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"В.е•аАа Нра1да в жилах 
Дажбожо~о Внуха",(С.110-
'10 npo похід /iop.11). Даж.· 
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UKRAINIAN IDUCATIONAL llLIGION SОСІІТУ. ІNС. 10.979 рік ДажбожиН. 
UNITED STATES OF АМЕRІСА CANAOA Місячник. Рік видання 14-иИ. 

"Протилежності, в розуміннях Бога звеличують 

духовне життя Людства", ("М~га Віра", 51, 41). 
"The Differєnces in the Conceptions of God enriches 

Си:ни і Дочки України-Русі,внуки Дажбожі-правдонос· 
ні й натхненні сповідники Української Віри в Єдиного і 

Всюдисущого rоспода Дажбога (Дателя f?утт~). 
Різдво СвітлаДажбожоrо - Різдво Перемоги Світ

ла над 1Ьмою. Різдво самобутнього утверд)ІСННЯ світ -
лої духовости внуків Дажбожихr 

Учитель Лев Силенко у ~'Міга Вірі" каже: 11Даж -
бог-С.відомість Всесвіту, і свідомість людська похо -
дить з Свідомости Всесвіту. Дажбог- Світла і Незнищи
МІ .дія Буття. Дажбог - Духовне Щастя. Я прор<Ж 

the Spiritual .Life of Mankind", ("Maha Vira", 51, 41 ). 

Світла 

род,який мас рідне р0'3уміння Бога, і не ПоЗИЧас сооі 
віри в того чи іншого Чужого народу. 

У "Мага Вірі" (День 34-й,І-54) ми в дні свята 
Різдва Світла Дажбожого читасмо про походження і зна
чення Різдв у великих релігіях Світу. Ми п~ввдивmірую• 
внуки Дажбожі священною "Мага Вірою" натхненні, само
вдосконалюсмося і сднасмося з Свідомістю Всесвіту -
з Дажбогом. Славлячи світлими ділами і молитвами Даж
бога, ми славимо незалежність духовної волі України-
Русі. Славимо Мир, Любов і Правду на Зем~і. 

Дажбо>t01й , Дажбогом натхненний проповідую віру в Даж· . . . u 

бога нес ідним людям Закони Духооної Самостійности". . Ми толерант_но ставимося до вс1х рел1г1и, бо ~ша 
' р· у РВ. . . ВІJВ благородна 1 правдивим Богом нам дана. Ми НІ сло-

щна . 1ра .. -мног<УГисячол1тнс самовтвердження 
Українського Духооного "Я". Богом люблений той m - (продовження на сторінці 1379) 
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ІСТОРИЧНІ МАТЕРІЯЛИ до ВІДЗНАЧЕННЯ 1000-ЛІТТЯ ТРАr1чноrо ХРЕЩЕННЯ УКРАЇНИ 

ВІЗАНТІЯ ТОРГУЄ 
(Продовження. Початок у Числах 131-154). П Р ДВО С Л А ВІ Є М 

.І. Чим у країна-Русь приваблювала жорстокі И голодні QРди Сходу ,Півночі і Півдня? 

2. Литовці стають панами в Україні-Русі. З. Православіс. тнобить розум і душу 
Українського Народу і с ж орсто·ким знаряддям в руках облудної Візантії і Тhта

ро-Московської ордио 4. І чому· попи (татарські і польські прислужники) речуть, що 
·· православіЯ-ріДна МіТИ наша?" 

230. ЧИМ УКРАУНА (РУСЬ) 
ЧАРУЄ ЧУЖИНЦІВ? І ЧОМУ 

ЧУЖИНЕЦЬ УКРАУНСЬКІ ЗЕМ
ЛІ ПОБАЧИВШИ, не хоче їх ли

шати", "братається" з українцями, 
обманює іх. використовуючи всі 
засоби (віру Христову, слав'янські 
санти~енти, підкупство, зрадливі 

договори, залякування?). 

Відповідь дає мемуарист Ми

хайло Литвин, пишучи, що: "Ки
їв має грунти такі родючі і легкі 
для оброблення, що коли виорати 
їх парою волів, і то тільки один 

раз, буде пребагатий урожай. На
віть не оброблені ці землі дають 
рослини поживні для людей своїм 

корінням і стеблом. Також дере
ва з різи.имц блаrородяими ово-

чами і виноградні лози з велики
ми китяхами, зовсім добрими, во

ни дико ростуть. 

"У старих дубах і буках, дуп
лястих від старости, часто бачимо 

рої бджіл і стільники прегарні ко
льором і запахом. Звірів у лісах і 
на полях така сила, що зубрів, 

диких коней і оленів б'ють тільки 

для шкури, а з м'яса беруть тіль

ки хребетні, товстіші частини, ре
шту кидають - так його дуже ба

гато. Олениць і диких кабанів зо

всім не вживають. Диких кіз та

ка маса прибігає взимку з степів 
у ліси, а влітку в степи, що селя

нин б'є їх тисячами. 

"На ріках дуже багато бобро
вих гнізд. Птахів сила предивна, 

так що весняною порою хлопці 

набирають повні човни яєць кача-

чих, диких гусей, журавлів, лебе- "Коли лишити плуг на полі, то 
дів, а пізніше набирають повні він за два-три дні так заросте, що 
хижі молодих птахів. Орлят бе- трудно його знайти. Трава на па~ 
руть до кліток задля їх пер, що совищах така висока, що волів 

приладжуються до стріл. ледве видно в ній, як пасуться: 
часом навіть і рогів з трави не ви-

231. "СОБАК ГОДУЮТЬ М'Я- дно. Грунт такий родючий і тяж
СОМ ЗВІРЯЧИМ І РИБОЮ. Ріки кий, що треба запрягати волів по 
там: бувають повні риби і особли- кілька пар. 

232. "БДЖІЛ ТАКА СИЛА, ЩО 
ВОНИ РОБJІЯТЬ СТІЛЬНИКИ 
НЕ ТІЛЬКИ ПО ДУПЛАХ, але й 
ямах. Риби така маса місцями, що 
вона сама гине від тісноти по оз~-

рах і затоках, ко.Ли вода поЧ:не вя~ 
бувати. Я сам бач'ив, оповідає Боrі
лян, як на устю Орелі, закинувши 

невід, витягнуЛ:и ми _більш, як nві 
тисячі штук риби, і найменші з 
них -були довгі на стопу", (стор. 5). 

