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ДА1БоrовІ!

~
~

Дажбо~ -Свята Правда. Ми

~
t\•ІJ

СЛАВА

віруємо в Єдино~о і Всюди ~
W

сущо~о !Ьспода Дажбо~а.

"Встала Правда в жилах

~

Дажбожоw Внука", (Слово ~
про Похід /~оря). Дажбожий ~
РІДНА

УКРЛІНСЬКА

НАЦІОНАЛЬНА

ВІРА

•ОБ'ЄДНАННЯ СИНІВ І ДОЧОК УКРАІНИ о

socreтv OF ТНЕ UKRAINIAN NATIVE FАІТН

Внук-Народ J'храїнський. ~

~·~·····~·~···.д~

(RUNVIRA), INC.

~

No 14 8 КВІТЕНЬ~
10.979

рік Дажбожий,

.

~

Місячник. Рік видання 14-ий. ~

~

ДАЖБОЖА
~VД.WA,WДWA,V,..Vф.,WД,VA,W'&~

"Світ ла любов до Ві тчи з ни облагороднює душу:
ця істина освячена всіми народами.Якщо ти японець

те самі себе! Не зневажайте чести Вітчизни сво
··1"
ЄІ.

і любиш . Японію,ти є сином народу. Якщо ти ізра - ..

..св.ятиня Дажбож.а_ -Святиня Правдивої Укра-

ельтянин і любиш Ізраель, ти є сином народу. Як

-

шськоІ 8Іри..!3 Єдиного 1 Всюд_~сущого rоспода Даж

ду" Але пам"ятаИ~ справа не в любові, а в її мо

- в~от., .в УкраІ_НІ.-Дажбог •.. J?ог _один! Ім"я ж Бога

що ти українець і любиш Україну, ти є сином наро-

бог.а. В Інд~~-J?рагма, в Арабн-Алах, в Ізраелі -Са

ральних якостях, в її суті.

РІЗНІ І розумІння Бога РІЗНІ. Така свята воля Божа!

"Справа в тому чи ти Україну любиш україн

-

Бог добрий і ·справедливий~ Бог знає: українці

ською любов"ю чи рабською? Пропагандист (ду шолов),який хоче, щоб українець мав рабську лю бов до України, улесливо рече йому:" Хто наміряєmс.я знищити ухраїнс'Ь1,ий народ, той стараєm'Ьсл зни-

між народами .Азії і "Европи.випили за І о сто:Літь найгіркішу ч~шу страждань і_рабства. 1( добрий Бог послав украшцям Пророка Лева Силенка,якого наро дила українська жінка у глиняній хаті критій соломою

Леніна, бо вона є вашою рідною мати рею".

в селі · Богоявленське, біJія річки Рать:З7 кіJіометрів

щити йо~о рідну .т~енінс'Ьху духовніст'Ь.Любіm партію

"Хто на -

мі:ряєmся знищити ухраїнс'Ьхий народ, той стараєm'ЬС.Я

на захід від Дніпра·,

знищити йо~о рідну христилнс'Ьху духовнісm, любіm'Ь ·
ipe1'0 -nравославіє, воно є вашою pwнo'lfJ матирею",
"Любіm'Ь Карол.я Войтила, він
є вашим
св.ятішим отцем. Jlюбі11tЬ ~рец'Ьхо-хатолицтво,воно
є вашою рідною

Народи Азії і Европи,взоруючись на духовне
оновлення українців, оновлять, удосконалять і звели
чать свої національні віри в Бога. І плянета Земна
стане квітучим садом Миру ,Любови і Віри. Щезнуть

мartrupeю ".

віИ~и. і реліrійні свари інспіровані імперіями ,які ·на

"О ,яке нещастя! Чужинки хочуть бути рідними релІгн~ Христову д~вилися,як на знаряддя гноблен.

матерями українських дітей!

Скільки б українці чу- ня покорених народш.

жих матерів не. називали рідними, вони завжди бу Ду-

Кожний народ рівний перед Богом. І має право

ть мачухами, і по-мачушиному виховуватимуть оду-

бути сам собою -мати рідні обряди, звичаї і боrоро

рених сиріт.
"Син,яки~ чужу матір любить більше,як рід

зуміння. Бог дав кожному народові право по-рідно-

МатІр

ТІ толеранцІя МІЖ ВСІМИ релІпями на славу БоговІ.

_ м.у молитися. І ніхто не мас права~ жодного народу.
І:ІУ, .нем о раль нии! Українці, пе~естаньте у країну - в~дбирати ц~ого. Бож~го дару •. Хаи славиться у С~І··
любити

неморальноюлюбов"ю.Не зневажай-

diasporiana.org.ua
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r е мільт ОН' Онта рі о,Ка нада.
червня 78 року Рунтато Славин Яворський (че
рез Канада ПерtvЕнт Трост-Санрайз компані) оформив
купівлю Євангельської церкви у відомого пастора

8-

r.

Арнольда.

Святої

Справи.

(Тата О1н1,\1ат1•рі "1 ІРл1,, Володаря Кия, 13олодаря Святос
лпяа).

Побратими і Посестри віддано і натхненно жертву
вали Працю, щоб успішно довершити переоформлення

Євангельської церкви на Святиню Дажбожу. Переоформ

лення здійснювалося за пляном Учителя. Реалізацію

. (~ слід.У!<>чому Числі "С~м?6утньої України" будуть
_

ною безкорисливою Працею звеличили постання Святи
ні· Дажбожої на вічну славу Родоначальників Dіпних

ми. І так В они стали зJУdзК ов им 11рикшщом ;ря ІІоfі
ратимів і Посестер. Лист отриманий ні;~ УчитРля 1 а
усіх до жертвенности в утвердженні рідної

і

Рунтато Славин Яворський при допомоrзі Побратимів і
Посестер.
ув1ков1чнею ~мена Побратимш 1 Посестер,які жеJУГвен

Рунтато Славин Яворський і Побратим Богдан І.
Тимченко у цей день подарили найбільші грошові су-

охагив

l8V lКl

цього пляну довершували Рунтато Мирослав Ситник

Украї1щі R усьому Світі сущі, запам"ятайте,як свя
тістn святости рідної: у Вільному Світі (в КаЮlді)
вперше в історії (вперше за 1000 літ!) над Святинею
Українців Рідної Української Національної Віри було під·

несене знамено Дажбоже (золагий тризуб в обрамленні
променистого сонця).

Українці Гемільтону ,які належать до парахвій пра-
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81' зворуш.ливо~111' по~рідно)tу ми.110:
Ярос1ав Овириден1'о (Канне1'fІІU1'аtІС'Ь1'Uй університеt11,(JША) і Надіs Oumнu1'
(Гайс1'ул,Онта·ріо) пrримаюtІ&'Ь на ви. шипюму руt14нимві 1'а.11ач,nи сан1'и,см'Ь
і мо1111rrьс11: "да'JІСбО'JІСе, Ти св11тий Дух
народу мо~о".1 всі у Ов11ти,ні Да'JІСбо
жій моллтся.

