችን ከፈጣሪ ይልቅ በተፈጠሩ ነገሮች መታመን ነው። 

ጥያቄ 18፡- አለመታዘዛችንና ጣዖት አምልኮአችን ሳይቀጣ እንዲቀር እግዚአብሔር
ይፈቅዳል? 

አይደለም፣ እያንዳንዱ ኃጢአት በእግዚአብሔር ሉዓላዊነት፣ ቅድስና እና ቸርነት እና በጽድቅ ሕጉ ላይ ነው፣ እና እግዚአብሔር
በኃጢአታችን ላይ በቅንነት ተቆጥቷል እናም በዚህ ህይወትም ሆነ በሚመጣው ህይወት በቅን ፍርዱ ይቀጣቸዋል። 

ጥያቄ 19፡ ከቅጣት ለማምለጥ እና ወደ እግዚአብሔር ሞገስ ለመመለስ
የሚያስችል መንገድ አለ? 



አዎን፣ ፍትሕን ለማርካት፣ እግዚአብሔር ራሱ፣ ከምሕረቱ ብቻ፣ ከራሱ ጋር ያስታርቀናል፣ ከኃጢአትና ከኃጢአት ቅጣት፣ በቤዛ። 

ጥያቄ 20፡ አዳኙ ማን ነው? 

ብቸኛ አዳኝ እግዚአብሄር ሰው የሆነበት እና የኃጢአትን እዳ የተሸከመበት ዘላለማዊ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። 

ጥያቄ 21፡ ወደ እግዚአብሔር ለመመለስ ምን አይነት አዳኝ ያስፈልጋል? 

በእውነት ሰው የሆነ እና በእውነትም አምላክ የሆነ። 

ጥያቄ 22፡ ለምንድነው አዳኙ በእውነት ሰው መሆን ያለበት? 

በሰው ተፈጥሮ ስለ እኛ ሕግን ሁሉ ፍጹም በሆነ መንገድ እንዲጠብቅና ስለ ሰው ኃጢአት እንዲቀጣ። እና ደግሞ በድክመታችን
እንዲራራልን። 

ጥያቄ 23፡ ለምንድነው አዳኙ በእውነት አምላክ መሆን ያለበት? 

በመለኮታዊ ተፈጥሮው ምክንያት መታዘዙ እና መከራው ፍጹም እና ውጤታማ ይሆናል; እና ደግሞ በኃጢአት ላይ የእግዚአብሔርን
የጽድቅ ቁጣ መሸከም እና ነገር ግን ሞትን ድል ማድረግ እንዲችል ነው። 

ጥያቄ 24፡ አዳኝ የሆነው ክርስቶስ መሞት ለምን አስፈለገ? 

ሞት የኃጢአት ቅጣት ስለሆነ ክርስቶስ እኛን ከኃጢአት ኃይልና ቅጣት ሊያድነን ወደ እግዚአብሔርም ሊመልሰን በፈቃዱ በእኛ ፈንታ
ሞቷል። 
በእርሱ ምትክ ሞትን ፣ እርሱ ብቻ ከሲኦል አዳነን እናም ለእኛ የኃጢአት ፣ የጽድቅ እና የዘላለም ሕይወት ይቅርታን አተረፈልን። 

ጥያቄ 25፡ የክርስቶስ ሞት ማለት ኃጢአታችን ይቅር ማለት ይቻላል ማለት ነው? 

አዎን፣ የክርስቶስ የመስቀል ሞት ለኃጢአታችን ፍዳውን ሙሉ በሙሉ ስለከፈለ፣ እግዚአብሔር በቸርነቱ የክርስቶስን ጽድቅ እንደ
ራሳችን አድርጎ ቆጥሮልናል እናም ኃጢአታችንን ከእንግዲህ አያስብም። 

ጥያቄ 26፡ የክርስቶስ ሞት የሚቤዠው ሌላ ምንድር ነው? 

የክርስቶስ ሞት የያንዳንዱ የወደቀው የፍጥረት ክፍል ሁሉ የመቤዠት እና የመታደስ መጀመሪያ ነው፣ እርሱ ሁሉንም ነገር በኃይል
ለራሱ ክብር እና ለፍጥረተ ፍጥረት ሲመራ። 

ጥያቄ 27፡ ሰዎች ሁሉ በአዳም በኩል እንደጠፉ በኢየሱስ በኩል ድነዋልን? 