во тоді, коли нечувані маси осе

терів та іншої великої риби йдуть 
з моря на солодку воду. І томv 

деякі ріки звуться золотими, особ
ливо Прип'ять. І дійсно вона в од

нім місці, коло Мозиря, коли при

буває свіжа вода з джерел, на по

чатку березня, щороку наповнює

ться таким множеством риб, що 
як 1синути спис, то він стирчить 

і тримається просто - така там 

густота риб. Сам би я не повірив 
у це, якби не бачив часто, як там Південь ... "до самого Чорного 
черпали без перерви рибу і налов- моря був зеленою, дівичою пусти
лювали часом на один день тися- нею. Ніколи плуг не проходив че-

рез незмірні хвилі диких рослин. 

чу маж приїзджим купцям, що Тільки коні, що ховалися в них, 

приходять туди у час весняного як у лісі, витоптували їх. Нічого 
повороту сонця", (М. Грушев- кращого не могло бути в природі: 

ський, "І. У.-Р.", т. 6, 4, 5). вся поверхня виглядала, як зеле-
Михайло Грушевський пише, но-золотий океан, скроплений мі

що інші мемуаристи, побувавши льйонами різних квіток. 
в Україні (Русі), повторяють те, "Крізь тонкі високі стебла тра
що написав Михайло Литвин. "Чу- ви переглядали блакитні, сині й 
да кажуть про незвичайну видат- фіолетові волошки, жовтий дрік 
ність 1·рунту - так що обробле- вискакував вгору з своїм гостро

ний якнайлихіше, він дає неймо- кінчастим вершком, біла кашка 
вірні врожаї, вертає посів по сто крутими шапками виглядала на 

разів. Сіяти там щороку не треба поверхні. Занесений бо-зна звідки 
- на Подолі досить одного року (з Трипілля, - Л. С.) колос шпе
зорат~ й посіяти - уродить і на І ниці дости~а~, в гущ~1вині", (М. 
другии. Грушевськии, І. У. -Р. , т. 7, стор. 

- 51). 
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233. ЖИТЕЛЬ УКРАrНИ (РУ-\ кров і плоть, і стала рідною націо
РІ), ЖИВУЧИ НА ЗЕМЛІ ТЕКУ- нальною справою, можуть відва
ЧІй МЕДАМИ І МОЛОКАМИ, не житися тільки деморалізатори на
мав потреби бути хижаком, щоб роду). 
прогодувати дітей своїх. І в нього 

немає хижацьких інстинктів то

му, що вони йому не потрібні. Він 

людина мирна, добродушна, до

вірлива, гостинна, любить красу, 
пісню, дотепний жарт. Він більше, 

як сто літ вирощував татарам пше

нищо і просо, він мав хліб і до 

хліба, і тепер має. Піп - найдо
стойніша людина села, піп служив 

ханові і православний християнин, 

дивлячись на попа, служив. 

І тепер піп служить Литовсько

му князеві і православний хри-

234. 1367. ГОРІЛА, ЯК ТРІСКА, 
ДЕРЕВ'ЯНА МОСКВА - Кремль. 

Посад, Загородь, Заріччя. На міс
це дерев' я ного Кремля .м:осквини 
ставлять кам'яний. "Каменнь1й 

кремль в Москві>" був поставле
ний "по сові> ту великого отца сво
го Алtксея чудотворца" (митро
полита). Князь Димитрій Іванович 
(Донськой) зганяє "крест ян", тоб
то рабів - вони возять каміння 
на будову Кремля. Митрополит 
Алексій сказав своєму вихованце

сила москвинів. rхня земля їх не 
може прогодувати: учить їх брати 
зброю і йти чужі землі грабити, 
учить їх спритности, lіідваги, під

ступности, обману, віроломства. 
Є два виходи - москвини мають 

іти в багатий Новгород, у хлібо
родну Рязань на заробітки, поки

нувши Москву, щоб вона стала 
пусткою, або вони, москвини, ма
ють покликати молодь до війська 

і йти за здобиччю, і людей бага
тих, і землі багаті підкоряти Мос
кві, і "Церков содєйствовала усі
ленію Московского княжества."; 
охранять багатства церкві і обез
печівать єйо прівілегіі могла толь-

ко сільная велікокня ж е с к а я 
стиянин, дивлячись на попа, слу- ві (сімнадцятилітньому) князеві 

ч власть. С помощью мітрополіта 
жить. ужа влада, якій піп слу-
жить, обдаровує його привілеями. Димитрію, що Москві потрібні ра- Іван добілся ізгнанія із Пскова 
Щоб не втратити привілеїв, піп би, хутра, "дєнгі", хліб, залізо. І тверскіх князєй", ("Історія СССР", 
навіює парахвіянам віру, що гре- Отримавши благословення від стор. 155). Усі злочини здійснені 
цька церква - рідна мати, і хто митрополита Алексія, сімнадцяти- князями Москов~! митрополити 
її любить, того й Христос любить. літній князь Димитрій (Донськой) освя~ували, що?. охор?н~ти цер-

(Піп (майстер моралі) вважає іде грабити Твер. Тверці побили ковю багатства І привше1 митро
себе єдиним добродієм народу і грабіжників: грабіжющький похід поличого престолу. 
його надійним представник 0 м. Донського потерпів поразку. Твер 236. У МОСКОВИТП ЄРЕ1, 
Він, принижуючи ідею національ- не кориться Москві? Митрополит ЩОБ БАГАТІТИ І МАТИ ПРИВІ
ної чести, гордости, вольовости, Алексій запросив до Москви на ЛЕГІr, плекають культ государя 
духовної окремішности, пропові- сповідь Тверського князя Михай- Московського. У Україні (Русі) 
дує народові ідею вселюдської мо- ла Александровича. І він прибув, єреї, боючись національного про
ралі стада Христового, ідею еми- і на Красній площі був схоплений: будження, яке може ослабити 
ренного заробітчанства, прими- постановлено князя прибулого з єрейські впливи на народ, прого
рення з рабськими обставинами Твері і його бояр тримати в Мое- лошують біля амвонів прокляття 
життя і обожнення чужих свято- кві "под караулом", "держаша іх спрямоване проти народних муд
щів (візантійських, синайських). во істомленіі велице,." князь гне-