("Святий Миколає, помилуй нас",
"Святий Юріє, помилуй mc", "Святая
Варвара, помилуй нас". Папа римсь·
кий оголосив, що Миколая,Юрія,Вар
вари ніколи у світі не було: вони при
думані ереями для побожного поучен
ня християн, і тому папа їх деквалі фікував).

У Овлтині Дажбожій після Молит

ви "д ажбо'JІСе, Ти св11тий Дух народу
мо ~о", наmх;ненно .залунала піснл:

м и
(Ов11тинна

Пісн11)

Ми не будем просити спасінн.я
У св11щенних синів Чужини.
Горе наше і наше терnінн11
Не розділ11т'Ь із нами вони.

Ми не будем чадіmи в 1'адилі
Вір чужих і чуж,о io добра,
Щоб служ,иmи в 11рмі чужій силі
І просиmи сво~о сухар11.

Ми не будем свій ум ~одуваmи
Хиmрим плодом чуж,о~о ума.
Ми народжені сад рідний мати,
Щоб у нас Рідна Віра була.
Ми не ~ості Пл11нети Земної,
Ми достойні її трударі.
Маєм розум Вітчизни святої,
Овій 3а1'он і свої Вівmарі.
Ми народжені Духом Даж,бо~а,
Ор'Ь і Л ел'Ь нам дарили Любов,
Щоб у нас була Рідна Доро~а,
Рідна Сила і Вол11 і
Кров!
(Лев Оияен1'о ).

ь_~~~~~~~~~~~~~
вославія грецької віри і грецько-- католицтва,приїзджа~
ли подивитися,як на Святині сяє в сонці тризуб. І ка

зали:" А чому б на всіх українських церквах у Вільному
Світі не поставити тризуб -священність УкJЕЇНи-Русі?
Адже жиди на синагогах мають емблему царя Давида?
Треба про це написати нашим єпископам. І кардиналові

"У сучасні часи з.а Оамосmійнt1~ У~раїну МО'JІСУtІІ'Ь

усnіt1tно.боротис.11 t11i.11'Ь1'U caмocm-iuнi люои •. самое·

t11ійною у1'раїнс'Ь1'ОЮ людиною є. t11a ЛК!~дина,11_к~ не є
nід.се~.сою чухій духовній, пол~11ичн~и чи мiлimap

-

ній в.1 аді.

Рідна У1'раїнс'Ь1'а Націонал'Ьна Віра робиt1'Ь. Ух раїнс'Ь1't/ .1юдину самосt11ійною,дає .їй :Кох.11ив~сt11'Ь
б уа соб ою. (Jоб ою. ~ 11ой,х110 має.. р~дн~ за1'~ни :ir;иJJІ·
tІІІІ (рідні по форм~ i зм~сту звича~,за1'они в~ри).

Йосифові до Ватикану".
канадці (ірляндці, англійці,німці, шкотляндці),які
с сусідами (живуть біля Святині Дажбожої), приходили
І вітали,кажучи:''Юкреініен Нейтів Фийт (PYHBiJE)

Чурч. Іт іс найс:·
На Святині біля знамена Дажбожого стоятимуть
сім си~олів- ознаменовуватимуть Сім Законів Правиль-

ного Життя. (Сім За конів Правильного Життя у "Мага
Вірі" визначені під "48 Днем Мислення", "Мага Віра"
мас "52 Дні Мислення").
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НА ВІЧНІ Ч А с и
Дороrі Побратими і Посестри!
•
11

Тисячу _літ ж~,_,ли :"и,Ук.~а_їнці,rноблені духом Чужо_

ВІР я-духом Імперш ВІзантн І Риму. І ні батьки наші ні

м~ не думали і не rадали, що прийде вихід з Дому не~о

ЛІ. ~~р~с Шевченко rнівно казав рабам правосл~вія rpe_

цьк~І ВІРИ, ~о "одурить візантійський Саваот!" Та слова ЦІ на рабш не діяли.
Рунтато Боrолюб
Свириде нко.

З історії знає мо, що буває так :приходить на Світ
дивна люд~на,яка своїми почуваннями і мислями діє на
почування І мислення народу ,або й цілоrо людства.

~~приклад, християни-це велика і дуже баrата сек
та юда~з му. Ісус Христос,як милостивий юдеєць прий

_

шовши ,збаrатив юдаїзм новими боrословськими' ідея ми,злаrіднив розуміння Саваота. Християни-це духовні
люди славноrо назарея Ісуса Христа.

Маrаметани-це духовні люди славноrо араба Mara ~ета,яки~.,~ав арабам "Коран" ("Читання"). "Коран"
і
Єванrелн ,як знаємо ,були написані в Азії.
Українці сьоrодні мають право почувати себе

Хай живе вічна слава Учителя нашоrо,бо ж слава Учи-·
теля-це слава всіх Українців Рідної

не

Сві! диВ-ІЕ українська людина. І вона своїми почування

"Mara

~.ини і Дочк~ Укра~ни-Ру?і,усі ~нані і голодні,покривд
жещ

1 принижею

,радуитеся

1 весел1ться!

.

І йдіть

до

Святині Дажбожої-Святині Духовного Щастя ,Духовноrо
Спокою.
Ми,рідновіри,прибули з міст США Ri Освячення Свя
тині Дажбожої.Ми rордимося всіми Вами, Побратими і По
сестри Станиці ім.Кия в rемільтоні .• На Вічні Часи впи

шіть і наші імена в літопис- в Золоту Книгу Святині Даж

Віру"- єваЮ"елію Української віри, закони са

божої. У "Mara Вірі" сказано, що р<>'Зумний і щасливий
той, хто не словами, а щоден,ними ділами утверджує віч
ний закон рідної волі - у своїй хаті своя віра ,

.

мобутньоrо Укf)аїнськоrо Життя.

Учитель тілом такий.як і всі ми. І в масі людей

Він майже непомітний. Але Учитель це не є Йоrо ті ло, а Йоrо Духовна Сила.Учитель - це "Mara Віра".
Коли б Учитель до нас не прийшов, ми б досі всі
були чужовірами. І не .знали б, де є дороrа виходу
з
Дому неволі. У же сьоrодні в нас (під впливом дій "Mara

~

~ '~ МИ РОдЖЕНІ БУТИ СОБОЮ

~

В іри") постало почуття відрази· до духовноrо рабства.
~1и стали людьми духовно оновленими.Ми, цьоrо не помі

чаючи, має.мо в собі почування душі Силенкової':~ ми ста
Святиня Дажбожа-не подиву rідне торжество Вічно
сти Українськоrо Духа.І І~ свідчення, що ні дух Візантії,
Риму,Московитії, ні жодний інший чужий дух І~ІУ3є. пра
ва домінувати над духом України-Русі.

