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1223 РІК. 31ТРАВНЯ,П'ЯТНИЦЯ. 
Іу слідуючому Числі:похід Татаро-Монгольської орди на північні колонії України-Русі, І 
І на СуздаJІь ,Москву, Рязань. Батий, забравши колонії, пішов на "сабат". Ки1в узJІтий: міz • 
І·· Батиєм і МануїJІом (патрі11рхом Візантії) умова: ослабJІювати Київ і підсИJІювати Суздаль- І 
•· москву. Чому?КоJІи? Як?Хто?Де? ПравославіJІ грецької церкви очолене в Україні-Русі гре- І 
І ками-митрополитами піШJІо на слуибу Орді:стало знаряддям гнобленНJІ Українського На- І 
І роду. є докази? Є незаперечні документи історії! Св11ткуванн11м хрещення(ІООО!) не моz- І 
І на буде приховати святої правди. "Й.Це Апостол правди і науки! 11

, (Тарас Шевченко). • 
• • 

(Продовження. Початок 
у Числах !31 - 145. 

НезаJІежне українське 

розумінн11 історії Ук
раїни-Русі}. 

товщ хапається до пальців, вонu .ближення хана Темуджіна до то
руки обтирають об шкіряний го чи іншого плем'я, плем'я без 
одяг, який від бруду блис~чий. бою йому підкоряється, приєдну-

. Коли гість так нап'ється't,,,,~1{о =tже ється до Темуджінової орди. 
74. КИТАЙСЬКІ ПИСЬМЕН- не володіє собою, здобуває повагу Хан татарського племени Ке-

НИКИ, які особисто баЧили тата- - напився - значить щира люди- раїтів, побачивши наближення ха
рів хана Темуджіна, ·описують їх на, їй можна вірити. на Темуджіна, підняв меча. У па

так: "Лиця у-Rих широкі, плоскі, "Вони неписьменні. У них є лаці хана Темуджіна висить череп 
чотирикутні. Очі в них без верх- стародавні традиції: коли тато обкутий сріблом - це череп хана 
ніх вій; рідкі вуса й бороди. У них умирає, то син одружується з та- Кераїтськоrо. Та~ари знають, що 
зовнішність відразлива. Вони ро- товими молодшими ~інками. Жх- цей . череп є 11 втіленням гніву Те
дяться· і виростають на конях. Во- ні діти вважаються дітьми всіх чо- муджінового". Шукаючи нових 
ни самі (без учителів) вчаться лоЕіків. Хліба у них немає; м'ясо пасовищ і рік, хан Тему~жін при
стріляти. Жхнє життя проходить на - їхня r_оловна їжа". вів свою орду на береги ріки Амур 

полюванні. 75. КОЛИ МІЖ СУСІДНІМИ і її приток. Орда живе у барвистих 
"Вони (татари) не люблять ми- КОЧОВИМ Ц ТАТАРСЬКИМЦ шкіряних наметах; іюна подібна 

ти руки перед їдою. Під час обіду ПЛЕМЕНАМИ ПОШИРИЛ А С Я на військовий табір. 
сильніший татарин (керуючись ВІСТКА, що хан Темуджін має У 1195 році з Заходу (із захід
правом сильного) хапає собі най- 30-ть тис~Ч воїнів, і тих, хто йому uix сибірських Лісів) прибув руся
кращий кусень м'яса:· У них сила не кориться, живцем варить у кот- вий подорожній до наметів орди 
поважається п о н а д все. Коли· лах, сталося 11 чудо": під час на- Темуджінової. Він познайОМ!fВСЯ 
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з Темуджіновими воєначальника- гіс Хана - 11 
високоорганізована і на ·березі моря розпорюють йо

ми. Побачивши, що вони беззасте- машина" (є наказ і смерть, або ~у живі'°, щфін умираючи, бачив 
режно слухають хана Темуджіна - виконання наказу), беззасте- своє нутро. 
і, як Бога обож, 1ують його, ска- режно визнав владу Чингіс Хана. Новий половецький хан Котян 
зав: "Бог передаЄ народи і землі Три дні горить Пекін. Поко- дає князям України (Русі) дари 
ханові Темуджінові. Курултаї, ривши простори Китаю, , народ - коні, буйволи, невільників, зло
звіть хана Темуджіна Царем 1 · ~l- старої і високої культури і циві- то. І каже: "Вони нас б'ють сьо
рів! Сила, честь, пере~ога ваш. у лізації, Чингіс Хан веде Татар- годні, а завтра битимуть вас". 
вашій покорі ханові Темуджі- ську орду на Захід .. Татари (діти, У Києві тривога: прибулий з 
нові". дорослі й старі) живуть само дис- Константинополя . грек-митропо-

Хан Темуджін на березі ріки циплінованим військовим життям, лит Кирило у святій Софії наля
Онона сам себе проголосив Чингіс яке відповідає природі їхнього ко- кав киян, речучи, що 

11 
таємничий 

Ханом (Великим Ханом). Курул- чового мисливського побуту. народ (татари) був тисячу років 
таї-воєначальники натхнули татар _ 77. 1219 РІК. ЧИНГІС ХАН перед Христом покорений Гедео
вірою, що "Чингіс Хан Темуджін ЗАВОЮВАВ БУХАРУ. Бухара (мі- ном, і жив він у пустинях Північ
- Втілення Неба і Землі". Могут- сто теперішнього Узбекіста ну) ного Сходу. І тепер йому призна
ня віра - могутня сила. стоїть на головній вузловій доро- чено перед кінцем світу іти з Азії 

Яке мав ім'я подорожній, і хто зі. З Бухари можна їхати ·до Ки- до Европи, і покорити всі країни! 
він був - в історії орди Темуджj- таІQ, Індії, Багдаду, Києва. Цар Дбайте раби Божія за спасіння 
нової не зазначено. Був він потом- Бухарії тікав у напрямку Північ- душі, церкві дари несіте, со стра
ком волхва, який після хрещення ного Ірану. Чингіс Хан дав наказ хом і тре,петом покоряйтеся·. На
Vкраїни (Русі), рятуючи життя, двом полководцям, щоб вони до- писано: "Від мене йдіть прокляті 
утік у Сибір? Був він оріянином- гна: и утікаючого царя. Вони до- :ь вогонь вічний, а праведні підуть 
індусом (буддистським проповід- гнати не могли: цар Бухарії при- n життя вічне!" · 
ником) прибулttм з таємного Ті- таївся на одному з островів Кас- 79. ХАН КОТЯН ТЕСТЬ 
бету? Ніхто не знає.' Та на основі пійського моря. КНЯЗЯ МСТИСЛАВА--МСТИСЛА-
mх- настанов, які він дав Тему- Маючи від Чингіс Хана дозвіл, ВИЧА ГАЛИЦЬКОГО (УДАЛОГО) 
цжіновим воЄначальникам, бачи- два полководці повертаються з Та- має успіх. У Києві відбувається 
JdO, що він володів мудрістю тво- барістану через J(авказ. По доро- з'їзд "старійшини в землі Русі". 
рення військової сили. Він дав ха- зі вони граблять ,племена Ясів, Приїхали найвпливовіиіі кн я з і 
нові Темуджінові золотий тризу- Осети!JіВ, Абхазців, Черкесів. На України (Русі). Цар України (Ру
бець, сказавши: "З цим перемо- Північному Передкавказзі вони сі) _ київський князІ:- Мстислав 
~еш!" (Знаємо, що буддистські ограбили 'Щповців. Вони (Чингіс Романович. очолює з'їзд. Біля ньо
rrроповідники і тібетські паломни- Ханові) полководці на Волзі до- го сидять - князь Мстислав Га
ки ходять з тризубцями). відалися, що золотий тризуб, який л~цький, князь Мстислав Черні-

Чингіс Хан Темуджін могутній стоїть біля священного вогнища У rівський, князь Данило ВолиН
тому, що його курултаї-воєначаль- Каракуруму, колись був священ- ський. Князь Суздальський 'при
~ики його обож .уючи, самі стали ним знаменом русої України (Ру- слав гінця, що він вітає з'їзд, і обі
могутніми і казково багатими. сі). Каракору~ - столиця Чингіс цяє прис)!ати своє військо для 