1 

реців, які співають пісні, оповіда-

(Якщо б у селі зал1ість попа вашася же і жаловашеся наіпаче і ють предківські звичаї. 
був богумолецr, рідної віри Украї- на митрополіта" (Татіщев, т. 5, ' "Слово Христолюбця" (руко
ни (Русі), була б доля народу світ- стор. 119), який "церковною хит- пис 14 століття) виступає прямо 
ліша? Так. Богумолець Рідної Ві- рістю заманив у Москву на зну- проти "пісень мірських", значить 
ри учив би народ рідного він би щання:·· Прибулі в Москву сини пісні тії не тільки були, а й було 
звеличував все рідне, щоб 'підняти хансью (Карач, Андор і Тютекаш), їх дуже багато, вони були сильно 
свій престиж в народі. Бо ж чим заборони~и. москв~н~м ум:ртвля- розп?всюджені і так загально лю
більше народ любить рідне, тим І ти. ,;верцш І тверц1 шшли восво- блею, щоб треба було виступати 
більше він поважає учителів рід- яс~ · проти них цілою силою всіляких 
ного. Народ, !\tаючи високу націо- 235. 1368 РІК. КНЯЗЬ ОЛЬ- фанатичних погроз", (Б. Лепкий, 
нальну мораль, глибоку віру в рі- ГЕРД, МАЮЧИ ВІЙСЬКО СКЛА- кн. 1, стор. 39). Погрози у церквах 
дні святощі, самочинно себе об'є- 1 ДЕНЕ з УКРАrНЦІВ і литовців, супроводжувалися словами "трі
д~ус, "щоб .вигнати вторжників з оточив Москву: на ріці Тростні к~ятоє яз~:~:ество, ~иває;r на уко
рщно~ земш. розбив Московське військо. Увій- р~зну. Божн~ празюкам 1. на доса-

(Об'єднати народ і повести йо- шовши у Москву, він узяв наrра- ждеює Бож~є~ церквам І самому 
го боронити національну честь то- боване. Та не схотів на бідній зе- Спасу нашему · 
ді, коли він про неї нічого не знає, млі залоги тримати - земля, яка (Народні пісні - душа народу, 

не можна. Тішити народ, що чу- не може прогодувати своїх людей, його радощі і вболівання, його 
жа церква вж.е ввійшла в його нікому не потрібна, і в цьому й священні прагнення відстоювати 
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на рідній землі свою окремішність, 
своє хотіння мати щось рідне, 

справді рідне, а не привезене з чу

жини. Я вже казав, що слово 
11 

язик" значить /1 нація", язичесь
кий - національний. Попи постій
но боряться з проявами україн
ської національної свідомости. Во

ни вважають, що українські наро

дні пісні, обряди, звичаї, свята 
шкодять "Божіім празнікам", "Бо
жіім церквам" і "самому Спасу". 
Бо люди, захоплюючись рідною 
духовністю, байдужіють до "Іоана 
Крєстітєля", "Покрови", "Сіона", 
"Йордани", "церковних ікон". І 
попи через "таке "трикляте язи-

" б чество не можуть з агачуватися 

і примушені слухати образливі 
прислів'я. "Тікайте, кури, піп іде", 

"піп скільки ступить, стільки злу
пить", "кому мрець, а попові гро

ші в гаманець", "шкода не велика, 
що помер владика", "доспівався 
піп до пустої церкви", "у церкві 

обновився хрест, а на . попові 
ряса"). 

237. КНЯЗЬ ОЛЬГЕРД ПИШЕ 
КО Н СТАНТИНОПОЛЬСЬК ОМУ 

ПАТРІЯРХОВІ, що митрополит 

Алексій, який живе у Москві, за

манив на сповідь Тверського кня

зя Михайла, залякує і наказує йо

му підкоритися Москві. Москвини 

у князя Івана (у зятя Ольгердово
го) схопили матір і жінку (донь
ку Ольгердову). 

Князь Ольгерд, бачачи, що ки
ївські попи заприязнені з москов

ськими попами, бо ж мають спіль

ного митрополита Алексія, пише 
Константинопольському патріяр

хові, що 
/1 
Московський митропо

лит благословляє князя Москов
ського на велике пролиття крови. 

Дай нам другого митрополита на 

Київ, щоб він очолив православія 
Смоленська, Твері, Носилі, Ниж

нього Новгороду". 

Не зацікавлений Константино 

польський патріярх піднімати пре· 

стиж Києва. І тому він на дома

гання князя Ольгерда призначає 

свого апокрисіяра (посла) Кипрія
на митрополитом, але не Київ

ським, а Литовським, Кипріян від 

єпископів довідався, що митропо- раїни (Русі) і Ростово-Суздаль
лит Алексій жорстока людина. І ської Московитії. 
написав патріярху, що "Алексій є Суздальський єпископ Деони
така людина, яку ненавидять всі сш, ·"посідаючи великі святощі", 
князі, крім Московського", (Е. Го- був гордим. Він новому митропо
лубинський, том 2, стор. 214). литу Митяю сказав: "Я єпископ, 

238. 1378 РІК. АРХИМАНДРИТ а ти поп! Як можеш мене благо
СПАСЬКОГО (придворного) мана- славити!?" Митяй (читаємо про це 
стиря Мисаїл у Москві відомий, в літописах) відповів: "Я руками 
як Митяй, улюблений піп князя . сам здеру ризи з єпископа Деони
Димитрія (Донського). Митяй з сія!" 
щойно померлого митрополита Деонисій, почувши, що ризи з 