І як ми

всі сьоrодні щасливо і '1Рідш~но чуем<х~я у ( 'nяти11і !~пж·
божій!? Як великодушно 1\tИ молитвами слаnимо ('ди1юr·о

і Всюдисущоrо Гос пода Дажбога, доброrо J)оп1 батькіn
наших (Оря,Кия,Святослава).
І які щасливі Побратими і Псх~сстри ті.які жертвува-

ли Г ріш,·щиру Пµщю на славу Святині Дажбожої. Ніхто
з достойних Побратимів і Посестер цента не взяв за пра

цю присвячену рідній Святині. І uим ми славимося перед

Світом.Перед дітьми і внуками.Перед прийдешніми пако-

. ліннями України-Русі.

••• ••• •••

""'~....,
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fПіснл;.

Ми роджені бути собою, .
Релі~ій з Чужин не берем.
Ми чесно живем з Чужиною,
По-рідному з Рідним живем.
.ІдіfІfЬ візанm'ійс'Ьхі ереї. ·
.Додому,до~матихu ·тьми.

ли силенкияна ми.

Святиня Дажбожа-які І\С рідні і святі Слова!

-

моотвердження.

-

де.~. Викликає між _Українцями нові РО'Здуми,нові наст ро1, утверджує нов1 р<>'Зуміння Боrа.
Цією дивною людиною є наш Учитель .Лев Силенк о.Він отримав від Дателя Буття (Дажбога) осявання, чи,
як аЮ"лійці кажуть "ревелейшен". Він успадкував від
Предків особливо моrутню любов до рідної духовости,
Осна.щенний осяванням Дажбожим ,Він нам,українцям ,
дав

Націо

нальної Віри! Хай живе вічна слава Святині Дажбожої,
бо ж слава Святині Дажбожої-це слава Незалежної Ук раїнської Духовости, слава Українськоrо Державного са"

тільки щасливими людьми, а й опJВвдано rордими.Після
тисячолітньоrо перебування в Домі неволі, прийшла на
ми І мислями дивно діє на передових українських лю

Української

4/и Віри не зрадим своєї,
О. аж,бо~а не зрадимо ми!
У нас є Свяrюниш,е рідне,
Є праведна Віра у нас.
Життя УхраШс'Ьке свобіднеБратерство ре.1і~ій і рас!
Вітчизна в нас с і Д opoia
Господніх Дажбожи~ знамен!
Свіmся Свята Перемо~а
Русі-Ухраїни племен!
(Лев Силенхо).

дарствах. Попи славили Хана і його

рабів щnвославних

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

27

жінок, учили

жити в покорі. І так ішли доогі

роки тьми,стJІlждань,сліЗ. Кривавими смугами ляга-

ли батоги на спинах рабів православних •••

-Єреї учать, що "православіс-рідm мати", "правос
лавіс підтримувало українські визвольні змагання". А

У

що учать факти історії?

-Православіс - чужа віра,яка на прагязі століть у
Києві очолювалася чужинцями. Грек(митрополит Київ
ський і всея Русі). був ставлеником імперато}Jl і пат ріярха Візантії. І тому він у Києві славив цього ім -

ПeJllTOJJl -батька ПJІlвославіЯ. Україm була церковною
колонією Візапгії.

Візантія гнобила не ті.Ііьки душу укrаїнських лю

•

1648 році юніятські і православні попи вороже

поставилися до mродніх визвольних змагань гетм:~-

на Богдана Хмельницького. У їхніх очах Богдан
був бунтарем, а король Польші-помазаник_ом Христо
вим, бо ж всі вони на антимінсах мали написане ім"я
короля Польського.

ГетМіН Хмельницький, побачивши, що попи є воро
гами його, дав mказ m бойових сокирах. (бердишах)
викарбувати слова:"Я Богдан Хмельницький Ляхам,
Жидам і Попам супостатам цим бердишом заграю по
їхніх товстих шиях" ,("Велика Історія України", вида

-

дей, а й їхню ПJІlЦЮ: їхали степовими дорогами вази за
вQrзами-везли пшеницю,просо,мед,сало,сир, віск,хутра,
ріг' ,шкуру-"Божі дари" для Візантії.
Князь Київський (Із"яслав), щоб зві.Ііьнитися з яр

ння Тиктора).

ма візантійського православія, наіменував русича Кли
ма Смолятича Київським митрополитом, Незалежним

від Візантії. І оскаженіли єреї Візантії:постав в

Ук

раїні бунт єпископів-греків,очолених греком -єписко

-

У цей час у Києві був православним митрополи

-

том Сильвестер Косів-ставленик короля Польщі. Він

пом Ніфонтом. Із"яслав арештував Ніфонта. Патріярх
Візантійський послав меч (благословення) в Суздаль до
князя Андрея Боrолюбського, щоб він вторгнувся у Ки

діток до рідної церковці православної". Він у св.Со

їв. І в_ирізав киян.

ди Кисіль і Вишневецький,які помагали Польщі би

речав :"Православія -рідна мати наша, ~тері ведіть
фії підтримував зрадників України таких,як воєво

ти гетмана Хмельницького.

1 в березні 1169 року Мордвинська орда очолеm Ан
дреєм Боголюбським перетворила Київ У. попели°:'е.'. m
якому лежали обгорілі тіла киян. У Киев~ забран1 1к<:
кони, ризи,золагі хрести, княжі скарби. були привезен1
до Суздалю. ВізаІfІ'ійський патріярх ут1шився·

, що

З намови Візапrійського патріярха до Київа при

гор

дий КИїв став попелищем. І проголосив Андрея Вого любського святим православної віри.
..
(Митрополит Іларіон (Огієнко) у книжці "Укрюнсь
ка ПатрОЛЬОГіЯ" (виданій у ВИННіПезі),ПИШе, ЩО "Пра в ослав ні святі це ясні зорі на небі України", "прав ос лавні українці славлять

березня пrвв~лав_ного свя

30

того Андрея Боrолюбського", "православ1с- рщна ма

-

ти наша". Ісусе Христе,жорстокі среї Твою милосер~
ну науку перетворили в знарядця гноблення mроду, І
це знарядця називають рідною матирею.
У
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році у Київ вторгнулася Татарська орда. І

чужинець (грек-митрополит) у Києві оголосив, що Хан
(спооідник многобожної Татарської віри) посланий Ісу
сом Христом бути паном над Київськими православни.

ми рабами.

був бродячий "Єрусалимський mтріЯрх Паїсій" ,який

трим:~в Зв"язок з князем МосковиТії, від якого оrри
мав торбу з "золагими дєньr'амі". І цей Паїсій
у
Києві зустрів Богдана Хмельницького і в келії св.
Софії від імени Візантійського патріярха намовив

його вазз"єднуватися з православною Москооитією.
Гетман був здивооаний, що попи підтримують

не

~ого (гетм:~на), а політику Паїсія. Чому є так?

Богдан Хмельницький підняв народ до борагьби за
"вольності казацькі". А попи цієї "вольности козаць -

кої" дуже боялися, бо вона

ослаблювала їхні маєтко

-

ві багатства. Вони (попи) підтримували дух Московитії
тому, що вона(Московитія) м:~ла татарське деспагичне.
державне правління. При такому правлінні попи бага тіють -мають послушних JЕбів і маєтки.
(Деякі православні у хатах трим:~ють кольоровий ма,
люнок:сидить на коні гет№н Хмельницький і йоrо стрі
чає біля св. Софії організатор вазз"єднання з Моско
віею mтріярх Паїсій).