76. ПЛЕМ'Я"УйfУРІВ, НЕ ПІ- Хана Темуджіна стоїть біля ріки спільного походу проти. татар. 
ЦНЯЩПИ ЗБРОr, ВИЗНАЛО ВЛА- Орхан, на південь від Байкаль- Війська України ~Русі) зібра-
ЦУ ЧИНГІС Xl\HA, і склало свої ського озера. . лися біля ост,рова Хортиця. І сю-
'Зоnоті скарби до ніг Чингіс Хано- 78. 1223 РІК. ЧИНГІС ХАН ТЕ- ди прибули татарські посли, і ска-&• курултаям. ЧингІс Хан у 1210 МУДЖІН МАЄ 68 РОКІВ. Його зали: "Ми, татари, прийшли вою 
ввійшов у Китай - узяв 80 гра- орда йдучи на Захід, стрінула біля вати не з вами, а з вашимй раба
ців. Бачачи, що китайці мало ма- берегів Сурожського (Азовського) ми-половцями, неслухняними ко
ють, харчів, він наказав старих ки- моря половців. Татари сказали по- нюхами". Татарські посли на Хор~ 
тайців умертви-:r:,и, як "непродук- ловцям: "Ми ж брати, йдімо спіль- тиці були вбиті. 
rивну людську силу". но". 80. 1223 РІК. 31 ТРАВНЯ, П'ЯТ-

Китайський цар Ніючей дав Половецький хан Кончак по- НИЦЯ. Біля річки Калка (тепер 
Чингіс Ханові дар - "500 найча- бачив, що прибулі "браття по кро- вона зветься Калець, біля Маріу
рівніших у світі китайс~ких кра- ві" розпоряджаютJ:»Ся пол~вецьки- поля тече в. Азовське море) почав
суоь, 3000 коней, юнаків-рабів, зо- ми кіньми, скарбами, людьми, як ся бій з татарами. І повторилЗ:_СЯ 
лото, шовкdві тканини". Володар своєю власністю. І він тікає від стара помилка: почали під час 
Тібету, бачачи, що· військо Чин- "братів по крові" на землі Украї. бою сперечатися три Мстислави 

ни (Русі)'. Татари доганяють його. 
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(князь Мстислав Київський, князь їть на кам'янистому березі .річки ський, князь Із'яслав Ігорович 
Мстислав Галицький і князь Мсти- Калки. Він бачить, що татари кіль- князь Святослав Шумськ_ий, князь 
слав Чернігівський). У них праця цем оточують його військо. Він Юрій Нісвіжсьішй, князь Ярослав 
розуму сварлива, невпорядкована, три днk сам веде бій з татарськн- Новгородський. ЛежаtЬ на полі 
відсутня контроля праці чуттів. ми втожниками. бою посічені 70 атіманів-воєводів; 
Вони бій програють. У них немс . 82. ТАТАРИ, БА ЧА ЧИ, ЩО ПО- 70 тисяч воїнів лежать на полі 
рідного авторитету. У них духов- JIE ГУСТО ПОКРИТЕ ТАТАР- бою. Вісfмнадцятиліт:\lій князь Да
ність чужа - Бог Ісус - юдеєць. СЬКИМИ ТІЛАМИ, і немає вигля- нило Романович лежить - мер
Духовний лідер (митрополит) - ду на перемогу, послали до царя твими ·очима дивиться на небо. 
грек.· Військове божествр - архи- Мстислава Романовича посла-воє- ~нязь Василько Гаврилович ле
стратиг Михаїл - греко-юдеєць. воду Плоскиmо. (У степах броди- жить проколений списом. 
Гляньте, на їхніх шоломах грець- 11и бродники - наші степові піра- (Читачу, забудь на хвилю про 
кими майстрами намальований у ти віри Христової, жили вони. з все на світі, і в думці поклонися 
грецькій одежі - в короткій спід- грабунків). Ухній воєвода Плоски- їм. Глянь, як вони пообнімалися 
пичці архистратиг Михаїл. Глянь- ня _вважав себе істинним право- - вмираючи, прощалися; згаду
те на татар - у татар є віра, що славним грецької церкви - торгу- вали дітей своїх (синочків і доне
Бог передав Чингіс Ханові Тему- вав з греками рабами і краденим чок). І тебе, потомка, згадували, 
джінові землі і народj'. Татари ві- скотом. Він під час бою перейшов і ти згадай- їх. Во~-ш тобі святіші 
рять, що вони беруть те, що їм на сторону татар. У літописі-папи- я~доли·чужих релігій й ідеологій, 
дане Богом; їхня незалежна віра сано, що "окояньнЬІЙ воєвода перед якими ти, окрадений і оду
керує їхніми мислями і чуттями; Плоскина цішовав'Ь крест-ь чьст- рений, поклони б'єш, славиш то 
дає їм силу бути незалежними нь1й к-ь Мстиславу и ко обtма візФантійського Саваота, то мос
людьми. князема, яко их-ь не избити и квинського Леніна; то римського 

81. ПОЛОВЦІ, ПОБАЧИВJІІИ, с-ьлга". Тобто, цілував-крест, при- Папу. Окрадений і одурений, за
що ТАТАРИ ЛЕТЯТЬ НЕСтfіМ- сягаючись на вірність, і зрадив. будь на хвилю про все на світі, 
НИМ БУРЕВІЄМ, ПОЧАЛИ ТІКА- Цар Мстисл;~в, бачучц, що пе- спитай себе - хто я, звідки я, чий 
ТИ. Тікаючи, 'вони переляканою ред ним стоїть (з хрестом на гру- я, де я? Даючи відповіді на ці пи
юрбою ввірвалися у ряди військ дЯх) православний вQєвода Плос- тання, перестань бути залежним 
князя Мстислава Галицького - киня, повірив йому й почав з та- від чужих святощів (від святощів 
появився стр~х чи, як пише М. тарами переговори. Під час пере- греко - юдейо - :Іатино - .москвинсь
Грушевський, "загальний безпоря- говорів з татарами православний ких). · Бу;:~:ь людиною - достойна 
док і замішання". Чом-у? Тому, що воєвода Плоскиня зв'язав право· пюдина там, ;:І.е незалежне мислен
в Україні (Русі) немає авторитету славного царя Мстислава Романо- ня,. незалеж!Іе пону~ння, неза
- кожний князь окремо дає ко- вича і його двох зятів (князя Ан- .'1е~"'віра, незалежне осмис.'Іення 
манду і жодного зверхника над дрія і князя Александра): ці гре- суті свого 
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я" і незалежне його 
собою не визнає. Князь Мстислав цькі імена свідчю:ь, що князі вже проявлення. Ставши людиною (до
Галицький залишив поле бою, спі- відійшли від рідних шляхетних стойною людиною}, звел-и чи ш 
шить додому. 1·мен,· людство, звеличиш себе і рід свій. грецька церква огречуючи 

Цар України (Русі) Мстислав їх, навчила їх зневажливо стави- І на березі Калки був убитий 
Романович, побачивши, що ніхто тися навіть до рідного ім'я. ,татарський хан Тосхус. старший 
його наказів не виконує, . почав Чингіс Ханові воєначальн~и "син Чинrіс Хана Темуджіна. Та
своє Київське військо укріплюва- наказали по~сти дошки на зв' я- тарські історики пишуть, що на 
ти на березі Калки. Він за старим заного царя України (Русі) і на Калці було вб1;1то 100 тисяч татар. 
предк~вським . (скитським) звича- його зятів_ князів Андрея і Алек- 84. ЧОМУ НА КАЛUІ ТАТАРИ
єм створив з возів "оборонний сандра. у літописах зазначено, що МОНГОЛИ ПЕРЕМОГЛИ УКРА
вал" - кілька рядів возів твори- · 1НЦІВ-РУСИЧІВ? VкраїІfі {руси~ 

на дошках сидши татари, пили ку-

ля дугастий ланцюг. мис, весели.т~ися, а з-під дошок чі) розумніші, як татари-монголи, 
Князь Мстислав Галицький пе- текла кров і чувся тріск ребер і і озброєні краще, і одягнені еле-

репливши Дніпро, наказав лад'ї передсмертний стогін. гантніше, і ростом вищі й силою 
(човни) порубати, щоб стримати 83. НА ПОЛІ БРАНІ . (НА БЕ- міцніші. 
перепр~ву татар через ріку. Він ті- РЕЗІ РІЧКИ КАЛКА) ПОЛЯГЛО Татари-монголи перемогли то-
кає у Галичинl .. Князь Володимир 10.000 САМИХ ТІЛЬКИ КИrВ- му, що вони поводилися, як бmт'"r
Рюрикович Смоленський, поки" ських воrнІв.· Лежать посічені ЛИ, як зграя журавлина, як стадо 
нувши поле бою, тікає до Києва. князь Мстислав. Чернігівський , і оленяче. Бджоли, журавлі, олені 