አይደለም፣ በእግዚአብሔር የተመረጡና በእምነት ከክርስቶስ ጋር የተዋሐዱ ብቻ። 
ነገር ግን እግዚአብሔር በምሕረቱ የኃጢአትን ተፅእኖ በመከልከል እና የባህል ሥራዎችን ለሰው ልጅ ደህንነት በማብቃት
ላልተመረጡት እንኳን የጋራ ጸጋን ያሳያል። 

ጥያቄ 28፡ ከክርስቶስ ጋር በእምነት ያልተባበሩት ከሞት በኋላ ምን ይሆናሉ? 

በፍርድ ቀን በእነርሱ ላይ የተነገረውን የሚያስፈራ ግን ትክክለኛ የፍርድ ቅጣት ይቀበላሉ። በጽድቅ እና በከባድ ቅጣት ለዘለአለም
ከእግዚአብሔር ፊት ወደ ሲኦል ይጣላሉ። 

ጥያቄ 29፡ እንዴት መዳን እንችላለን? 

በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እና በመስቀል ላይ ባለው የኃጢያት ክፍያ መተካቱ ብቻ; ስለዚህ ምንም እንኳን እግዚአብሔርን
ባለመታዘዝ ጥፋተኛ ብንሆንም አሁንም ወደ ክፋት ሁሉ ዘንበል ብንል፣ ነገር ግን እግዚአብሔር፣ ከራሳችን ምንም ጥቅም ሳይኖረው፣
በንጹሕ ጸጋ ብቻ፣ ንስሐ ስንገባና በእርሱ አምነን የክርስቶስን ፍጹም ጽድቅ ይቆጥረናል። 

ጥያቄ 30፡ በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን ምንድን ነው? 

በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን እግዚአብሔር በቃሉ የገለጠውን ሁሉ እውነት መቀበል፣ በእርሱ መታመን እና እንዲሁም በወንጌል እንደ
ቀረበልን ለመዳን በእርሱ ላይ ብቻ መቀበል እና ማረፍ ነው። 

ጥያቄ 31፡ በእውነተኛ እምነት ምን እናምናለን? 

በወንጌል ያስተማረን ሁሉ። 
የሐዋርያት የሃይማኖት መግለጫ በዚህ ቃል የምናምንበትን ይገልፃል፡- ሰማይንና ምድርን በፈጠረ በእግዚአብሔር አብ እናምናለን።
በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ተፀንሶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ በጴንጤናዊው ጲላጦስ ዘመን መከራን
የተቀበለው፣ የተሰቀለው፣ የሞተው፣ የተቀበረበት አንድያ ልጁ ነው። ወደ ሲኦል ወረደ። 
በሦስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሣ። ወደ ሰማይ ዐረገ ሁሉንም በሚችል በእግዚአብሔር አብ ቀኝ ተቀመጠ። ከዚያም
በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ ይመጣል። 
በመንፈስ ቅዱስ፣ በቅድስት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን፣ በቅዱሳን ኅብረት፣ በኃጢአት ሥርየት፣ በሥጋ ትንሣኤ፣ እና የዘላለም
ሕይወት እናምናለን። 



ጥያቄ 32፡ መጽደቅ እና መቀደስ ማለት ምን ማለት ነው? 

መጽደቅ ማለት በክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ ለእኛ የተደረሰው በእግዚአብሔር ፊት የታወጀ ጽድቃችን ማለት ነው። 
መቀደስ ማለት በእኛ ውስጥ በሚሠራው የመንፈስ ሥራ የተረጋገጠ፣ የሚያድግ ጽድቅ ማለት ነው። 

ጥያቄ 33፡ በክርስቶስ ያመኑ መዳናቸውን በራሳቸው ስራ መፈለግ አለባቸው
ወይስ ሌላ ቦታ፧ 
አይደለም፣ ለድነት አስፈላጊው ነገር ሁሉ በክርስቶስ ውስጥ እንደሚገኝ ሁሉ ማድረግ የለባቸውም። 
በመልካም ሥራ መዳንን መፈለግ ክርስቶስ ብቸኛ አዳኝ እና አዳኝ መሆኑን መካድ ነው። 

ጥያቄ 34፡ በጸጋ ብቻ የተቤዠን በክርስቶስ ብቻ ከሆነ አሁንም መልካም ስራን
መስራት እና ለእግዚአብሔር ቃል መታዘዝ አለብን? 