Кожна в селі десята українська дівчина,як жива
данина, щовесни відправлялася в Орду до Хана. І піп

такій україночці вішав на шию хрестик, і казав:"пра

-

-

в-ославіЯ -рідна мати наша". Їхали в Орду вази наван тажені пшеницею,просом, медом,шкурою. Татари "скот"

називали" товаром", а українських юнаків,які гнали в
1

в Орду "тооар", називали товарищами".
Попи у церквах молилися

за скріплення влади Ха-

нської. І хан попам за це давав золагі грамаги,ниви,
ліси, пасовища і прав ослав них рабів,які за їжу, одяг
1і відпущення, rріхів,працювали на попівських госпо -

Живе гет№н Мазепа агочений попами-агентами Візантії і Московитії. Він боїться їм виявити свої намі ри м:~ти с~мостійну Україну-Русь. Він знає,яку страш
ну ~олю з1rрали попи у знищенні йоrо попередників (rет·
маюв).

Він (гетман Мазепа) грає на кобзі і кріз сльози спі
ває_ пісню,яку сам склав:"Ой, горе тій чайці,чаєчці не -

боз1, що вивела чаєняток при битій дорозі". Він жив у
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ОСВЯЧЕННЯ
"Ос~я~ую Святиню Дажбожу ім"ям Дажбожим і в
ІМ я Да!f<б~rа святою водою Дніnровою святою

землею синш 1 дочок України-Русі.

'

Ос~1ячую Святиню Дажбо~у з вірною ~инівською
любов ю до Р,?доначальниюв Тата О_ря 1 Матері
~ель, з любов ю до державних творцш-володарів
Кия, Святослава.

·

Освячую ~вятиню Дажбожу з батьківською лю
бо~ "ю д~. мо1х. духовних дітей'- до вірних Рідної Ук
рашсько1 Нацюнальної Віри".

*** і Учител'Ь Лев Силен1'о . післл Освлченнл став на
праве 1'ОЛvіно, і молито~_но С1'ло_ни_в чо~о, і поцілував nра
вдоноснии прапор Y1'pazнu-Pycz z пот~м підходили і це
саме здійснювалиv Рунтато Мир~слав Сиmни1', Рунтато

Славин Яворс'Ь1'ии, Рунтато Мирослав Лозовий Рунта

то Володар Гайдайчу1', Проповідник-Рунтато Мирослав

Лисенко.

І студенти, і діти,
і дорослі підходили і молитов.
.

но __ 1'лонил~ ~олови,

z Ц!лува,щ;

І

правдоносний прапор У1'-

раzни-Рус~:з любов"ю до Рідно ~о душею ріднилися з Рід
ним, щоб во"ві1'и ~ віхи здравствувала Духовна Вол11 , і
щоб з~.инули "вор~ж_ен'Ь1'и,лх роса на сонці", і щоб був
мир м~ж народами,~ щоб буАа любов між віруючими усіх
релі~ій на пллнеті Земній.

"

Була без провини жорстоко о~уджена і пок·а

-

рана світла віра Кия (засновника Киева),володаря

-лицаря Святослава Хороброго. Є на світі закон :
щоб духовне життя красив1шало ,треба краще роби

ти ще кращи~уt, треба благородне робити ще благо-

З ЛЮБОВ'Ю ДО РІДНОГО
роднішим.

ЗаповtдІ
(Рідної Украінської Національної Віри)

1.

Розумій і люби Боrа по-рід.ному.

2.

Не поклоняйся чужоземним поняттям Бога.

З.

Самовдос1шнuюА розум, душу І тіло.

4.

Вір у себе.

5.

Люби родичів своіх.

6.

Виховуй дітей своіх у дусі Рідної Віри.

7.

Шану А духовність предків своіх.

8.

ШануА свята РІдноі Віри.

9.

Не самооабуваАn на чужюtL

10.

Не обмовляй.

11.

Живи для .11.обра Вітчиsни.

12.

Будь правдивим свІJІ.ком.

13.

06ороИІІА своі скарби і не nриІUІаснюА ч)'»СІ.

14.

Не JООби ворогів народу твоrо. Не буJІь рабом.

15.

Не пиwай у бЬ.І ПрИІІТUЯ своrо.

16.

Не зневІрюйn.

17.

Люби дІтеА своrо І чужоrо •РОАУ·

"Я проголошую реrабілітацію рідної віри Украї
ни-Русі, да19чи .їйі священні монотеїстичні поняття,
і звеличую Ії,щоб звеличувалася незалежна Духов·"
на Сила Українського Народу h щоб славився і ела-
вився Єдиний і Всюдисущий 1 ·осподь Да ж бог.''

( "Maia

Дажбоже мій, Тво.я Св.яrm1:н.я Світло, в Твоєму сві
,1і .я живу й молюс.я, щоб душа мо.я світ1zішала і вміла
красиво . любити красу і вміла мудро любити м удрісm'Ь,
і вміл а вілми . любити волю, .і вміла по-рідному любити
рі,дне, і вміла по-ді ,zовому любити діло, і вміла в душі
нар оду бачити душу свою і ім "ям своїм зв ели чуват:и
ім ".я Вітчизни рідної,Д ажб оже мій

Дажбоже, Ти є Святая Та.їна Вічности. Ти є Свя тая душа Безмежноети.Ти є Святеє Слово життя. Ти є
ГоЛ<х~ с1юкою мо1'0. Ти є Натхнення молитви моєї.Ти є
н сЛІ>оЗі і усмішці моїй. Ти є заповідь моrо безсмертя
n f )(~ 3 смщrгі народу моrо, єдинорідний Господи, Даж
божс

мій!

Дажбоже мій, Ти с Святість святіша за всі
святощі. Ти с Сила сильніша за всі сили. Ти с Прав
да праведніша за всі правди. Ти е Вічність ві чю -

ша за всі вічності. Ти є Безмежність безмежніша
за всі безмежності. 1 Світло, і ЛюбовД і Віра,і Кра·
са е немеркнучими квітами дії Твоеї, ажбоже
мій ,("Mara 81ра ").
1

"МАГА ВІРА"

Віра"-).
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ГеміА'ЬtІІОн,Онм.
Дажбожий.

115

хві"пи•,10.979 рік

Ухраїнці (полтавці, ~уцули 1 11емхи,
волинІІ1Ш, ~ади чани ,хuяни ,б у-ковинці та
інші) заповнили Св.я11tІ.lню Дажбожу.
І так врочисто (вперше за 1000.
літ

!)

самоознаменувалас.я Духовна

СоборнісІІ'Ь Народу 1 а;оч ніхто й не спі
вав :"Боже, нам єднісrrь подай!".(Во~
єдносfІІU в народу не забирав. Народ ,
.Я1Шй має висоху націонал'Ьну мораR'Ь,
сам еднісrІtЬ твориrrь, і ні в хо io їі
не жебрає).