Алексія зняв ризи, панагію, і сам нього будуть зідрані, поклав на 
одягнувся. Тримаючи в руках вози хутра та інші дари для патрі
жезл і печать, він сам себе прого- ярха і хотів вирушити до Кон
лосив митрополитом Київським і стантинополя. Та був московськи
всея Русі. Знову питання - чому ми агентами схоплений, зв'язаний 
"Київський"? "Я - митрополит і в Москву привезений, де його 
Київський, живу в Москві, мені поставили "под караул". Деонисій 
підлеглий Київ і побожні христия- почав цілувати хреста, клястися, 

ни всея Русі". що не буде їхати до Константино-
(Москва знає, що вона історії поля і клятву скріплює тим, що 

немає, виросла, як головний пункт залишає замість себе "под карау
по збору данини для Орди. Щоб лом Троїцького ігумена Сергія". 
свій престиж підняти, вона хоче Лишивши "под караулом ігумена 
історію Києва собі приписати, Ки- Сергія", Деонисій таємно зник у 
їв - мати городів України (Русі), напрямку Константинополя. 

"головний град святої Русі". Мое- 240. МИТРОПОЛИТ КИПРІЯН, 
ква звеличує себе тим, що митра- ПОЧУВШИ, що МИТРОПОЛИТ 
полит, який зве себе "Київським і АЛЕКСІЙ ПОМЕР, приїхав з Киє-
всея Русі" живе в Москві. Чому? м Ч "> р· 
"Да па таму што Києв переєхал в · ва в оскву · ому· ... ~к тому по
м ' М р мер князь Ольгерд, ного сини Ан-

. аскву, ~~)пер асква - всея у- 'дрій, Димитрій, Константин, Воло-
с~ rалава . Ф · к б с ... димир, ещр, ори ут, киригаи-

239. У СУЗДАЛІ ЖИВЕ ЄПИ-. ло, Агайло, Свидригайла, Мини

СКОП ДЕОНИСІЙ, киянин по- гайло, Лугвень не стараються зба
походженню, а по-вірі грецько-пра гачувати престол митрополичий, 
вославний. Він служить правосла- дарів не дають, обмежують права 
вію так чесно й віддано, що й про архиєрейські. 

батьківську землю забув. Він гор- І (У Москві небажаного гостя -
диться, що у Константинопо~і йо- \митрополита Кипріяна москвини 
го пошановано за те, що вш за~ зв'язали і він був "посаджений у 
хутра і золото у патріярших куп-' в'язницю і потім зі всіми можли

ців купив - терновий вінець Ісу- ,~ вими безчестями випроваджений 
са Христа, кров з ребра Ісуса Хри- і геть", (Е. Голубинський, том 2, 
ста, частину бича, яким жиди би-. стор. 232). 
ли Христа, хитон Христовий, аро- ! Патріярх Макарій· написав ли
мати принесені Христові Марфою . ста до Московського князя Дими-
· м . . І 
1 ар1єю, кусень камшюки з ясел, , трія (Донського}, питаючи: "На 
в яких лежав Ісусик, жмут во- ~яких підставах Москва не прийня
лосся з бороди Христової, части-': ла Кипріяна? І чому митрополи
на ризи Діви Марії, частина неши- і чий престол доручений Митяю?" 
тої ризи Христової. Візантія мала .•Вона (Візантія), ведучи антиукра-

" ,І 
на сво1х церковни~ с1~ладах до- i\ їнську політику корисну для Мос-
сить таких святощш 1 ними ус- 1 кви, очевидно, була здивована, що пішно торгувала з єпископами Ук-· москвини відважилися не прийня-
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ти 11 посла (митрополита). Россійським, но совість наша чи-
І вислав його на каторгу 

/1 
в Кост-

к д ." (Д ") ста, і посвятив Пімена в Софій- ромскую Чухлому". А и"ого слуг_ нязь имитрш онськои з 
ськім храмі", (Карамзін, т. 5, стор. " " 

боярами проваджає митрополита святітєлєй , предал смєртной каз-
Митяя до ріки Ока, звідси він по- 37). ні". Патріярх Ніл пам'~таючи, що 
пливе Волгою до Орди. У ханській 242. ПАТРІЯРХ НІЛ БАЧИВ, Пімен йому обіцяв великі дари 
столиці Царицині отримає благо- ЩО АРХИМАНДРИТ ПІМЕН ВСЕ присилати, звернувся до Орди: Ор
словення, і поїде в Константино· ПОФАЛЬШУВАВ. Та за сто десять да наказала Москві поводитися з 
поль. Караван, який їде з Митяєм, пудів срібла в Константинополі у Піменом благочинна. До Москви 
очолює боярин (вихрещений тата- святій Софії Пімена митрополитом прибув митрополит Кипріян. 
рин) Кочевін. З Митяєм їдуть ар· всєя Русі ознаменував і грамоту Орда хана Батия, поділившись 
химандрити Іоан і Пім:ен, прото- йому дав, у якій написано: "Сми- на малі орди, воює сама з собою, 
поп Александер, шість митропо- рениі митрополіт Поімен Киевскіі і в цю війну втягує й рабів-кня
личих бояр, два перекладачі і слу- ·1 і Велікоі Русі", ("Акт Патріяр- зів. По стороні хана Мамая стоїть 
ги-монахи. ший", Константинополь, 2, 8). князь Олег Рязанський і боярин 

241. ПЕРЕД КОНСТАНТИНО-1 Є дослідники, які вважають, Епіфаній. По стороні хана Тохта-
ПОЛЕМ МИТЯй (ЛЮДИНА ДО- іІ що патріярх Ніл Україну звав Бе- миша стоїть князь Димитрій Мос
БРОГО ЗДОРОВ'Я) НЕСПОДІВА- ~икою Р~сью, столицею якої .є Ки- ковський (Донськой). Біля Дону 
НО ПОМЕР. І було його ••ту по- ~ ІВ: (П~тр1рхами з~п~оваджею те~; (на Куликовському полі) хан Ма
гребоша ".Група архимандрита Пі-~ мши Мала Русь , Велика Рус~" май був розбитий. Зраділа Мос
мена почала бій з групою архи- j мал~ у~овне значення в церковнш ква, прозвала Димитрія Донским. 