አዎን ክርስቶስ በደሙ ዋጀን በመንፈሱም ያድሰናልና። ሕይወታችን ለእግዚአብሔር ፍቅርን እና ምስጋናን እንዲያሳይ; በእምነታችን
በፍሬው እንድንተማመን; እግዚአብሔርን በመምሰል ሌሎች ለክርስቶስ ይገኙ ዘንድ። 

ጥያቄ 35፡ የተቤዠነው በጸጋ ብቻ በእምነት ብቻ ከሆነ ይህ እምነት ከየት መጣ? 

ከክርስቶስ የተቀበልናቸው ስጦታዎች በሙሉ እምነትን ጨምሮ በመንፈስ ቅዱስ በኩል እናገኛለን። 

ጥያቄ 36፡ ስለ መንፈስ ቅዱስ ምን እናምናለን? 

ከአብና ከወልድ ጋር የሚኖር አምላክ እንደሆነ እና እግዚአብሔር ለሚያምኑ ሁሉ የማይሻር እንደሚሰጠው ነው። 

ጥያቄ 37፡ መንፈስ ቅዱስ እንዴት ይረዳናል? 

መንፈስ ቅዱስ ስለ ኃጢአታችን ይወቅሰናል፣ ያጽናናናል፣ ይመራናል፣ መንፈሳዊ ስጦታዎችን እና እግዚአብሔርን የመታዘዝ ፍላጎት
ይሰጠናል; እንድንጸልይና የእግዚአብሔርን ቃል እንድንረዳ ያስችለናል። 

ጥያቄ 38፡ ጸሎት ምንድን ነው? 

ጸሎት ልባችንን ለምስጋና፣ ለልመና፣ ለኃጢአት በመናዘዝ እና በምስጋና ወደ እግዚአብሔር ማፍሰስ ነው። 

ጥያቄ 39፡ መጸለይ ያለብን በምን ዓይነት ዝንባሌ ነው? 

በፍቅር, በጽናት እና በአመስጋኝነት; ለእግዚአብሔር ፈቃድ በትሕትና በመገዛት፣ ስለ ክርስቶስ ሲል ዘወትር ጸሎታችንን እንደሚሰማ
እያወቅን። 

ጥያቄ 40፡ ምን እንጸልይ? 

ኢየሱስ ራሱ ያስተማረን ጸሎትን ጨምሮ መላው የእግዚአብሔር ቃል ምን መጸለይ እንዳለብን ይመራናል እና ያነሳሳናል። 

ጥያቄ 41፡ የጌታ ጸሎት ምንድን ነው? 

በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ስምህ ይቀደስ መንግሥትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደ ሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። 
የዕለት እንጀራችንን ዛሬ ስጠን። እኛም ደግሞ የበደሉንን ይቅር እንደምንል በደላችንን ይቅር በለን። ከክፉ አድነን እንጂ ወደ ፈተና
አታግባን። 

ጥያቄ 42፡ የእግዚአብሔር ቃል እንዴት ነው የሚነበበው እና የሚሰማው? 

በትጋት, በመዘጋጀት እና በጸሎት; በእምነት ተቀብለን በልባችን ውስጥ እናከማቸዋለን እና በሕይወታችን እንለማመድ። 

ጥያቄ 43፡ ምስጢራት ወይም ስርአቶች ምንድን ናቸው? 

በእግዚአብሔር የተሰጡ እና በክርስቶስ የተመሰረቱት ስርአቶች፣ ማለትም ጥምቀት እና የጌታ እራት፣ እንደ እምነት ማህበረሰብ
በሞቱ እና በትንሳኤው አንድ ላይ የተሳሰርንበት የሚታዩ ምልክቶች እና ማህተሞች ናቸው። እኛ በተጠቀምንባቸው መንፈስ ቅዱስ
የወንጌልን ተስፋዎች በበለጠ ሁኔታ ያውጃል እና ያትማል።

ጥያቄ 44፡ ጥምቀት ምንድን ነው? 

ጥምቀት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በውኃ መታጠብ ነው። ወደ ክርስቶስ መወለድን፣ ከኃጢአት መንጻታችንን፣ እና የጌታ
እና የቤተክርስቲያኑ አባል ለመሆን ያለንን ቁርጠኝነት የሚያመለክት እና ማህተም ያደርጋል። 

ጥያቄ 45፡ በውኃ መጠመቅ ራሱ ኃጢአትን ማጠብ ነውን? 

አይደለም፣ ከኃጢአት ሊያነጻን የሚችለው የክርስቶስ ደም እና የመንፈስ ቅዱስ መታደስ ብቻ ነው። 

ጥያቄ 46፡ የጌታ እራት ምንድን ነው? 