Старші люди, студенtІІU хан ад С'Ь1ШХ і америк.анс'Ь-ких університеm'ів,ді
f'ІfU. , Між присутніми бачимо ухраїнс'Ь
-ких хультурних діачів (проф. др.
Балабан, проф.др. 1А. Вілец'Ь'К,ий,Ка нн ен1№lнаmс'Ьний rунів ер ситет та інші).

r.

Є присутні -колишні уnівцz • ,Члени
ОУН (мельни-ківців і бандерівців), УР
ДП, УНДО, Гетманців-Державни-ків та
інші.

Стаеть сл Чудо: мо iymNя. духовна
сила рідно ~о Учителя (незалежно ~о
від жодних уєсвіті чужих духовних сил)
започаткову nрихід нових У-країнсь ких Людей (Українців, яхі є Ухраїнця.
м_и по У-країнс'Ьхій вірі).

Самонароджуеm'Ьс.Я Сила Укра їнської Духовної Незалежности,але ця
Сила ще слаба, щойно народжена. ~Ко
ли б уде в світі, хоч сім мільйонів Унра

їнців Рідної Віри, висохо піднімеm'ЬСЛ
у світі, прес1№lж України-Русі.

І почнетьсл в Народі весна духов
но~о о-новлення: постане Українс'Ьхе
Мислення незалежне від Мосновитії,
Ва1№l-кану, Грец'Ь'І,ОЇ ортодонсії. Ут веvджцват:иметься шллхеrтtа Вол'ЬО -

вість ~-у нраїнс'Ьхо io Ц ержавнотворення.

УФь?А,~. . . . . . .
".~

МИ ШРІІІЇ ВНУКИ ТВОЇ
( С в.ятинна

Пісня

)