мандрита Іоана. Іоан був зв'яза- ~ пош~и~1, та ~они будуть викори- (Історики Московитії, плекаю
ний, битий "кушаками", "посаді-t стаю бшими 1 червоними мо~кви.~ чи культ своїх царів і князів, го
ша єго в верігі жєлєзниє", "возхо-[ нам.и для п:~екання москвинськ01 лосять, що має "всємірно - істо
тєша єго ввергнуті в мо рє". Архи- нацюнал~н01 гордо.ст;?. Напр~к- річескоє значєніє Куліковская бі
мандрит, побачивши, що право- лад, Ленш '! статп Про. ~~цю- тва"; у цих крилатих словах біль
славні християни хочуть його зв'я- нальну горд~сть великорос1в пи- ше пропаганди, ніж перемоги над 

ше: "ми, великоруські робітники, Ордою. (Відомо, що хан Тохтамиш 
заного викинути в море, закричав, 

що не хоче бути митрополитuм сповнені почу rтя національн о ї після Куліковської битви довідав-
всєя Русі. І його було помилувано. гор~~сти", "хочемо гордої Велико- ся, що Москва приховує від ньо-

Архимандрит Пімен тримає в рос11 . го велику данину, і прийшов гра-
руках грамоту князя Димитрія Облудний термін пропагований бити награбоване: 26 серпня 1382 
(Донського), яку він (Пімен) був попами, Ленін освячує, говорячи року він увійшов у Москву і оrра
витягнув з риз умираючого митра- про "е~ономічне процвітан~~" і бив її). 
полита Митяя. У грамоті він ви- швидки.~ розвиток Великороси · 244. ХАН ТОХТАМИШ НАБРА
мазав ім'я Митяй і поставив ім'я r (Єре~ знають, що чим велич- ВШИ ДАНИНИ, пішов до Сараю. 
Пімен. Патріярх Ніл у грамоті чи-1 ніше вони сла~~тимуть. Візантію, Князь Димитрій Донськой повер
тає: "Посилаю архимандрита Пі- хрещен~я ~краш.~ (Pyci), rим во- нувся до Москви. І вигнав з Мос
мена і молю та вдостойте його ми- ни (єре~) бшьшии матимуть пре- кви митрополита Кипріяна, ска
трополитом всєя Русі, бо лучшого ~ стиж МІЖ побожними православ- завши, що .митрополит більше юr
не маю". / :ими. 1 вони речуть, ~о .дуже ве- має про прибутки, ніж про держ;-

("Казали, що патріярхом Ма-; ику культуру мо~аш ?1сля хре- вні справи Московитії. На митра·· 
карій"?" "Щойно імператор Візан- ! ~~ння ~твердила В~занпя в Укра- поличий престол сів патріот Пі-

... . М . . 11ю (Рус1) М 
тн патр1ярха акар1я прогнав 1 на i • • • • мен. осковитія знала, що в Орді 
патріярший престол посадив Ні- ~ Варварська В:~занпя .шс~я хре- влада ханська вища влади митро-
ла"). і.1 ще_.ння ширила деморашзац1ю Ук-

поличої. Москвини цю мудру та-
"Є у вас митрополит Кипріян, ~~ашсько~о Народу,. п~борювала тарську політику наслідуючи, по-

наставлений патріярхо:м: Филофе- ! иого нацюнальну св~домlсть, знео- ставили віру Христову в підлег
єм", - сказав патріярх Ніл і від- ~ со?лювала, "дискримш~вала. Пере- лість Москві. І тому для Москви 
мовився Пімена висвячувати. Пі-; сшдувала иого мову и культуру, християнська віра стала корисною 

. . ! гнобила принижувала душу фог-
мен вщ ~мени князя Московсько- І ' . . ' - усе, що служить державним ін-
го позиЧив в італійських купців ,мувала зд~нацюнаш~ованого раба тересам Москви, корисне. "Власть 
сто десять пудів срібла, і з своїми: праnослав~я грецько~ церкви). 1Княжеская первенствовала у нас в 
браттями во Христі передав пат-; 243. У ГРАДІ КОЛОМНА (перед дєлах церковних!", (Карамзін, т. 5, 
ріярхові Нілові. Ніл, побачивши! Москвою) князь Димитрій (Дон- стор. 37). (Не знав цар Володимир 
біля престолу коштовні дари, ска- . ськай) у грудні 1381 році ув'язнив Хреститель, що його влада має 
зав: "Нє знаю, вірить лі послам: смиренного митрополита Пімена. "першенство у справах церков-
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них". Сам підпорядкувався чужим'! цього рабства, він ?ризначив укра- ! льм.ан~ькому цареві так, як у М~
церковним справам і свій народ їнця (русича) Іларюна митр<10оли- І скю ВІН закликав служити ханов1-
підпорядкував: цим започаткував! том. Та в~з~нпйц~. вже в цеи час мусульманинові. 
деморалізацію і гибель державних~ т~к Уб Києв~ вкорІНи~ис~: що Іла- f 248. 1386 РІК. Є В ПОЛЬЩІ 
основ України-Русі). ~! р~он ув примушеним ~в~и пр:стол 1 ДЕР.ЖАВНОТВОРЧА ШЛЯХТА: 

. .... . вщдати митрополитов1, якии по- І . 
Митрополит Кипр1ян вигнании ~! .... в· ..... . рато І так треба сказати, незалежно вщ · ставлении ~занпиським ~мпе - ·-· з Москви, прибув до Києва. У Ки- 1

1 
• • того чи 11 хтось любить чи прокли-

їв приіхав з онстантинополя кия- нає, знаючи 11 жорстоюсть. о . К І ром 1 патр1ярхом). .... . Щ б 

нии - митрополит Деонисій (єпи- 246 1382 РІК. НА КИrВЩИНІ Польща пропала, треба, щоб знат-
скоп ~уздальський, що в~ік з ~ос-. ЗАЙМАВСЯ ГРАБІЖНИЦТВ 0 М ні шл_яхтичі почали: маючи вій
ковитн). Є тепер три Киш~ью ми-, БОЯРИН РАДІОН НЕСТОРОВИЧ. ською :астини, сам1 з собою вою-
трополити - Пімен, Кипр1ян, Де-. 