Цар Мстислав Романович сто- його сімнадцятилітній синок Ва- мають одного провідника, якого 
силько," князь Святослав Канів- їм дала мати-природа, і якомv во-
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ни нес~мо (за законами інстин- була взаїмна велика заздрість між 
кту самозбереження) служать, без двома Мстислщзами, які влашто
уперецжень. Татари кажут: - вували цей похід", (Е. Голубин
керманичу: керуй нами, даваи на: ський, "Історія Руської церкви", 
кази нам, карай нас жорстрко 1 1900 рік, том 2, стор. 4). "Якби 
ласкай нас ніжно, ти мозок Н3'ТІ, князі Русі в ~годі були і спільно 
а ми _ ногп і руки твої; ~и сет ·~ , бились, то та;ари не перемогли б 
наше, а ми 1~ров твоя і жили твиі. їх~', (В. Н; Татищев, "~сторія Рос-

Чингіс Хан Темуджін - мало- сійська", . ,том 3, стор. 218). "У рі
нивілізований деспот. Олександер щучий момент між старшими кня
Македонськ:Ий . (учень філософа зями - трьома Мстиславами ста
Аристотеля) - цивілізований дес- пася незгода", "Через- се Мстислав 
пот? Він, вторгнувшись у Індію, Галицький не упередив своїх: імен
убивав брагманів (с:uященнослу- ників про прихід монголів, і роз
·жителів) за те, що вони кликали І почав з ними битву сам на власну 
індусів .боронити нс~алежність l!r-\ руку.:."· "Тікаючи, ~оловці впали 
пії. Він підписав з шдусами VJ\m- ·в таб1р иньших князш, що не бра
ву, шо коли во НІ-:! складуть зброю. ли участи .. в ... битві, і нічого не зна
могтимvть іти додому. І вони ли про не1, п-наробили тут загаль
склали ~ зброю, і 11 О.11ександер· не ного непорядJ<у й замішання. На
дотримався своєї обіцянки, і на- стала загальна паніка, всі кинули
пав на них, і порубав всіх до ос· ся тікати,- в тім і Мстислав Гали

танньої л ю д и н И", 11 Олександер цький з своїми полками. Монголи 
вважав себе ПОТОМКОМ бога ;f'ерак- КИНУЛИСЯ за НИМИ. ГОНИТИ", (~. 
ла", "жрець назвав Олександре} Грушевсь1'.иЙ, "І. У.-Р.", 1954 рік, 
сином Зе.вса, і предвістив, що він том 2, стор. 241). 
стане владикою світу". "Олексан- 86. УЧІМОСЯ НА ПЕРЕМОГАХ 
дер не дивувався, коли його нази- І ПОРАЗКАХ БАТЬКІВ НАШИХ. 
вали богом", "легенда, що Олек- 1хні розумні судження впровад
сандер має божественне поход- жуймо ~аше життя -щоденне. ~ 

їхні помилки (помилки здійснені ження, допомагала йому зміцню

вати владу над покореними наро

дами Азії", (Аристотель, 
11 
Олексан

дер"). Узявши Тиру, Олександер 
на хрестах розіп'яв дві тисячі по

лонених. Високоцівілізовані дес-

поти відрізняються від деспотів 

малоцівілізованих не кількістю 

убитих, а знар1щдями, при допо
мозі яких убивства здійснювалися. 

царем , Володимиром у 988 році, 
помилки здійснені князем Ігорем 

Святославичем в 1185 році, помил
ки здійснені князями нашими у 

1223 роцУ, по-синівському виправ
ляймо - такий закон життя, такі 

основи еволюції. 

Чингіс ·Хан Темуджін, почув

ши, що його син Тосхус посічений 

мечами У країни (Русі), дав наказ 

воЄначальникам прибути до Буха
~ш. І Татарська орда, хоч і здобу
;tа неремоrу., пішла на Схід. Наказ 
Тему джіна на всіх діяв, як 

11 
наказ 

н~ба і Землі". У Бухарі Темуджін 

ЖІН їmє особисте щастя, його 
наказ ---:- їхній особистий шлях 
щастя, сЛ:ави, влади і багатства. 
Звичайні !ЗОЇни, славлячи Темуд
жіна, беззастережно виконували 
нак~зи курултаїв (командирів)," і 
береrли ·їх життя. 

Наприклад, воєначальник Га

м' ябек був розгромлений війс~ком 
князя . Мстислава· Мстиславича. І 

- тікає· fам' я бек. Тата-ри тілами 
своїми прикрнли Гам' я бека від 
стріл ворожих: вирили яму, в ямі 
живого заховали його. І мертвими 

тілами татарськими прикрили, і 
тут же й самі від ворожих стріл 

·падали. Гам'ябек жде ночі, щоб 
вилізти з ями і втекти. 

Ще димлять гради і селища на 
берегах Дніпр~. /1 З риданням і сто
гнанням повертаються з лісів се
ляни з родинами". Єреї по церквах 
речать, що Ісус Христос висЛ:ухав 
молитви єрейські і відігнав татар, 

зникли -ті, 11 Кого Богь во гнhвt 
Своемь насьшаль на землю Рус
кую. Откуда приходили сіи ужас

нь1е инопщ~менники? Куда ушлі? 
ИзвtстнЬ одному Небу и людям'Ь . . ." 
искуснЬІмь вь книжном"Ь учеши ,_ 
("Новгородська літопис"). 

88. 1-ГО ЛИСТОПАДА (П'ЯТЬ 
МІСЯЦІВ ПІСЛЯ БОЮ НА КАЛ
ЦІ) прибув до Києва з Константи

нополя грек-митрополит Кирило 

2-:Й. Константинопольський патрі
ярх Герман 2-й с~.б~ваний, що 
римський папа Григорій 9-й отри

мав нові прибутки - вогнем і ме

чем на віру Христову навернений 

народ .Фінляндський. · Олександер і Юлій Цезар (він 

у Римі вважався 11 сином Божим"), 
і імператор Константин (святий), 

і монарх Петро Перший (Мос

квинський) ,
1 

і красний імператор 
Йосиф Сталін, і фюрер Адольф 
Гітлер, не були лагіднішими за 
Чингіс Хана Темуджіна. 

(Так, як москвини, навертаючи 

той чи інший народ на віру Улья

нова (Леніна), закабалюють його 
москвинськими законами і поряд

ками, так і Рим-Візантія, наверта-
сказав своїм воєначальник а м: ючи той чи інший народ на віру 
11 Покорені не є приятелями П око- Христову, закабалювали його ри
рителів. Щоб покориtелі могли мо-візантійськими догмами і по
безпечно панувати, вони повинні рядкамИ. Так є - хочеш по.кори
н а в і в а т и жах на Покорених. ти той чи інший народ, наверни 
Смер.ть Покорених приносить без- його на ту віру, що ти маєш, і він 
пеку для :{Іокорителів" · · стане твоїм рабом. Знали цю істи-

85. ЦАРЮ УКРА1НИ (РУСІ), 
ЛЮБИЙ МСТИСЛАВЕ. РОМАНО
ВИЧУ, любі князі України (Русі), 
рідні тати наші, де ваші могили? 

Де лежать ваші кості? Де лежать 

ваші порубані серця? 
11 Головною причиною пораЗки 

81. ВОЄНАЧАЛЬНИКИ ВІРИ- ну христоносці, магаметанс ь к і 
ЛИ, ЩО ЧИНГІС ХАН TEMY.rt-
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вершники, і знають цю істинv по- 1227 рік. Помер Чингіс Хан - Волхви радять народові знак 
літкомісари шовиністичної мое- 1 ~муджін. Умираючи він сказав 

грецької ц е р к ви (трираменний 
квинської релігії Ульянова (Лені- '-·ноєм~- третьому синові: "Октай, 

) хрест) віддати грекам і знамено • 
на . Покоривши народ, розслаб- Д б ( " ~) сш1 \', мар давай тільки тим наро-
люй його душу казанням про цар- аж O?J<e .златии тризу3о звеш:- г1ам:, лкі ти покорив". Є оповіді, 

б б чувати у рщних домах. велпчуи Т _. " _. ,.. ~ .., 
ство не есне, а о - про всепра- · . . . ~ "У 1110 .сму,....жш оув уоитии громом. 

