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106. Цо ше стало з Ісусом Христом Штера-
цети дзень по воскресенію? 
Штерацети дзень по воскресенію возньес ше 
Ісус Христос на ньебо 
(Праздник: Вознесете Господнье). 

107. Прецо ше Ісус Христос возньес на ньебо? 
Ісус Христос возньес ше на ньебо: 
1. да нам отвори ньебо и приготує место; 
2. да и як чловек ужива* найвекшу славу 

на ньебе; 
3. да пошлье своей Церкви Святого Духа. 
Часто дзвигай очи свойо и душу свою на ньебо, 
бо там наш прави дом. 

„Екішнир* ЙЦІЙТІ, йд-кжі єсть Хрістос-ь &д*сн$ю 
Бога С Ь Д А " . 

„Гйрн.АА м$дрстк8йті, а \ч зшнала. (Кол.З,1.2.) 

Се дми член; „Віруй" гуториме: „Й піки 
ГРЛДЙФДГФ СТІ СДЛВФЮ С^ДЙТИ ЖЙККІМТІ Й МІФ-

тшлгк, егож4 царсткію не к^діт-к конці." — 
(„Верим, же Ісус Христос) заш придзе зос 
славу судзиц живим и мертвим и його цар-
ству нье будзе конца.") 
(Седми член вьедно з єденастим.) 

III. О трецей особи у Богу —о Духу 
Святим Просвітителю. 

Осми член „Віруй": „Й к-к Дйуа склтіго 
Господа жикоткорЖціаго, иж« бтт* бтца й Ємна 
йсрдлфаго, ижі ск Отцш-ь й ск 
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176. Цо пове Ісус Христос грішникам? 
Грішником нове: „Идзце одо мнье прокляти 
до огня вічного..." (Мат. 25,41.) 

177. Две пойду по тим суду праведни, а две 
грішни? 
Праведни пойду по тим суду до царства, а 
грішни до пекла. 
По страшним суду останье льем ньебо и пекло. 
Митарства вецей нье будзе. # 

178. Як гуториме дванасти член „В'Ьруи"? 
Дванасти член „Віру-и" гуториме: „Й жйзни 
к$д$ціаго к-кка. Ямйнк." — „(Очекуем) и живот 
будущого віка. Аминь." 

2. 0 вічним животу. 
179. Цр исповідуеме вас словами: „Й жйзни 

БВД^ЦІДГО к-кка"? 
Зос словами „Й жйзни к$дйціаго к-кка", испові-
дуеме, же после того живота очекуеме 
живот вічни и за праведникох и за гріш-
никох. 
Яґод до каждя ираведник будзе у вьебе наградзени 
по своих заслугох, так и кажди грішник будзе пока-
рази по числу своих гріхох. 

180. Цо вначи слово „ймйнь" на концу „В'Ьруи"? 
Слово „Ямйнк" на концу '„ВЬруи" значи, 
же ми тото шицко вериме, цо ше находзи 
у „В^руи". 
Наука духовна: „Вії кскр*> Слокігкр* ткойрі по-
минай посд-кднлл, й к4ки НІ согрішити." 
(Сир. 7, 40.) 


















































































































