1600 
. вати. Н1, вони керуються законом 

. . Маючи вояюв він служив . б онис1й. На прохання Кипр1яна ' . дисципшни. У них жур а - помер 
· кримським татарам, литовц1 ста- б Вони зна 

(к . король, тре а короля. -князь Володимир Олгердович И· :1 вилися до нього вороже. Як жар- Є (д нька помер 
' · .... .... . б ють, що лисавета о -ївський) посадив до в язнищ ми- стокии татарським слуга, вш ув К · а) ж~·нка 

. . . , .. ... . лого короля азим1р -трополита Деонис1я, 1 ВІН у в яз- укра~нцями зненавиджении, 1 то- я Людовика у 
. мадярського корал . ниці помер. і му .шшов у ~оскву помагати кня- Людовика немає синів. Є в нього 

245. ДИМИТРІЙ ДОНСКОй ~ зев~ Дим~тр~ю Донськ?му служи- молодша донька Ядвіга. rй було 
ГРАБУЄ СЕЛА РЯЗАНЩИНИ, хо-!І ти ханов~ Тохтамишов~. сім років тоді, коли її заручено з 
че убити Олега (князя Рязансько-!1 Плем'я Жмудь (литовське) має австрійським принцом Вільгель
rо) за те, що він ханові Тахтами- :1 високу національну мораль: нехо- мом. Тепер їй п'ятнадцять. Литва 
шові сказав, що Москва приховує і\ че (так казали його духовні про- має князя Ягайла. Є погляд, що 
данину. 

11 

Військо Димитрієве опу- і1 відники) 11 зраджувати батьк і в- він душ е в н о неврівноважений. 
стошило Рязань", (Карамзін, том І• ської совісти". Жмуди сказали Ядвізі шляхтичі сказали, що для 
5, стор. 54). 1

1 
князеві Ягайлові, що визнають йо- добра матері Польщі, їй треба од-

Хан Тохтамиш, маючи підтрим-[І ro своїм князем тільки тоді, ко- ружитися з Ягайлом. Ягайло, став
ку від хана Тамерляна, розгромив \

1 
ли він залишиться вірним. рідній ши її мужам, приєднає Литву до 

хана Мамая. Димитрій Донской ~литовській вірі, не буде підлеглий Польщі. Щоб задум був успішні
склав пр~сяrу вірно ... сті ханові !ох- ) християнству. Яrайл? прохан~я не ший, Ядвіга сказала: "Яга ... йле, хо
тамишов1, данину иому при:в1з. І 11 задовольнив. І плем я Жмуд1в ви- чеш мене мати, то починаи литов
від нього в дарунок отримав та- l1 знало князя Кейстута - гордого ців на католицьку віру наверта
тарське городище Тайдула. (Знає-І. оборонця рідної литовської віри. ти". Ягайло полюбивши дівицю-
мо, що Тайдула почала зватися! красну куницю, хрещення зщи-
Тула, місто зброярів). : 247. 1385. ПАТРІЯРХ НІЛЬ, снював безцеремонно. Стояла юр-

у Києві митрополит Кипріян: РОЗГНІВАВШИСЬ, що митропо- ба литовців, і ксьонз, підійшовши, 
у святій Софії дав наказ побож- '

1 
лит Пімен у Москві зайняв місце перехрестив їх і всіх назвав Пав

ним православним молитися не .І митрополита Кипріяна (відданого лами, іншу юрбу литовців назвав 
тільки за патріярха, а й за імпера- іІ "ромея"), позбавив його митропо- Петрами, іншу - Іванами. І так 
тора Візантії. Чому? Кипріян учив личого сану. Пімен зібрав великі (звернімо увагу) - щойно в 1386 
киян, що в Києві ще від Володи- скарби і в одязі купця їде до пат- році Литва стала християнською. 
мира Хрестителя устійнено, що. ріярха: хоче поновити висвячення. І це започаткує її деморалізацію 
"Грецьку церкву не можна мати,: Митрополит Кипріян їде вслід за і падіння. Литовці, маючи врод
не признаючи над собою влади ім- . Піменом. Патріярх у Пімена дари жений нахи.:~ до справедливости, 
ператора Візантійського, влада ім- забрав, але висвячення не пона- не вмітимуть перетворити чужу 
ператора і патріярха об'єднані, і вив, престол Київський і всея Ма- '1· віру у "rешефт", .як це вміють ро
їх не можна розділяти". лої і Великої Русі передав Кипрі- бити магнати москвинські, поль-

(Україна (Русь) хрещення при- янові. ські, візантійські, латинські. 
ймаючи, стала підлеглою не тіль-

1 

Пімсн мас в мусут,манському 
249

. ЛИТОВЦІ, МАЮЧИ РІД-
ки патріярхові, а й імператорові : банку скарби. Боючись, що в І<он- НУ БАТЬКІВСЬКУ ВІРУ, володі
Візантії: прибулі з Візантії митра- стантинополі монахи його можуть 
полити у Києві молилися за імпе- задушити, він утік через Босфор 
ратора Візантії і його військо. Чу- до мусульман. І мусульманам ека
ючи це, цар Ярослав Мудрий від- зав, що, коли вони його посадять 
чував себе морально залежним від на патріярший престол, він закли
імператора. Щоб звільнитися з катиме християн корит~ся мусу-
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ли могутньою національною енер

гією - вони вигнали татар з Ук
раїни (Русі). Узяли Москву. Стали 
панами на Сході Европи. Литов-



(Фонд ОСІДУРідної Віри -Основа ,яка допо ма. 
гас втілювати в У<раїнське життя Світогляд 
Рідної ~ра їнської Національної Віри ). 