ведність большевицького ко:муніз~ l~~;e І ~щн~ теое з~еличить .. · [ с тюзіді, що він убив хана Тун-
му). рац~ в ов_r~.родІ .явбили~я чо- i-~1 1.ь1c;ro і взяв його жі~ку, яка 

к я н тири волхви .. " І ІХ ВСІХ ул\J ",1~i- .. • ,; • ••• .., І 
нязь рослав овгородсь1шй, - " (В Н Т . "1 _,., . . ь1ю-" зар1.:>ала иого. , лякаючись 

пено , . . атІщев, .. ~- !>• ~. .. _ _ . . . • • 
виконуючи христолюбний наказ Р · ." " 

3
" М 1-.aJ.m, шопи.шся у рщ1, І ця р1ка 

грека-митрополита Кирила, веде "о~сшська ' т. -и, осква, стор. 3і1с:ться Хаї"ун-гол, .що значить 
своє військо у Фінляндію, щоб фі- .... 2 l). Hapo;:r,, щоб помститися за '' Ханшина", ріка жінки Ханової. 
нjв від нспр.авильної християн- спалених волхвів, почав У Новго- Хан Октай живе у столиці Ка
ської віри ідв~тап1 і на -правиль- годі палити церІ(ВИ. І літописець- ракурум\ У Каракурумі палац 
ну християнську віру навертати. .\ю~-шх написав, що Христос роз- Чннгіс Хана оздоблений взорами 
Не знайшовши у фінів ні срібла, гт~івався за т~кі справи на новго- привезеними з Китаю. БіЛя палацу 
ні золота, він їм наказав до річки rч.ч,ців. і 

11 

н дні Іллі дощами зато- стоїп, великий срібний лев, з па
прибути. І єреї православія цер- Ш"В вулиці" і 

11 

ждав поJ<аяння ", і щі ~· ко1 tJ :11c-r ься во,J,а. Тіло Чин
кви грецької почали переляканих по:і~1 Храстос послав мороз, який гіс Хана Т<.::,1у.1жіна лежить у зо
фінів і карелів хрестити. ~ош:u /~и·~·а, н~ ,полі, і 1-ювгоє,~ці ютій труні пі.J. тінню високого де-

.олхви, які жили в лісах біля І ищ JШ 3 І ~-Юд ~. Та не ~аяшТя -. r~ua. І тут же Щоранку молиться 
Новгороду, в ід в а ж но рекли: в 1231 роц~ знову почали палити x/f Октай і його син Батий. Біля 
''Князь Ярослав бідьше дба~ про церкви і попівські доми. труни горить вічний вогонь, біля 
віру грецьку, ніж про люд землі Православна "свяще1-ща екзи- єогню стоїть золотий тризуб. Чи 
рідної. Чужоязикі люди ув'язню- куuія" не була лагідніша за като- триЗуб був· татарами викопаний 
ють внуків Дажбожих, поневоле- лицьку, різниця тільки та, що ка- ,-o;:ii, коли вuни на узгір'"ях північ
них греком Саваотом. Горе пр:Ий- толицька широко в світі відома, ного д.л1аю, розкопували скитські 
де чорне - розум і душу внуків а православна - затаєна. J.~опши? (Сі°п"!.. осідлавши коней, 
Дажбожих мучитимуть греци-єреї (V ті часи, коли в Україні (Ру- Rируша:ш з Скитії (України-Русі) 
і татари-курулта1:!" сі) архиєреї грецької церкви об- ,". Jдлекі дороrи. Вони робили 

-89. НОВГОРОДСЬКІ МОНАХИ ліплювали смолою пов'язаних ~ол- вторгнення у китайські гради. І 
ПРИВЕЛИ СПІЙМАНИХ ЧОТИ- хів, щоб їх палити на єпископсько- r~оли в бою гинув видатний їхній 
РЬОХ ВОЛХВІВ. Волхви прийшли му дворі, папа Григорій 9-й (1227· 1~оїн, вони f:':oro на далеких чужи-
3 Київщини до Новгороду, вість 1240 на святішому соборі в Тулю- нах хоронили, як володаря. Сьо
.тривожну речучи. зі (в 122~ році) благословив Домі- тпні у сrспських пр.иалтайсь1,<их 

"Туга і печаль у граді Кия, .впа~ н~ка ні Торквемада - катів "с:вя- ~логнх:х знайдені золоті китайські 
1ценної е1~::шкнції". JIO злоте стремено царське, поган· х вирГ1б?.:, а також вовняні, шовкові 

90. ФІНЛ5ІНДЦІ, ОБ'ЄДНАВ- J": ські татари взмутили ріки і озера, гканинп, зрою і збрую). 
вої полегоша за землю Русі, поги~ ШИСЬ З ОДНОПЛЕМЕННИКА- Буддисти принесли (до Караку-
башеть житія Дажбожа внука! МИ КАРЕ~АМИ,. почали мститися ру:\Пf) тризуб з Індії (тризуб свя
Мужаймі ся самі! Луце ж би по- за сестер 1 брапв бичованих під те знамено о.ріян Індії), тризуб 
тяту бити, неже полонену бити! час хрещення. І їм на допомогу принес.:ти буддисти з міста Ласа 
Поgстрімо серця свої мужеством! ·прибули племена Ем і Іжеря. І під (стол!'ді .Ті5ету)? Немає можности 
І духом ратним!" час бою вони оточиш~ на березі дати ні:нювідь на ці питання. 

}Іовrородські бояри, побачив- озера J!.адоги залогу князя Яро- 91°. 1229 РІК. ХАН ОКТАЙ 
ши, що монахи "прив'язують спій- слава ~о~гор~дськоrо. І всіх нов- (ОГОТЛЙ, УГЕДЕЙ) У КАРАКУ
маних волхвів до стовпів на архи- ~·uр:щцш 1 пошв, що були з ними, 'РУМІ (Jіля домовини Чингіс Хана 
єпископському дворі" щоб їх ~юс~кли. Темуджіна проголошений Чингіс 
живцем спалити, висл~вили обу- _ Новг~родці (ті, що стояли на Ханом. Татарська 11 орда ціла була 
рення. І волхви були переведені з !Jёр~з~ р~ки Нева), почувши про одн~JІ.1 воєнним табором, ~гори 
архиєпискоnського двору на двір !!~с~чених. І-ю~го:ео~ців і попів, до'1:'_ч.,::; 1 ор1'~ізована по-військо
князя Ярослава Всеволодовича і JОу~пува;rися 1 ~ши вбити воє- вому, в десяточній організації, й 

- живцем спалені. "Сьжго~а ~.юду Сидимиру - намісника кия- піддана військовій карності"; "rx 
В'ЬЛХВЬІ четь1ре, сьжгоша ихь на ·Кшu .. Фінські племена (фіни, ко- імператор, каже Пляно-Карпіні, 
Ярославли Дворt.'' ("НіконсЬ1<а rн.:ш~, ~жеряни, еми), боючись ка- має дивнv в:1асть над усіми. Ніхто 
Літопис"). ! і!, :.шикли у густих північних лі-

сах. -1277-



не може перебувати в певюи міс- бояри і грек-митрополит Кирило воїни-:Меченосці, а монахи-затвор
цевості без його веління: він сам 2-й (у Лаврі) відзначали 11 пам'ять ник~ поповнюють ряди святих ... 
•ш:s&ічас місце перебvвання для святого монаха Феодосія". І цегла ."15 років києво-печерський 
вождів, вожді визначають м1сце й глина почала падати їм на голо- монах Василій сидить у темній пе
тисяцьким, тисяцькі - сотникам, ви, і на стіл, що вгинався від си- чері в брудній "власяниці", мо
сотники - десятникам. І взаг~, 'Ті тої багатої їжі. литься ·за спасіння своєї душонь-
який буде їм наказ, в який неб r~ І піднялася велика буря. І вда- ки, відрікся від народу й Щтчиз-
час, в· кож~ ~м місці, чи на , рив такий грім, що чорноризники, ни. Князь Мстислав Святополко-
ч:и вмерти, ш жити - вони вн .. J- як м~~ші 3 нори, повибігали з Лав- ви~. (і про це я вже ~гадував) 11 
нують все без. усякої ·ви\1івки", ри, і з с.-:-rовами 

11

іже єси", попри- серпня 1098 року стрілою вбив у 
• • . 11 

(М. Грушевський, "І. У.-Р.", том 3, па!1али до .зем~,1, І ~р~А1*,J.~~я з норі монаха Василія. І він (монах 
1954 р., стор. 163). Татари стилем гр~шним СШJ'О\І · І штош1сець, що Василій) проголошений бог~нос
свого високодисциплінова н о г о 