~-1~81ti1~ii~-~

,".,","" '"'" '"""''"'
~~~~

Дажбоже МОГУТНІЙ, ВЕЛИКИЙ,
Ми вірнії внуки ТВОЇ,

ТОБОЮ нам дані навіки,

Що б множила1'Ь

наша с~м
.

~~

"я.'

~--~
. , \"'

Дажбоже, прости нам минуле

Прости необачним оча,и,

Плекаємо єднісm'Ь і волю
У наш ій с ващ енній сім "ї,_

Нхі ТВОЄ

Дажбоже ВСЕЩЕДРИЙ І СВІТЛИЙ,

ім" .11 ~ан'Ьбили -

МолuлuсJІ зайшлим бо~ам.

Дажбоже ВСЕРІДНИ.Й 1 СЛАВНИЙ,

ТОБ(. наші ум і серц.11!
ТВО/ володіни всесвітні

Ми вірнії внухи ТВО/.
Живем, .щоб жила Рідна Віра
На нашій Св.11щенній Землі!

Не мают-ь початху й 1'інц.11!

Дахбохе, .і ~ори,

Ліси і духм "лні полл,

і рі1'и,
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У Петербурзі Катерина 2 зустіла архиМіндрита Мел
хиседека Значка -Яворського. У цей час в У.-мані був

розкошах. Та ро-зкоші його не тішили. Будучи старою
людиною, Він відважується заключити союз з Швецією,
щоб !звіл11нити УкJВїну з деспагїі татаро-монгольської
Московитії.

укµ~їнцями проголошений- Залізняк гетм~ном незалеж

ним від Польщі і Московитії. І цей архимандрит Мел
хиседек,виконуючи доручення Катерини 2, при,?ув У

І всі попи і єпископи в УкJВЇНі-Русі підняли хрести
і Заречали:"АнатеМі-прокляття Мазепі, зJВднику ПJВВО
славія-рідної Мітері нашої,яка православних,як пташка

крильцями пригортає". "Слава Петрові 1-му

-

погомкові

штаб війська. гетмана Залізняка. І сказав, що цариця

Катерина

там вас привітають б111ти православні:'

з татаро-моЮ"ольськ<r~ роду Нарішкіних".

І Гонта,і Залізняк, повіривши архим~ндритові Мелхи

декооі

Ті православні,які підтримували національну полі тику Мізепи,були в церквах залякані "карами небесни
ми". Попи у церквах рекли, що "православіє- рідна ма
ти mша!" І дрючками били по портреті гетмана Мазе пи. І палили ч_орні свічки прокляття. І прив"язували пор
трет Мазепи коневі до хвоста і тягали по вулицях сел і

вченко).

православія не став по

стороні Українських Визвольних Змагань очолених гет

м~ном Мазепою. Костом~ров (приятель Шевченка) пише,
що попи і архиМіндрити б~~и UП<урниками: вони писали

з Кочубеєм доноси на гетмана Мазепу.

у "Історії Русов~" пишеться,як поставали (після
Полтавського бою) "гет№нські кладовища". У церквах
попи рекли:"Православні, а кол~ хт~ь

· пішли

у штаб війська МосковськОС'о на обід.

l тут під• час обіду офіцери Катерини 2-ї підступом ехо.
пили Гонту і Залізня1:<а •. І били їх залізними пруттями.
І Гонту "в ім"я: во-зз"єднання двох православних
народів", москалі віддали на катування католикам:

міст. "Анатема Мазепі! Возз"єднуймося з Петром .1",
"Це той Перший, що розпинав нашу Україну!",
-(Г.Ше

Ні один піп, ні ·один єпископ

2 - милостива мати nравославія. Залізня~ і.

Гонта, підіть у urraб війська Московського на обід:

полякам. Як катували Гонту- знаємо. Як катували ио
го ніжних молоденьких доньок і його дружину-знаємо.
Рани назарея Ісуса дуже маленькі, коли їх порівняти
з ранами ·уманця Гонти.

У Петербурзі (в аналах) занагована діЯльність ар
химандрита Мелхиседека,як "визначного діяча возз"є
днання двох православних народів" .(Детальні опові
ді про це подані в "Мага Вірі").

Провокатор -архим~ндрит Мелхиседек на своїх ру
ках м~є кров ГоІfІ'и і Залізняка, кров укJВЇНських юна
.ків і дівчат. І .він їздив по церквах і монастирях
України і хреста піднявши, речав :"П111вославіє-рі~на

ІW!ТИ наша,матері ведіть діт(І( до це)Жооці рідної".

з вас ~икриє Мі

1 хуторах,1 якому
рідні таЙком приносять воду і хліб, то негайно донось

зепинця який переховується у люах

те про це у штаб армії

АгеІfІ' Катерини 2-ї ("це та :2-га. ,що доконала Її

щря ПетJВ І-го -милостивого

(Україну) сирогину"; . Шевченко),агент-архимандрит
Сокольський пробJВвся на Запорозську січ. І підступом
намовив Кальнишевського (останнього кошового.війсь

охоронителя ПJВВОСлавної віри!"

ка Запорізького) поuинувати'Штір православія-Катери

І в місті Лебедині було зібµшо таких ,як пише "Іс
торія Русов" ,900 УКJВЇНців (м~зепинців). І всім їм (в
ім"я ВQ3з"єднання двох православних народів), всім бу
ли на міській пдощі повідрубувані голоои. І тіла їхні
з mказу попів були зариті на смердючому смітникооі,

де доогі часи перед цим люди заривали дохлих свине~,
когів, собак, коней. " А коли аШ'ели затрублять на
суд Божий, то ці укJВЇНці-м~зепиці ·не встануть з мерт

вих ,

m

них бо накладена анатема! ПравославіЯ- рідна

ну 2-гу:'
І послухав кошовий Кальнишевський архимандрита
Сокольського. І піддався ПJВВославним москаликам. І
був Кальнишевський розбросний. І вивезений на вічну
каторгу в Солооецький монастир- на острів Білого мо ри. Він був православними бµ~тами в ім"я вазз"єднання
двох православних mродів , замурований живцем у ка
мяному міUП<у, де осліп і став,як ходячий кістяк.

м.~ти наша,Господь Христос каJВє тих, хто правдиву ВІ·

"ПJВвославія-рідна мати наша!"
Боже,як казав
Тарас Шевченко:" А може й ти на небесах смієшся Ба

ру зраджує!"

течку над нами, та ~:вдишся

Уночі матері, діти, наречені приходили на смітник
оплакати тіла замучених мужів, батьків, наречених. І
тут солдати московські лооили їх, безчєстили, дітей
били батогами за любов до батьків рідних-замучених.

вить миром?","Огим киргизам, <УГже й там, їй же Бо гу лучше жити, ніж нам Н8 Укrвйні, а може тим, що кир-

Ні!

r онта

і Залізняк підняли

.

гизи

ДО 11овста ІfНЯ гнобле

них Українців не за оборону щ:ввославія, а за Оборону
людської гідности, за покривджених м.~терів,сестер,

наречених. Ізуїтські магнати відбирали _в у·країtю~ких
жінок дітей і примушували їх грудьми годувати мис-·
ливських~ цуценят~ міняли

цілу родину за пару мисли

вецьких собак. Залізняк і Гонта повстали, щоб звіль
нити Україну~

з Польсько-Московського ярм.~!

-

-

з панами (катами),як пра.

ще 11е хр~тия11и?"

І Ta(Jlc Шевченко нtДе ~.зве
православіє рідною
1
м~тирею, він m11исав, що "візантійський Савааг одурить!
11
"Кронилом будем,бJВте, нову хату замітати",
з кади
льниць л~.Льки. курити". Він шкодував, що "когилися і
mші казачі дурні голови за віру Христову!". Він гнівно
написав, що наше "православне панство" "буде хра
ми мурувать, та вузантійство прославлять, та й більше,
бачиться нічого".
Він (Гаµ~с Шевченко),бачучи, що раби заснули у тьмі
православія, гнівно рік:"Німії, підлії раби заснули, мов

стор.1295.
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"Ми не будем просити спасіння
У св.я14енниж синів Чухини.
Горе наwе і наwе tІ&Єрnінн.я
Не роздіJІЯfІfЬ із нами вони:

І під час освячення Святині Дажбожої до Учителя пі