ЕАИІСТЬ І СИJІА 
НАРОДЖУЄТЬСЯ 

Спіпьннми зусипп11ми 

РУНТАТО СЛАВИН ЯВОРСЬКИЙ-50, О.НАЙДА-100, 
с. rгАТАРИНІВ-100, ЛАДА ДУБ -100, ОЛЕr ЛЕВ
ШОНЮК-50, БОr ДАН ТИМЧЕНКО-50, ПАЛАМАР-20, 

РОДИНА РУНТАТА М.СИТНИКА-25, РОДИНА ЛА
НОВИХ-20, PABPQ -10, Боr ДАН шдrУРСЬКИЙ-
25, М.ЯВОРСЬКИИ -10, ПОС. ГОРДІЄНКО-10, 

С. 1ЛЯШЕНКО-7, Д.СЕР ДЮК-6.68, ·РУНТАТО М. 
ЛИСЕНКО-5, В. ЗL\САДНИЙ-5, С. ТАТАРИНІВ-20, 
.в. шдrУРСЬКИИ-30, О.ЛЕВШОНЮК-50, А.ЧУ -
БЕНКО-20, А.ИЕТРОНЧУК-25.35, 

м.Б. 1rАйДА-25.35, в. мЕльник-25.35, · м.миРо -
НЕНКО-25.35, В.Б. ПОПОВНЯК-10, П.МАТИЧАК -
5, 'І.ШЕЛЕСТУН-б, М.ШКВАРЧЕНКО-40, І.ШЕПЕЛЬ-
5, 

В.ЧОРНИЙ-10, Д.FОШОВАТЮК-20, А.КАРПЕНКО -
10, Б.ХАБЛЕНКО-7.50 РУНТАТО К. ТИМО -
шЕнко-3.75, 1т. {;Ел1rоР -6.25, РУнтАто см. -
ВИН ЯВОRН<ИИ -26, ---
ГL fИ1UЕЦЬКИЙ -11. 70, А. 1ЧИЖ-lО, r.TPICKA-10, 
rРИЦЮК -20, З.ТАРАН-15, Д.ХОДАН-15, В.ФЕДО
РІВ-10, ДР.Р.ВИШНЯ-20, М.СТЮКАН-8, М.РУ -
ДИК-20, r. 1ДЯЧЕН<О-ЗО. 

ОЛЕr ЛЕВШОНЮК-20, АНТІН KOUAH-50, ЯРОСЛАВ 
СВИРИДЕНКО-50, ДОБРОЛЮБ ЦЮЦЮРА -50 ВА -
СИJ.ІЬ І ПОЛЯНА БОРИС -30, ПАНАС ДІЛОВСЬ -
КИИ-25, БОРИСЛАВ І ЛІДА ФЕНЬ-40 ВАБИЧ -
50, ' 

РУНТАТО БОrДАН СТАНОПРУ Д-100 РУНТАТО 
Б.~ВИРИДЕНКО-25, РУНТАТО м.юз'овий-25 

(продовження бу де). 

Пожертви (Дари) на Фонд ОСІДУ РУНВіри (на 
будову Святині Матері України на Оріяні, на Ви· 
дання брошур в українській і анr лійській мовах 
про Духовні Основи РУН Віри для Студентів, на 
покриття борrів Видання "Mara Віри" та Річні 
Членські вкладки посилаються, виписуючи Чеки 
чи Моні-Ордери на ім" я: 

Runvira, Account No:4900367 

і посилаючи Листа на адресу: 

Runvira, 
Р.О. ВОХ 1174 - WINNIPEG, MAN. CANADA RЗС 2У4 

І на цю ж Адресу просимо писати Листи у спра
вах присланих пожертв:можливо комусь через по

милку не прислане Поквитування чи може не дана 
Відповідь у цій справі. 

Є випадки, що Лист до нас посланий не був нами 
отриманий і є випадки, що Лист від нас посланий 
не був отримший • 1 Будемо вдячні за спільні вияс
нення тих чи інших недоліків у Праці,які навіть 
в найдосконалішій справі ·трапляються. 'Учімося 
всі самовдосконалюватися, самі свої помилки щи
ро й спокійно виправляючи. Життя - Шлях Людсь -
коrо Самовдосконалення і Єам>nіЗнання. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

10.979 рік Дажбожий. 
І. 21 жовтня Побратим Богдан Станопруд у Святині 

Дlжбожій (в Гемільтоні ,Онтаріо) після Священного 
Благословенця ,агримав право виконувати обов"язки 
проповідника-рунтата. 

2. 21 жовтня Побратим Орь Улицький у Святині 
Дажбожій (в rемільтоні,Онтаріо) після СВЯJ.І.{3ННОГО 
Благословення, агримав право виконувати обов"язки 
проповідника - рунтата. 

І .На початку нового року ,виповнюючи Податкові 
па~ери , додавайте до них і наші Поквитування. Ми 
ус1м Жертводавцям посилаємо офіційні Поквитуваоня 
,ставлячи на~ "текс екземпшен ноrУер-0527002-39-14". 
. ~ Прим~m'Ка: номер 74119124,л'Кий нам був даний 
i Я'Кuи ми на початках ставили на По'Квитуваннях Я'К 

виявилося, був неточний, і тому на основі листа ~апи _ 
сано~о до .на~ 28 вересня 1978 ро'І{,у з Оттави, ми має
мо право ран~ше видані По'Квuтуваннл nонови1fГJ.l поста-

~ , 
вивши на них точнии е'Кземпшен ном ер. 

2.8.1. Гайдайчук ТОМУ, ЩО не ВМіВ шанувати пра
вила субординації і свавільно ставився до виконання 
обрядових повинностей, 27 жовтня утратив право бути 
рунтатом. 
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~ МАГА ВІРА 
У неділю,21 жовтня (І 0.979 року Да)І()ожого, 1979 го 

року Христового) відбулося урочисте Свято Внесення 
"Мага Віри" у Святиню Дажбожу. Адреса: 

UKRAINIAN NATIVE FAITH CHURCH 
21 "'ur1п St" Hamilton, Ontario. Can~da L8V 1К1 

О 11 год. дня до Святині Дажбожої ,яка була заповне
на віруКJ..Іими, ввійшов Учитель Лев Qfленко. І всі ві -
руЮІі вставанням привітали. ВіруЮІі Святині Дажбожої 
визнають Його пророком Дажбожим"Чому? Бо Він (Лев 
Силенко) проповідує віру в Єдиного Господа Дажбога, і 
натхненний Дам:>огом благовістить основи Української 

Теологї~ ,і написав " Мага Віру" (Святе Письмо -Україн
ське Святе Слово Боже). 