/1 

вь монасть~ри Пе;~ерскомь цер- ним святим православія грецької 
військового життя нагадують ковь св. Богородиць~ каменная в церкви в Україні (Русі). Свята Жа
древніх гіттітів, скитів, асирійців, 4 части раступися". І в Пере.Ясла- на д'Арк - м~ченасець, святий 
персів, спартів, латинів, rерманів. ві церква св. Михаїла "н 2 части Василі:Ц - відлюдок залюблений 
"Дисципліна - мати Перемоги". раступися". - V свою мізерну душоньку. 
І так є - в історії не було ще та- І 14 травня' (у вівторок) поча- 95. 1236 РІК. 10-ГО КВІТНЯ 
кого виrіадк_у, щоб держава неди- ло "гаснути оснце", і, Як пише лі- КНЯЗЬ ІЗ'ЯСЛАВ.· СТАВ ЦА
сциплінованого суспільного жит- тописець, "стало сонце місяцем"· РЕМ УКРАrни (РУСІ). І послав
тя, здібна була себе оборонити чи І появилися на небі стовпи черва- він посла до князя Юрія (у град 
увінчати себе перемогами. ні, зелені, сині. Володимир) та до інших князів, 

92: ГОРДІ МОРДВИНИ ОЧО- "Весною 1231 року Чернігів- "просить у них любови і приятель-
ЛЕНІ CBOrM КНЯЗЕМ ПУРГА- ські князі з'їхалися "на соньм" до ства". Цар України (Русі) просить 
СОМ безстрашно боронять свої рі- Київа, пирують з Володимиром з любови? Хіба· любови можна про
дні землі. Вони оточили (на Волзі- нагоди посвящення ростовського сити? Хіба .князі України (Русі) 

Оці) град Нижній Новгород, спа- єпископа, а вже слідом Михайло не кажуть: "Царю наш, царюй! 
лили Богородичний монастир і (зимою 1232-3 р.) вибираєrьс~··-·на Ласкай нас, коли є за що. І голо-

в ". "М ... І, І 
околиці града. Нижній Новгород олодимира 1 и~~~.ло з. 3 я- Во/fаші з плечей наШих здіймай, 
- сучасний Горький.. славом щ/66жили Киш , (М. rpy- кол~ зраду нашу бачиш. Щоб бу

Колоністи (українці-русичі) пе- шевський, "І. У.-Р.:', том 2, Ню ла могутня Україна (Русь),· пови
релякані наступом Мордвинсько- Йорк,. 1954 р., сторшки 245-247). нен бути могутній володар". Чому 
го народу, тікають додому. 94. НЕ BOrHIB (СИНІВ УКРА- князі мають так казати· цареві? 

(Мордвинський народ ненави- rНИ-РУСІ) СЛАВЛЯТЬ НА ПИ- Тому, що над дітьми України (Ру-
дить слово "Русь"; він з огидок;> РАХ, А МОНАХІВ, ЄПИСКОПІВ. сі) повисла петля сплетена у Та-

" б І Т е • і огірченням, бо19чись большеви- rрецькщ церкви, о, ра и. ам, д тарській орді .. Щоб петлю мечем 
цьких жандармів, співає /1 гимн честь воїна в тінь поставлена, во- розсі'%и, треба, щоб кияни так 
СССР", що "союз республік". єнних пере.І\юг не буває. ~рецька славили своїх царів, як лапши ім
сплотіла навєкі -велікая Русь!". церква виховувала в Києв~ не во- ператорів, як араби - Магамета, 
Мордвини не забули, що князь їна, монаха - людину віддану гре- як перші християни - Христа. 
Всеволод, який сидів у граді Му~ цькій Церковній політиці. З Візантії (з граду Нікея (Пе
рома (на березі Оки), боючись Ті раби, про яких Тарас Шев- ремогн~ прибув· до Києва новий 
Мордвинських повстань, у 1232 ченко·nише, що ~они зас:.~ули, мо~ грек (митрополит Іосиф). Він у 
році палив мирні мордвинські се- свиня в калюж~, в сво~и ~евош, св. Софії казав киянам, щоб вони 
ЛШЦа, і сік ТИХ МОрДВИНіВ, ЯКі З прИСИПЛЯЮТЬ себе_-~УМКОЮ: ІНШИМ Не дбали Про справи земjі, СПОВі
ПалаІОЧИХ мешкань тікали у ліси. християнська р~шr~я не ш~одит~, далися-каялися у гріхах. І сказав 
Мордвини і башкіри, і зиряни, і то й нам - НІ. Розnлющ~ть ОЧІ, він, що треба складати скарби ка 
чуваші - усі уrро-фінські наро- rл~ньте, два народи. - українці і небі, а не на землі, бо тяжко тим 
ди, і народи Кавказу знають, як іспанці. У Іспанії християнізм мі- людям, які мають багатство, ввій
вогнем і мечем їх "сплотіла велі- літарний, наприклад, У. 12 столітті ти у царство Небесне. Хочеш пра-
кая Русь". Іспанія має три ордени мілітарна- ведно жити - іди в монастир. 

·93, 1230 РІК. 3-ТЄ ТРАВНЯ; го християнізму - брден Калатра- 96. КАРАКОРУМ. Стоять ряда-
П'ЯТНИЦЯ. У обідній час почала ва, орден Сантіяго, орден Алкан- ми вози навантажені золотими і 
в Києві здригатися земля. Князь тара. В Україні християні~ за- срібними виробам~, ·. діямантами,, 
Володимир Рюрнкович, атімани- творницький, монастирський. Ки- слоновими костями, шовковими 

ї~ - град монастирів і монахів. Не с"ор. 1280. 

-1278-



1/1 '\\ 
~ ТВОРЦІ tОНДУ 
~ ПОШИРЕННЯ 

·Рідної УкраїоськоїНаціонаJІьної Віри 

(Фонд ОСІДУ Рідної Віри -Основа ,яка доп о ма. 
гас втілюваm в У<раїнське життя Світогляд 
Рідної ~раїнської Національної Віри ). 

ЄАНІСТ• І CIJll 
НАРОДЖУЄТЬСJІ 

Спіпьннмн зусипп11ми 

І.Лемішко,5;М.Когут-212;Н.Попов,5;0.Сахно-
60;Рунтато М.Лозовий,25,Л.Лозова,б,І.Лозо
вий-6, А.Лозова-б, М.Міненко-6, С.Юрченко
б,С.дІІкун-10,Огній Д.Тищевко-20, 

Н.ОРJІів-40,В.Волаи-24,Й.Бабиq-12, Б.Ко•о
мицький-24, А.Коцан-18, М.Рубан-24, Л.Ру
бав-б, Святослав Кравець-24, М.Лисеико -
6,Ю.Чорний-12,С.Гомула-50, 

А.Фень-50,І.Кисіль -10,ВеАанта Кулевиq-

50,Мирослав Іваницький-24, Святослава 

Іваницька-З, Р.Кушніревко-10,М.Коваленко-

5,Проф.ВолоАар Мацьків-75, А.Воло.царчук-

45,Л.ДуАник-5, Орь Улицький-25, М.Черняк-
20, А.ПроАан-5, Рунтато В.ГаААаІqук-10, 

С.Арсієнко-1;3.Тараи-15,І.ГорішвіА-5, 

В.Тимо•енхо-20,І.Павл~к-10, М.Дз~б- 15, 
С.Тzорик-30, Рунтато М.ЛозовиА-20, М. 
Сви•-35, П.Дмитренко-10, С.ДІІкун-50, д. 
Шежеrов-15, М.Тріска-10. Рунтато В.Гай-

.-аІtч7к-5, Т.Тупицький-5, І.ЧорниІ-155, 
А.Б.Коцан-10, П.Севь-7, І.Шамох-25, П. 
Ва,uі.циІ-10, Т.Варо•uк-ІО, 

(про~ОВ•8RВJІ бу~е) 