дійшла м~ленька Даріяна, і дала· квітку. Учитель їй по

да рив тризубець на ланцужку:знамено Дажбоже, свя

-

щенний знак Української індентичости.

І сказав:"Родичі, повсякденно дбайте, щоб Чужий світ
(прихильний чи неприхильний) не відкликав Ваших дітей
від рідного світу і .не поставив їх проrи Вас.

Є Й ТАКІ П И Т А Н Н Я?
-."Чи 1Шрдина11 Йосип Сяіпий є патр.~томУх~аїни

'?

-Патріот України не буде між укра1нцями з1браНІ
гроші дарити Москві. І не ОУ де _те~піти за Ватикан. Ми
трополит (тепер кардинал) И.Слшии вороже ст_авився
до УПА •.. •Журнал "Світло" (видають у Торонт_1 ка;оли

ки-монахи1василіяни)

у

1960

р.

(в

лютому м1сящ)пи

сав що митрополит Й.Сліпий шукав співпраці з кому

ніст~чнимурядом Московитії, і тому ~ін "виспав був~"'"

відомо де.се~ацію хія'Ьхож св.ященик~в до Москви,лх~ пе
реда.си в імені Ухр. КатоJJиЦ'ЬХОЇ церхви пожерt118у на

ранених війни в сумі

100.000 руб1~в ".

.

u

щасний той народ,який називає Мойсеєм:і Патріярхом
ту люДИну ,яка є смиренним ватиканським слугою (ра
бом).
-"А.се. х жре114енн• Ухраїни принес.со Ухраїні
ІІUС'ЬМО, і св.114ениа про.14е посtrійно tоворА.ь".

-Вони говорять неправду! Перед хрещенням у Ки
єві були українські самобутні письмена. Часопис "Сво
бода" (ЧJl 70) повідомив, що тепер археологи у Києв
ських печерах знайшли українські письмена,які були
зроблені 1150 років тому:агже,150 р. перед хрещен ням України.
Справа в тому, що в часи хрещення в Києві
на
веління греків безпощадно руйнувалися древні пам"ят
ки культури України-Русі: Візантія хотіла звізантиї зувати українців, і тому в церквах була мова грецька і
болга~ька, а українська -зоборонена. Українці №ІЛИ
щезнути,як азтеки охрещені іспанцями. Пляни Візан тії були р<>'.Згромлені· ханом Батиєм.

-

мося: митрополитом Й.Сліпим гроші зібрані по парах

передав 100.
-

Єпископ Ізидор Борецький (Торонто) в катол. "На
шій Меті" (4 бе~зня,1972 р.) оголосив, що "Митропо лит -Ісповідник йосиф Сліпий терпів у першу чергу за
вірність Ватиканові". Зрозуміло? Кат ол. ~асопис "По
ступ" (Винніпег) оголосив,. що "Кардинал Иосиф - ук і mтріярх".

Біблійний Мойсей мав рідну жидівську віру і жод

ним у світі чужим авторитетам не був підлеглий. Не-

"Чи ч111~и Ви, що в Канаді

священи1'и

yxp.tpexo..,

щоб ці ~роші передати ipe1'oвi-мuwrponoлurtІOвi Ісидору
су,1&хий заходивсл будуваа д1~.я ~рец'Ьхої 1,ромаои цер
хву в Hasapetri?"

ООО рублів в руки вторжникам-москалям,як1 були ра
нені під час борагьби з УПА.

раїнський Мойсей

богmі дає нам право вільно самоутверджувати своє "я".
Дає Щастя, Силу і Славу mм і дітям нашим".

пpaвoc.ria6-ttn~ep1'ви збираютt міх у1'раїнцлми ~роші , .

віях у Галичині не були передані ранени~ пра~~онос ним воїнам УПА які особливо в 1960 роц~ тако~ помо -

чі дуже пагребу~али. Ні, він(Й.Слі пий)

~.11.янети Земної,
Ії fll(Jyдapi.
Вічиз11и св.11rІІОЇ1
свої Вівтарі".

"Рідним дітям - рідний шлях життя. З Дажбогом ми
є Українцями по-походженні і по- вірі •• Відданість Даж

•

Огже на основі католицьких 1нформац1и довщує

"Ми не iocflli
Ми достойні
Маєм розум
Свій За1'он і

-Чули:"Вісник" -орган укр. греко-православної це
ркви в Канаді,за 1 березня,1979 р. помістив "Архи пасти~ьке послання" Андрея,митрополита Винніпезь
кого:провадяться між українцями православія грець
кої віри великі збірки грошей m будову церкви для гре
ків. А у Винніпезі Український Культурний Центер
(на Александер евеню) занедбаний- немає грошей для

впорядкування бібліотеки. Усім відомо: мораль наро

ду (і духовна вартість народу) оцінюється по вартості

його самобутньої культури, а не по чужій вірі, яку

він ПО'.Зичив у греків чи арабів.
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ЗАКОНІВ ПРАВИЛЬНОГО ЖИТТЯ
( "Мага Віра", 4 8 - й День Мислення).
Р А В И Л Ь Н Е М И С Л Е Н Н Я:

Воля.

2.

2.

Мета.

3.

2.

Справедливість. З.Послідовність.

3. П Р А В И Л Ь Н Е В И К О Н А Н Н Я:
І •• Відповідальність. ·2. ffочність. 3. Дисципліна,

Рунтати маюm'Ь свядану (св.ященноді
янн.я) син'Ьо-золото io. хол'Ьору, на

П Р А В И Л Ь Н Е С Т А В Л Е Н Н Я Д О С Е Б Е:
І.Повноцінне "я". ·2. Незалежне "я". 3. 1Узгоджене "я".

4.

5.Jil Р А В И Л Ь Н Е Х АР Ч У В А Н Н Я:
І. Якісна пожива.

2.

Національне вариво.

3.

Обрядність.

7.ПРАВИЛЬНА ВІРА:

2.

Блаженне розуміння.

3.

Правиль

не призначення.

·примітка:Сім Законів Правильного Життя у "Мага Вірі.
займають 67-IV!
сторінок: е детальні пояснення Законів і

їхніх розділів.

МО ЛИТ ВИ.

·

(У "Мага Вірі" пом1щенu маиже сто молитв).

Дажбоже Ти Святий Дух народу мого. Ти Єдиний

моя віра в Тебе єдина. Ти Могутній-моя віра в Тебе мо
гутня. Ти Безсмертний-мій народ безсмертни~.
Дажбоже, любл~ Тебе, ~об в моєму ~род1.була лю
боо.Обожнюю Тебе, щоб міи народ м:~в р1дну ВІру.Обо
роняю1 Тебе, щоб мій народ мав волю.

Ти і я -одна сутність духа і тіла, Ти і я -одне мину

ле, сучасне і майбутнє,слава Тобі",("Мага Віра").
Дажбоже мій,Ти є Досконалий Розум Св1ту,

Ти

об"єднав Дух з Тілом, і дав можність бачити
щастя
тілесне в щасті духов ному, я Твій священнослужитель,

нічого я від Тебе,Дажбоже, не бажаю.
Щасливий я, що маю щастя любити Тебе, що маю во
лю вірити Тобі, що маю мудрість служити Тобі, Даж боже мій! ("Мага Віра").

МЕДИТАЦІЇ.
Д ажбог-Світ ло ,ми в Світ лі і Світ ло в нас.Не

-

ip у -

д.ях на св.ядані в..~орі холо~півхола черво
но~о хол'Ьору, а півхова-чорно~о:це 1'ров

і земл.я. 'J'низу св.ядана має взір часів
Мізинс'Ьхої хул'Ьmури.

6.П Р А В И Л Ь Н А Л Ю Б О В :
І. Ненависть і Ощадність. 2. Співпереживання і Жертовність.
З. Душевна Краса і Вірність.
І. Природне народження.

Eni,,,,,axu-

-Грец'Ьхе с11ово. "enittrpaxи11'Ь" значиrwь··на
шийних, в iopi вихроєний у формі ду~и •
На епітрахилі переважно нама1&'Ьовані
хрести, nopmper111l Бо~ородиці Марії,Гос
пода Христа.

Відвага.

П Р ftt. В И Л Ь Н Е Х О Т І Н Н Я:

І •• ·Любов.

ПИТАННЯ:
Що .маюrт, на ~рудлх рунтаJІІU?
11i?- питає читач С.М.

-

мае віри вищої за Світло. Дажбог-Правда.Ми
в
Правді і Правда в нас.J-Іемас віри вищої за Прав -

ду. Дажбог-Безсмертя.Ми в Безсмерті і Безсмер
тя в нас.Немає віри вищої за Безсмертя.

Дажбог-Любов. Ми в Любові і Любов у насJІе
мае віри вищої за Любов. Дажбог-~ідний Бог наш.
Немае віри вищої за рідного Бога' ,("Мага Віра")~
ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ:

•;•Учите.1ю. Лев Силенхо ,.яхе світло? Услхе світ
ло?" "Ні.Дажбо~-те Світло безіlхо~о немае людини , .
немає життя. У "Maia Вірі" подані визначенн.я Світла.