ክርስቶስ ሁሉንም ክርስቲያኖች እንጀራ እንዲበሉና ከጽዋውም እንዲጠጡ እርሱንና ሞቱን በማስታወስ እንዲጠጡ አዘዛቸው። የጌታ
እራት በመካከላችን የእግዚአብሔር መገኘት በዓል ነው; ከእግዚአብሔር ጋር እርስ በርሳችንም እንድንገናኝ ያደርገናል; ነፍሳችንን
በመመገብ እና በመመገብ. በአባቱ መንግሥት ከክርስቶስ ጋር የምንበላበት የምንጠጣበትን ቀንም ይጠብቃል። 

ጥያቄ 47፡ የጌታ እራት በክርስቶስ የኃጢያት ክፍያ ስራ ላይ የሚጨምር ነገር
አለ? 

አይደለም ክርስቶስ አንድ ጊዜ ፈጽሞ ሞቶአል። የጌታ እራት የክርስቶስን የኃጢያት ክፍያ ስራ የሚያከብር የቃል ኪዳን ምግብ ነው።
እርሱን ስንመለከት እምነታችንን የምናጠናክርበት መንገድ ስለሆነ የወደፊቱም በዓል ቅድመ ሁኔታ ነው። 
ነገር ግን ንስሐ በማይገባ ልብ የሚካፈሉ በራሳቸው ላይ ፍርድ ይበላሉ ይጠጣሉም። 

ጥያቄ 48፡ ቤተ ክርስቲያን ምንድን ነው? 

እግዚአብሔር የሚመርጠውና የሚጠብቀው ለዘለአለማዊ ሕይወት የተመረጠ እና በእምነት የተዋሐደ፣ እግዚአብሔርን የሚወድ፣
የሚከተል፣ የሚማር እና የሚያመልክ ማኅበረሰብ ነው። እግዚአብሔር ይህንን ማህበረሰብ እንድንሰብክ እና የክርስቶስን መንግስት
እንድንመሰክር በአንድነት ኑሮአቸው ጥራት እና እርስ በርሳቸው ባላቸው ፍቅር እንድንመሰክር በላከልን። 

ጥያቄ 49፡ ክርስቶስ አሁን የት ነው ያለው? 

ክርስቶስ በሞተ በሦስተኛው ቀን በአካል ከመቃብር ተነስቶ በአብ ቀኝ ተቀምጦ መንግስቱን እየገዛ ስለእኛም ይማልዳል፤ ተመልሶ
አለምን ሁሉ እስኪያድስ ድረስ። 

ጥያቄ 50፡ የክርስቶስ ትንሣኤ ለኛ ምን ትርጉም አለው? 

ክርስቶስ በሥጋ በመነሣቱ ኃጢአትንና ሞትን ድል ነሥቷል፤ ስለዚህም በእርሱ የሚታመኑ ሁሉ በዚህ ዓለም ለአዲስ ሕይወትና
በሚመጣውም ዓለም የዘላለም ሕይወት ይነሳሉ። 
አንድ ቀን እንደምንነሳ ይህ ዓለምም አንድ ቀን ትመለሳለች። 
በክርስቶስ የማያምኑ ግን ወደ ዘላለም ሞት ይነሣሉ። 

ጥያቄ 51፡ የክርስቶስ ዕርገት ለእኛ ምን ይጠቅመናል? 

ክርስቶስ ስለ እኛ በአካል ወደ ምድር እንደ ወረደ ለእኛ ሲል በሥጋው አርጓል፣ አሁን ደግሞ በአባቱ ፊት ስለእኛ ይሟገታል፣ ቦታ
ያዘጋጀልን፣ መንፈሱንም ይልካል። 

ጥያቄ 52፡ የዘላለም ሕይወት ምን ተስፋ ይሰጠናል? 

ይህ የአሁኑ የወደቀው ዓለም በሕመም ብቻ እንደማይሆን ያስታውሰናል፤ በቅርቡ ከአምላክ ጋር እንደምንኖርና ለዘላለም ከአምላክ
ጋር እንደምንደሰት በአዲስ ከተማ፣ በአዲሱ ሰማይና አዲስ ምድር፣ ከኃጢአት ሁሉ ነፃ ወጥተን ለዘላለም እንደምንኖር የታደሰ፣
የትንሣኤ አካላት በታደሰ፣ በታደሰ ፍጥረት። 
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