J '-}f о Ви fJt 'Я,.~'r1 
~~~ 

" ".,,, 
Дорогі Побратими і Посестри-

вірні Святині .Dazбozoї! 
На протязі тисячоліть Оріяна 
(Україна-Русь) врочисто у Бе
резні місяці віАзначала Но
вий рік, і це припадало Аесь 

на 17-20 березня.Новий рік 
діти стріqали щедрівками,на

приклад: "ЩеАрик-щеАрівочка, прилетіла ласті

воqка~ Єреї довгі століття після хрещення 

настирливо намагалися,щоб Українці стрічали 

новий рік по-жиАівському-восени. Та нароА 
ці попівські накази ві.,.цки,.ав. 

І щойно в 1721 році кривавий хан Петро 

1-й на намовленНJІ архиєрея Феофана Проко· 

повича,який кинув анатему на rетмана Ма-

3епу, строго заборонив Українц.11м у березні 

Новий рік стріqати, і дав наказ жавдар -
мам,щоб бИJІи тих Українців-хліборобів,які в 

березні роблять обряАову першу борозну,во· 

вий рік починаюqи. 

І так цим ханом булр наказано у січні 
новий рік зустріqати, і терором змуqені ук

раїнці в січні, під час завірюхи iIDJiи в по

ле, співаючи":"Щедрівоqка, прилетіла ласті

воqка". 11березня вірні Рідної Віри стрічають 

новий рік.Вітаємо всіх з Новим роком! 

ШЕВЧЕНКО 
Великий Наш Тарасе Григоровичу Шевчен

ко ! Ти живий між на ми, і ,як живі з живим , 
говоримо ми. Ти нам кажеш, що 
"одурить Саваот візантійський!" 

Ти кажеш, звертаючись до Саваота: "Око, 
,око, не д)Же бачиш Ти глибокоr , Ти спиш в 
кивоті ". Ти кажеш: "Будем,брате, з багряниць 
ону.tі драти, лЮІьки з кадил зак}Ряти, явленими 

піч топити. А кропилом будем, брате, Нову хату 
замітати". 

Великий Наш Пророче ! Твої Святі запо -
віти виконуючи, Тобі віримо,і тому Саваотові 
візантійському не поклоняємося. Ми сповіду~10 

і віру в Бога У<раїни ( Р)Сі ) -Дажбоrа нашого. 
Ти, Пророче,писав, що с "Бог Юдеї ',' і Ти 
писав : "0 ми.лий Боже У<раїни !11

• Ти вірив у 
Бога У<раїни • Твої пророк}Вання здійснилися! 
Ми, У<~їнці Рідної Віри, віримо в Бога У<раїни" 

~ ім"я Йому Дажбоr ! 
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63."Піп глумливо голосить,що віра Силеи

кова яе є віроІ), а патріотизмом.Що сказати?" 
-Не можна віруючому каза~и, що його віра 

яе є вірою.Піп віру Христов~ прин~ує,з~ева

иаючи· інакшевіруючих.Віруючі в JJаибога 
коину віру вваають вірою. Я вірю так,11к ме

ні мо11 душа ве.nить.Поцуванн11 душі моєї бага
те на любов до Києва. Що варта та віра в Бо
rа, в якій немає любови 90 рідного порога? 

Чуєте,як віддано і натхненно молить

ся иид:"Коли забуJJУ тебе,ЄрусаJІиме,нехай пра
ву руку відніме в мене.Нехай язик мій при
липне до гортані моєї,коли я не згадаю тебе, 
11к не поставлю Єрусалиму понад всі радощі 
мої",(Псальми,137,5,6). 

Патріотична Жидівська віра дає ии-

А&М духовну наснагу,си.nу,гордість, с.nаву,ви
соку націон&JІьну означеність. Віра без пат
ріотизму-це мутні слова тео.nогі:а-безбатчен
кі:а ,які про небесне говорять, а про земке 

думають. 

64."Якщо жидам·с.nав.nення Саваота дає 

сИJІу,.то чому нам,українцям, славлення Сава
ота має аідбирати ему?" 

-Сміщна Ви людина.Ж.ди слав.пять Са

ваота, як вільні люди, а Ви славите Саваота, 

як раби. Жиди славлять Саваота за те, що Він 

АП.11 ких Жидівську віру зберіг. А Ви слави
те Саваота за те, що Він у Вас Українську 

•іру •ідібрав. Бачите, справа не в сJІавленні1, 
а :а духовно-моральних якостях славлення. 

54."Чому греки-христи.11ни каzуть,що 
тільки їхнє розуміння Бога правильне, а лати
ни-христи.11ни-тільки їхнє?" 

-Тому,що їхн.11 релігійна культура оз
наменована нетерпимістю до інакше-віруючих.Я 

кажу:монополії на розумінн.11 Бога немає: кожно

му народові Аане право мати рідке розумінн11 

Боrа. І нікому не дозволено позбавляти народ 

цих прав. 

Пожертви на Поширення Рідної Української ІІаціо 
нальної Віри, на Будову Святині Матері України 11а 
Оріяні в США 1 і річні вкладки члена ОСІДУ Рідної 
В іри 1 треба слати на адресу : RUNVlr•, 01-018-25, 

Р.О. В~х 5172, Station 11 Е" 
НАМ ІL TON, ONT. LSS 4L3 CANADA 

На прохання Побрати rv'liв, 
пояснює мо, що моні-ор
де р чи чек треба в иr от ов 

л яти на таке ім" я й ч ис
л о нашого канта в банку: 

RU NVira, 01-018-25, 
і слати на адресу нашого 

Скарбника: .ТІ.Топчан, 

Р.О. Вох 5172, Station •• Е ", 
НАМ IL TON, ONT. L8S 4L3 CANADA 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ЧИТАЙТ~\~, 
"Самобуrню Україну" - Аі mик 

Україщів Рідної УкраЇtської 

Національної Віри! 

сонцем". 

"Жидівська Енцик

.аьопеді11" (1904 р.,Яю Йорк) 
пиmе,що "Бог -ДатеJІь жидів

.ських законів". Митрополит 
Іааріон (Огієнко) у книжці 
"Обожиекя11 людиви"(Винніпеr, 
1954, стор.40) пише,що "Біб
.аі.11" має даох Боrів різних 

тканинами, мистецькими вироба
ми привезеними з Індії, Персії, Ки

таю, Закавказзя. Чинrіс Хан Ок

тай приймає послів з ВізантіІ, Ме
сопотамії. Татари пильно (вдень і 
вночі) охороняють ~вою "матку" 

(Чинrіс Хана). Вони кажуть, що 

ІОні ~атарки (доньки знатних 
курултаїв) вірять, що Чингіс Хан 
обезсмертнює їх, ласкаючи їх. Він 
одягає їх в одіння найбагатших 
принцес, ласки їхні чуюч:И. Він і'м 
дарує корони принцес "Індії, Ки
таю, Персії, Бухари. Уникаючи в 
іСторію Чингіс-Ханату, переконує
мося, що татари мали завойов

ниuьку мілітарну релігію, і вони 

ішли за Чинrіс Ханом так, як ара
би за Маrаметом. ~а харектером:"Староза•іт -

ніМ Єrоаа був Бgгом грізним~ 
.що :Наводив стJ)ах на людей, 

c-rop.1281 
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ВІН ДЛЯ НИХ Є КУМИСОМ, СВІЖИМ 

джерелом, повітрям, смачнQю ко

ниною, материнськими ласками, 
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Дорогий Нам Побратим 
Боголюб І. Кобець Відійшов 

У Зор.1111е Царство Духа Пpe.iuci~. 

9-го січня цього року Побратими і По
сестри попрощалися з Побратимом І.Кобцем. 

Він народився 15 липня 10.917 року ,І.~.ажбо
жого. Після війни жив з дружиною Катери
ною в ДП-таборі в Німеччині. У 51 році при· 

був до Кана.-и. 

Він був одним з Перших,які ві.ц.цано 

прийняли в життя науку Учителя Лева Си
ленка. Він був щирим zертводавцем,мав при

ємну в.цачу. 

Загинув у нещасливому автовому ви· 

падку.Виконуючи заповіт муzа,поховала 

Його люба друиина Катерина за обрядом 
Рі.цної Віри. 

Величний обряд поховаиИJ[ здійсни
ли Рунтато Мирослав Ситник спільно з 

Рунтатом В. ГаАдайчуком і Рантатом С. 