Правди,Безсмерт.я,Любови,рідно~о Бо~а".
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У всіх релі~ілх є подібні на~рудні об
рлдові символи: у буддизмі, бра~маніз
мі, юдаїзмі та в інших релі~ілх. Релі~ій
ні символи маюm'Ь визначне обрядове зна
чення.

У Рідній Ухраїн С'Ь1'ій Націонал'Ьній Ві·
рі(РУН Вірі) обрлди, символи, евлта рід
ні змісмом і формою, і в ц'Ь·ому їхнл ви
со1'а морал'Ьна дv.~овна ці111:r,н.ість ''-

Там

де форма обрлдів рідна (nисан

хи св;та вечерs) а зміст їм даний чу
ж,;й (народхенн.11 /суса у Виф11иємі, 12
апосtІО1ів оsначаю•'Ь 12 сt11рав ,хоч сп
равді наші Пред1'и маяи 12 ctwpaв на
с1~аву ацас11ивих 12 місАців ).," nлехаєпrь
1

с.я націона11'Ьно-дужовне занеnаданн.я.

"Кожне dізичне визволення треба nочинати

від духовного' визволення.Боротьба між рідною і
чужою духовістю в Україні-Русі nочалася в

ці, і вона nродовжується И, С?Огодні.

.

988
.

ро-

Я кажу: укра~н~ьку нацюна~ьну свщом1ст? ,
звичаєвість,обрядов1сть треба в~дмежувати в1д
греко.-латинського хр~стщянізму і москв~нського
леніюзму. 1І чим скор1ше це благородне ВІдмежу
вання народ здійснить, тим скоріше він стане
nовноцінним народом nошанованим передовими на
рщами плянети Земля.

У Яnонії,Савді Арабії,Ізраелі є обряди націо нальні формою і змі етом. 11 вони вважаються об рядами священними (релігі~~ими). Jзра~ль не мас
світського шлюбу: шлюб зд~иснении ·за 1зраельсь
кою обрядністю, в якому форма і зміст ізраель ські, визнаний державою.
Формою і ~міст.ом рідна обрядність створює.

почуття ПОВНОЦІННОІ духовности, почуття единорщ

ности і единомислія" ,("Мага Віра" ,50 День Мис ЛР-ння-"Як двоевір"я пригноблює духовні сили на
роду"

ЧИ ТА Й ТЕ,р 03 П О ВСЮ ДЖ У Й ТЕ
"САМ О Б УТН Ю

УКРАІНУ"

часопис

Українців Рідної Української Національної Віри.

•

~11r ~~~~~~~~~~~Qi9~~~~
О Р І Я Н А, Спрію"' rлен, Ню Йорк.

**********************************
СЕР ПЕНЬ,

1", П ".яrттця,17 -io. ,семінар Рунтатів і Проnовіднинів.
2. ,Субота, 18 -io. Семінар Рунтаrmв і Проповідників.
З. Н еділл,1 !J-io. Свя~ос ~Священна Година Самоnізнан
ня). Свято /{,упала. Мистец'Ьні виступи молоді і дорос лих.

4.
5.

Понеділок,

20-ic

Для молоді

Вівторо'К,21-:~о.

Рідної Віри

7.

Чемер ,23-io."

8.

П "JІІІІНиЦ&,24·'tО.

С•удена від
від

квітня.rемільтон, Онтаріо.

Рунтатові Мирославові І. 1 Лозовому (rолові
nравління Оріяни) Учитель після освячення Свя
тині Дажбожої вручив чек на 1О.ООО дол ярів (знов их
пожертв присланих ПобJ>атимами і Посестрами). І

ці _rроші ПРИ;Jна.чені .на будову Святи~і ~атері У.~

школа

б. Середа,22-~о.

15

і Рідної Історії.

раши на Ор1яю. Ор1яна -оселя Укра1нц1в Р1дно1
Українськоі Національної Віри.

-

Розваги
Дорои~й Чи•ачу! Коли вперwе візьме• в рухи

13 ро'Ків до ЗО ро1'ів.
8 ро1'ів до 13 ро1'ів.

JJ"ecь Число "СамобуІІНtої У1'раїни", не спіwи йо
~о.осудхува•и чи захоп;.11юваnсв ним. ·Лоспіwніс•ь
За дета.11ьніІІlими інформаці.ІІми у справі І/1'оАи усіх про не 1'Орисна. ·Придбай оправ.11ені річнu1'и ,,Самобу•
симо .писаа на адресу: РунrсаtІО В.Gвириденхо,
нtої У1'раїни", придбай "Мам Віру", .знайде• пра
ви.11ьні відповіді на сомі питань

ORIANA, Р.0. ВОХ 147, SPRING GLEN, N.Y., 12483, USA.
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~ому, що справа видання "Мага Віри" завершу
є~ься, 1 то~, ~о маємо ~вятиню Дажбож~, де є й при
м~щення св1тле и зручне,

1 тому,

що на Ор1яні почина.

ється будова Святині Матері України -від 80-го року починаючи, тепер щороку відбуватимутьсяСемінари Рунтатів, Семінари Проповідників ,

і .Лі~ні ~~оли Молоді., Щорічні Студентські З"їзди,Що
р1чm З ~зди Рунтатш і Правлінь Станиць Об"єднання
Синів і Дочок України Рідної Української Національ
ної Віри.
rоловний Стіл ОСІДУ РУНВіри.
Канада

-

США.

Ухраїнсь1'о~о Жи·

11.11. Це йnоможеТобі 1'раще оціни•и Себе і Світ!

92.

"'•••••••л.•
rA1ra1rA1•ra1rA1-a~......~......~....~.....•·~

свиня в калюжі, в своїй 'неволі·;

Заснули- і сплять ... І, щоб дальше в ярмах спали "ні
мії, підлії раби" ,єреї роздувають великі торжества-від значення 1000-ліття хрещення!

Роздувають торжества,
щоб народ не знав,ким він і чому закутий, щоб освятити
духооне рабство, приховати від народу страшні жахіття
чинені в Україні-Русі єреями православія.
О, єреї,ста
н~т~ на коліна [(еред совістю України-Русі і попросіть у
р1дного народу 11рощення!

.Від часу хрещення(від 98Н року до 1918 року) 11равос
лав1є гнобило дУШУ Українського народу. Мова народу душа народу. Українська мова була 11равославієм прого
лошена мовою темних 11равослав11их холо11ів. У церквах

11равославія в Україні-Русі славилася мова грс11ька і мо-

nоВІДОМЛЕННЯ

20.6.1975

р. була між Дирекцією

Друкарні

і

Рунтатом С. Яворським, Рунтатом М.Ситником

ва болгарська: такою 11ідсту1шою

церковною 1юлітикою

гнобила Українську душу правосл(!вна Rізантія.

Рун·татом В. 1 rаИдаИч_уком підписана Умова Ви ~
д~ння" "Маг~ Віри.'.' ,(Священної Книги Українців
Рщно1 У крашсько1

27.7.1979

Національної

Ві ри).

. речу'!'ь: _

р. ~"Мага Віра" виходить у Світ

"Мага Віра" матиме 1417 сторінок. ,тверда які.с

на оправа. _золоті

(18

І комісари ленінські, навчившись у архімандритів,

каратові) відтиски. Великий

Ф.о.Р.м.ат. Uша ~!fИГИ: 33 дол. і 27 центів. 1Деталь
н1ш1 шФормацн будуть подані в наступних Числах

"Самобутньої Украіни".

ленінська партія-рідна мати совєтських укра

їнців, любіть рідну матір -партію Леніна!

в ім" я

правдивої віри в правдивого rоспода Дажбо-

га ми рідну матір звемо рідною матирею. Православія

ж~.рстока мачуха. Ми не вічні одурені сироти,ні! Ми ук
ра1нські достойні люди-ми українці Рідної Української
Національної Віри!

1295

Що таке РУНВіра (Рідна Українська Ваціональ

САМОБУТНЯ

-

на Віра) проявлена в Науці У1.11теля Лева Силенка?
Як і в ріцновірі в обряди? Я ке в них розу\1 ін ня Є,1и

}8'104ЇНА

ноrо Бога? Які в них погляди на рідну історію,прав.
ду, мораль, мудрість? І які в них Святощі, молит

"Samobutnia Ukraina".

ви, обряди, закони, заповіці,світорозу\1іння? Та ких і подібних питань у Нас бе ато. На всі ці пи тання мати'УІете r.ідnовіді, отримавши від нас та-
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Читач пише:

"Посилаю пожертву (п "11ть дол Арів), цілий рік шліть м є
ні Ваш цінний Часопис. Читаю сам і даю читаrІІU сусіда.v;·
1

1асопис посилає\10 кожночу, хто повідо~ляє, що хо
че бути наши'1 1Іитачем, і щиро дякуємо за пожертв••.
ф
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