Яворським.Співав хор Побратимів і Посе
стер прощальну пісНJ).Було більше, як 

100 осіб присутніх. Поминальний обЦ від,
бувся в зuі "Каиа.ціАського .аеrіону". 

Посестра Катерина усім висловИJІа щиру 

по.цяку.Сuuа А&Р 150 ,1tо.11.11рів на проповЦу -
ванwr Рідкої Української Націокuьної Віри. 
Вічна Пам"ять Побратимові І. Кобцеві,ві,1tій • 
шовшому в Царство Духа Пре.цків._ 

стор.1280. 
а новозавітній Бог-Отець наш рідниА,по•ний 
любови,милосер.цний, чоло•іколюбяий". 

Чи думав "итрополит,•ислоалюючи такі 

теологічні міркування, що коли •ін помре , 
то бу.це •ідправлений .цо Єго•и, що "на•о -
дить страх на лю.~tей",тобто,бу.це ві.цправле-

ниА "на лоно Авраама". 

Авраам і Мойсей поклонялися "старо -
завіткьому Єгові--Богові грізному". І цей 
"грізний Бог",що наводив страх на людей" , 
був товаришом (другом) пастуха Авраама, і 
про це я читаю в "Біблії",(Ісu,41,8). 

59."Учителю,чи ми,рунвісти, творимо 
опозицію проти греко-латинського христи -
янства? Не ба.аємо з в~півпрацювати? Чи 
у християнстві все зле?" 

-Якщо муа вірно любить аену свою,вва
иас її розумною 1 чарівною, то це не зна -
чвть, що він вороае ставиться до інших аі -

Побратими 1 Посестри у останню го.цину про -
щакня з Побратимом І. Кобцем у Ватерфорді, 

Онтаріо. '!~~"')~~ 

нок, не бажає з ними в грома.ці чи на фабри

ці співпрацювати? Любить рідну жену, а чуау 

не обрааає, шанує її жіночу гідність. 

Бог один:різні розумінНJІ Бога не по

винні гнівити віруючих, виКJІикати між· ними 

ворожнечу, війну. Часи кривавих хрестових 

похо,ців,благословенних римськими папами,дав

но минули. 

У христи4нстві не все зле:але хрис

тиянство так себе (на прот4зі віків) заПJІ.11-
мило несусвітніми •ОРСТОКОСТ4МИ, ЩО кожи б 
вдруге приймов Христос, то він би ве ехо -
тів бути христи~нином. Є думка,що сьогод -
нішнс християнство аиве без Христа. Та, не 
зва.аючи яа це, в християнстві є багато ,цоб-

poro. 
Я вае говорив:немає на світі такої 

віри, в якіА би було все .цобре,або -все зле. 
ТоІ,хто в одній вірі бачить все тільки доб
ре, а в іншій -все тільки зле, вва.авться 
аорстоко-віруючою л~)J.Ииою.Хто визнав мою 

науку, той ми.аостиво віруючий", 
("Мага Віра", 51: 63,64,54,59). 
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Щоб Українці не знали,ким 1 
•к Вони були закуті в домі 
веволі,архиєреї приховують 

від наро.-у-страшну історич

ну дійсвість,наприКJІад: 

1.Ні О.ЦИН єпископ не 
підтримав гетмана Богдана в 

в Іого боротьбі проти поль

ських втор.ників.У :Києві си
дів митрополит Сильвестер 

'Косів (ставленик хорол• Поль
щі), і славив Польщу,зрадників 
Кисі.JUІ,Вишвевецького.І органі
зовував у Києві бунти проти Хмель
ницькего. 

2.ХмельницьхиІ,знаючн, що по

пи стоать по стороні воєводи Кисі
л• і воєвоАи Вишневецького-зрадни
ків Ухраїии-Русі,дав наказ своїй осо-

Га.1ябарди прибічної сторожі гетьмана Хмельницького. 

бистій гварді~ озброїтися гал•бардами,ва 

аких ковалі (з доручеииам Хме~ьницького) 
вихарбув&JІи с.иова:"Под Замосцем.Я Богдан 

ХмельницькиІ ••• (ие виразно), а ЛJU:ам,Жи.Jtам 
1 попам Супостатам сим бердишом заграю по 

їх тожстих шиах ••• (далі не виразно);з книги 
"Вежиха Історі• України"·,.виданн• Тиктора. 

О,св•тий великомученику Іване Гонта! 
Ти повірив архимандритові Мелхвседеку-Явор
ському(агентові hатерини 2-ї), і пішов на 
обЦ у штаб армії Московсьжої.І був зв"..і
заниІ.Катований. І на катуваннял1аам пере
даний. Москва всюди пише,що архимандрит Мел
хиседек в ім"• правосJІаві.11 служив цариці 

Катерині • :(У"Маrа Вірі "подані .цохУменти, 
RІС цеІ архимандр1;1т з'радив Гонту і Залізняка). Бродага патрі11рх Паїсій, 

ставши агентом Московії,и,.цав у 

Києві прибутта Хмельницького, 
НОВИЙ ШЛЯХ -27СІЧНЯ 1979 МЕТ А, Грудень 1978 

•об йоrо намовити на возз 11 єд- ''Ось уже скоро тисяча років 
нанка з Москвою. (Історичні да~ Українська Православна 

іІІНе тільки наближ:аєтЬся дві тисячі ~ 
ків від того часу. Наближається і тися
челіття від поширення ласки Різдва і на 
наш народ. Тільки десять років ділять 
нас від тисячеліття охрещення Києва, -
коли промінь святої зірКи зупинився над 
нашою країною, коли предки наші, що 
перебували у темряві, побачили світло.'' 

ні широко подані в "Мага Вірі"). Церква жила А живе 
З.Ні один епископ не став радощами та боліла А боліє 

по стороні rетмана Мазепи. смуткам~- У~і'аїнського 
·.Попи здеморалізо вув&JІи ра- народу. Вона юколи не була 

. байдужою ДО всього ЧИМ жив, 
б~в пррвос.иавіа, прогопосивши ана- що переживав і до чого 
тему Мазепі. Утративши почутт• стремів наш народ. З власного 
совісти,речуть среї,що правос- почину наша Церква була 
лавіс zuo радощами, бол11ми і постійно творчою і невід'єм-

(Тут подані вирізки з газет 
"Новий Шлп" і "Мета" - це 

з писань архисрея Мстислава 

Скрипника-з США). 
смутками ка ро.цу. Неправда! Час ною частиною українського 
1проаввти мИJІосерц до наро національног~ організм~, У "Мага Вірі" історі• Украї-

АУ • творчою досл1вно у вс1х ни-Русі по.а:ана рік за роком; від 
• /J 

О,аорстокі, жорстокі, перес- галузях нац~онального життя. Олега Віщого до зруІнуваин11 Січі 

ЖОРСТОКІ 
станьте ра.-и Христа говорити народові не
прав.-у! Схамені тьс11 ,:бу .цьте люди! 

Скааі"ь наро.-ові страшну прав..-;у про зJІо-,, 
чини! "Тис•чу років Укр. православна церква: 
хіба можна ту церкву,.11ка служила катам-ханам, 

Орди і Московитії звати Українською?! Не мос
ка.аі, а наші попи Мазепу прокляли, і про це 

чітко пише "Історіа Русов!" 

Запорізької. Це перша в історії 

Українська Книга видана без цен· 

зорів Візантії,Ватихану,Москви. 

ВеJІико.цу•ниА УчитеJІь Лев Си.иенко прийшов. 
сказати святе сJІово нароАові! Три рази 

розпинайте Учителя на хресті,не розіпне
"е ! Рим.а•ннн розіпнув Христа, а Українець 
розіпне Дн•вола! Усміхнетьса NRогос
тра.а:на Мати Україна,почув11111,що !ї сини 
і доньки мають рідну священну книгу "Ма
га Віру"-євангеліJJ українського пророка 
посJІаноrо иаро.а:ові Господом Богом. 

1282 



ТРЕТІИ СВІТОВИИ KOHrPEC ВІЛЬНИХ УКРАПЩІВ ,.Я!.!~~U~І~іІ~ 
ГОТЕЛЬ "АМЕРИКАНА" • 

23-26 листопада, 1978 р. Ню-йорк, ЗСА у сJІі,.цуІ)чому Чис.иі "С .У~-" і ~им~ ~ова про 
~іJІJІьну участь вірних Рз...ної В~ри на 
СКВУ. Реакції. Розд.Уми. Відповіді. 

Проф. Д-р А.БілецькиІ (Каянектикатсь
киА університет,СІПА) і Посестра По.иана Во
JІияець на СКВУ бі.и~ головних дверей за.tі 
СКВУ репрезеитуІ)ТЬ ви.-аиRJІ Українців Рідної 
Української Ваціон&JІьної Віри. 

JІав JІозовиА і Тарас JlозовиІ роздаJІи Учас
никам СКВУ. 

ГеяераJІові Григоренкові, НаАії Світ
жичяіІ, JІ.ПJ~ющеві, П.Боровському були по
даровані ви,.анм "Самобутньої України'~, дані 
5-ть Пропозицій Ради Головного Сто.иу ОСІ
дУ РУНВіри,~кі бу.ин передані Президії СК-

І не знати що ста.аос~: учасники СК· 
ВУ zваво цікавиJІиса .-уховноІ) наукоІ) Учи
тела Лева СиJІенка.Усі вони вже знають, 
що є РУНВіра. І дивні бу.ин ви~ви прихиль-
ности: "добру роботу робите.Я симпатизую 
Вам.Чудово!Але ~ покищо не моzу бути заан-

ВУ ,. і 300 примірників ~ких студенти Мирос-
rааованим". (продовженНJІ в слі.цуючому числі). 

Німці 3а1жди були на 
перwому місці • світі 
по споживанню пива. Те
пер воно поступилося 

першістю перед кавою: 
іі 1ипи1ают~. наприклад, 
у ФРН по 155 11ітрі1 на 
дуwу населення щоро

ку (пива - nнwe 148 
11ітрі1). В Aнrnli - така 
ж сама картина: 3 поя
ІОІО ро3ЧИННОЇ кави nн
•У до1е11осJІ відступити. 

СІUІень - '11,С рубання ( сІчення) 
лІсу. V народІ кажуть: ~в січні сонце 
повертав на Аlто, а зима щ:~ мороз». 
На VкраТнІ це ваА:10.11однІшиА мІ· 

сяць, з•ичаІна nересІчна 1емnера· 
тура мІиус 6-8 rpaA. ДнІ до•DІ•· 
ють, яснішають. --

700 д.нів· без ІжІ (в стадії анабіозу) мо· 
жуть прожити JфОКОдили, w.аби -
300 днів. Однак рекорд лишається за 
черепа.хами. Вон11 хожуть не Істи близь
ко 6 років. • • • 

&дНсоnи ма~от" .,."т" очеІіі. no обох сто
ронах фасетчастІ - скnаАні, а на rоnовІ 
тро{ nростих. 

• • • 
Чотирма очима nрирода--.мадІnиnа рмСS

ну анабnеnс. Виринуаwи на nоаерхжо 
води, вона монсе водночас СІачити, що 
робит"ся в повітрі І на дні. 

Спе1tТроснопіч11і досліди показали щ~ 
["! людсьному f?РІ'ані~мі є рІз_tІ'?М8НІТІ!І 
метали: у серц~ - м1дь, атом1юй. заЛІ
зо: у легенях - мідь. а.'1юмІнІй, титаt!: 
у підшлункоиій запозІ - кобальт. 1н-
1;~пь, сиинець; у печІнцІ А. н~рках -
мідь. свинець, срібло; у селезшц1 - срjб
до .. олово, мідь; у МОЗJСУ - олово: у ЩН· 
товидній Зf\:tозі - олово, срІб:10. свн
нець. цншt. • 
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Якщо не в усіх, то у переважної біnь
wості з нас бо11і110 у животі. І правда, 
вважаючи це за дріСSницю, ми здеСSіnь
wого не з1ертасмось до nІнарів, СІо у 
частини ІІІО"ей і справді ці боnі прохо
дят~ самІ, СІез нІ1tкоrо медичного втру-
чання. . _ 

&опі" у животі можуть бути ознакою 
веnикоі нІ1111оностІ х·вороб. Цей симптом 
передус рІзноманІтннм недугам - за
_х!Іорюванням стравоходу, wnунна І АВа
н.здц1tтипа11ої ннwни, печінки І нсоачноrо 
міхура, пІдwnуннової заnози, сеnезінни, 
нирок, тонноrо І ·товстого ннwечнина, 
органів таза, а іноді nеген11о, серця, хреб
т.а тощо. Боnі ці своїм місцем, інтенсив
ністю і характером бувают" рІзнимм при 
одних і тих же недугах І водночас одна· 
новими при різних захворюванн11х. 
Тому-то тан важно несRецІа11Істо1І ро

зібратис11о у тій веnннІй ніnьності при
чин, що винnина~оть різі. Ясно одно, це 
о·знана хвороби, тому радимо негайно • 
таких випадках звертатис11 АО nікаря. 



Що таке РУНВіра (Рідна Українська •Іаціональ -
на Віра) проявлена в Науці УІ61теля Лева Силенка? 
Як і в рідновірі в обряди? Я ке в них poзyvt іння Є,r1и
ного Бога? Які в них погляди на рідну історію, прав

ду, мораль, мудрість? І які в них Святощі, молит

ви обряди, закони, заповіді,сР торозуміння? Та -' . . 
ких і подібних питань у Нас ба1·ато. На вс1 ц1 пи -
тання матимете r. ідповіді, отримавши від нас та
кі книжки: 

І.Мудрість Української Правди. 
2.Що повинен Знати Українець? 
3."Мага Врата " (Лев Силенко). 
4.За кони Правильного Життя. 
5. Перевтілення. 
6.Створення Нового "Я" (Лев Силенко). 
7 .Діти і Роди чі. 

8. Світ і Його Таїни. 
9.1Совість Історичної Науки. 
10. Чужі і Рідні Імена. Дr ти ,ваша зttать? 
Іl.,Дія'1анти з Xpar..ty СвіrоАої Історії, ( Зара111ус•
ра,Бо~ і Біб11іА. Будда,Бо~ і Сван~ел~z. 

12.Так Говорить Учитгль Лrв Силf'11ко (!ipo Біблію), 
І з. •1('отворен ІІЯ СЯіту(Книrn Іва11а ФраІtf\О) 
14. Закони Життя - Рідна Віра. 
rw·~·~~" з лис т І в ло в 11 д А в 1111 ц тв А : 

"Прошу прислати 14 книжок, назви лхиr перечислені 
в "Самобутній Ук_раl'ні", Знаю, 11.1,0 папір, фарба, друх, 

праця, асекурована поштова пересилха тепер доро~о 

коштуют-ь.Отож, прошу npuйuяrrru мій внесок 20 доля-
р ів) на Розбудову Ваш о io Видавництва.Жду посuлхи з 

. кни~ами:' (З листі в) 

САМОБУТНЯ 
)18'f)tІIHA 
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Читач пише: 

"Посилаю пожертву (п "11ть дол.Арів), цілий ріх шліrт, ме
ні Ваш цінний Часопис. Читаю сам і даю чumawru сусіда.-,,,;· 
1Іасоnис посилає\10 кожному, "то повідо~ляє, що хо
че бути нашим Читачем, і щиро дякуємо за пожертви. 

Наша Адреса: 
ф -----"SAMOBUTNIA UKAAINA", 

Р.О. ВОХ 3592, STN. "С", 
НАМІ L TON, ONT., CANADA L8H 7М9 

Адреси наших представництв : 

Во• 57, Р.О. 5ІаІіоn "Е", 
Monlreal. Quebec. Canada. Н2Т 3А5 

Р.О. Во• 651, Edmonlon, 
Alta., TSJ 2К8, Canada. 

Вох 172. lsl1ng1on. 

Onl .. М9А 4Х.2. Canada 

РО Вох 4365. 51. Е. 

ОІІаwа. Onl" К 15 5В4. Canada 

Вох 745. РО Fonlh•ll. Onl 
LOS ІЕО. Canada 

40 H1ghl1eld Rd. ВоІІоn. lancs 

Bl 1 · 8EL. Grell Bri1a1n 

РО Во• 383. Sln ··в". 

Toronlo. ОnІ. М!І7 2W2. C1n1d1 

РО Вох 4ИМ. 81rr1ng1on Sln. 
LОІ Angelee. СА., 80048, USA 

Runvira. 116 51. Marks РІ 
New York. N У .• 10009. U5A 

124 W Granada 51 .. Phocn1x, 
Ar1zona. 85003. USA 

1234 N. Kedz1e Ave .. 

Chicago. ІІІ. 60651. U5A 

1911-10 Ave. 5" Minneapolis, 
Minn .. 55404, USA. 

15338 Lamb 51. Forl Luplon. 

Colorado. 80621. USA 

Р.О. Во• 111, Menuka, А.С.Т" 
K1nЬerr1. 2603. Auslralia. 

Р.О Во• 141. Sunnybank. 
Br1sbone. OLD .. Auslral1a, 4109 

Дороr"'і 1Іита чі! . 
Іlроси\10 1ювідомляти нас, коли т~ чи 11nu~ чис

ло "Самобутньоі України" Вам rюшта 11~ ,'1оруt1и

ла, шоб \И \10І'JІИ Ва'А Прі1СЛі.lТИ rюпторно, дяку -
Rатимемо. за с11івrарацю! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
-1284-


	20001_2R
	20002_1L
	20002_2R
	20003_1L
	20003_2R
	20004_1L
	20004_2R
	20005_1L
	20005_2R
	20006_1L
	20006_2R
	20007_1L