І достойні Віруючі Святині Дажбожої визнають Його 
(Лева Силенка) Найвищим Українським Авторитетом.Ча -
му? Б:> Він не є підлеглий духовним (релігійним)автори

тетам біблійної Юдеї, Візантії, Ватикану та іншим Чужим 

теїстичним чи атеїстичним авторитетам. Справді такої 

Української Людини вже довгі століття не було в Ук-

", в С8лтuні Дажбожій щиросердно вітаю Велu1'одуш· 
ну Пані Анну Ключко-Фраwко, дочку безсмертно ~о .Іва
на Фран1'а-Славно~о Сина У1'раїни-Русі",с1'азав У~и -
тел'Ь Лев Силен1'о під час Св.ята Внесеннл Maia ТJі,ри 
у Святиню Да~оJІО.І. · 

раїні-Русі. Боже _ і їх також ніхто немає права за це зневажати. 
Господь Дажбог (Правдивий Бог наш!) зглянувся на "Мага Ві~в"-Українське Слово Боже. Українське Сло-

муки довготерпеливого великодушнього Українського На. во Боже таке божественне,як і ІНдуське,Японське,Юдей
роду. І послав Йому рідного nророка (Месію). Українсь - ське, Християнське, ~сульманське Слово Боже. Той, 
кий Месія не стоїть на колінах перед авторитетами Вати- хто вва.>18є, що "Біблія" є Слово Боже, а "Веди", "двести", 
кану, Візанrії, Московитії та інпиМ1 чужими Авторите - "Коран" ,"Мага ВіJВ" є слово диявольсьі<~є опанований 
тами. І в цьому й є священна духовна сила Українсько" ·духом диявОJІьсJ:»ким, не залежно від того чи його груди 
го Пророка. І в цьому є Всесвітня Велич Української /Jy- обвішані греко-латинськими хрестами чи кремлівськими 
ховної Q~мостійности. І достойні Українці, звеличуючи зірками. 

рідного Пророка, справді звеличують самі себе-звеличу- Нерозсудливо проповідує ненависть до інакшевіру· 
ють вільно і щиро свою духовну .вартість. ючих "Блаженний Андрей, митрополит Винніпегу і всіЄї 

Часопис "Гомін України" (орган ОУН Степана Ван · Канади", вживаючи у своїм"Великопоснім1 посланні" такі 
дери) пише (21 листопада,1979 р.), що "Християни вірлт зневажливі слова,як "прийшли по~анс'Ь'Ісі "дажбо~и "", та 
у С.11ово &же,лк.е навіки-вічні живе у Свлтім Пис'Ьмі", а ін~, і цьому митропОJІитові ми в січневому числі "Само
"Силенк.илни відійш.11и від Христа, щоб пpuйtltl.l до "Учите- бутньої Укр:йни" дамо бла>1енне пояснення. 

ля Лева Силенк.а", .''Силенхо. себе пророком Дажбожим Українці самі себе не роз"єднали:Українців ві-
про~олосив". рою Христовою роз"єднали Візантія і Рим.Буде розум. 

Є цьому Часописові така щира відповідь:Ісус Христос .. но, коли Українці Православія Грецької Віри і Українці 
сам себе Сином Божим проголосив, і за це Він був У Юде1 КатОJІицтва Латинської Віри не будуть самі собі дока -
m глум піднятий фарисеями і садукеями. І сьогодні час- зувати, хто з них є більшим християнином- той, хто виз
тина християн визнають Христа Богом, а частина христи- нає святощі Ватикану чи той, хто визнає святощі Візан
ян визнають, що Христос є Христосом (Пом~заником Бо- тії. Від такого доказування не робиться краще на душі 
~~. а не Богом. Матері України. Та й сам Ісус Христос, коли б почув, up 

Християни вірять, що "Біблія"- це Слово Боже, і ні- Укра:інці сваряться між собою,який чужий пан кращий 
хто не м~є права за це їх зневажати. Заратустріяни вірять,(Візантієць чи Латинянин), тосказав би:ви стомилися 
що "Авести"-Слово &>же, м~r:аметани вірять, що "Коран"- дрібничковими церковними суперечками і забули про гід-
Слово Боже, силенкияни вірять, що "Мага Віра"-Слово ність і про моральні основи моєї (Христової) віри. 

ський княз1, Ягайло, підпорядку-

вавши литовців законам римо-ка-

толицької віри, започаткує між 

литовцями чвари і падіння литов-

ської сили. 

(продовження буде). 

Лев Силе нко, "Мага Віра". 

Релігійна (християнська) взаємонеmвисть між 
У раїнцями культивується TOl'v)', що Українці ще не мають 
інтелігенції Української в цілісному розумінні цих слів, 
а м~ють інтелігенціювиховану на Православії Грецької 

Віри , на Католицтві Латинської Віри та на іделогії 
Московського комунізму, і тому й дії такої духовно-кво
лої інтелігенції по -формі Рідні, а по-змісті-Чужі. І Дока
зувати, ІЦ) Чуже В.)Ю в Українців стало Ндним , вже ввій
шло в традиції' народу, значить оцерковнювати духовне 
рабство. 
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\'У серці відчуває блаженство 
той, хто має блаженнпе розумін
ня віри. У блаженному розумін
ні віри освячується терпеливе ста
влення до інакшевіруючих. Ніко

ли не можна ніяке віровизнання 
б ,~ 

о ражати, переслідувати'Ма~а Bipt 

Християни,які чесно ставляться 
до науки Христової, не будуть нас, 
силенкиян, зневажати. Названі без· 

божниками, поганами ми, силенкия
ни, будемо тільки тими псевдохрис
тия~ми, які під покришкою віри Христової ширять між 
Укра1нцями релігійну нетерпимість, свою малу духовну 
культуру демоструючи. Вибачаймо таким братам бо во
ни вірять у Христа, не поважаючи науки Христов~ї. 

Сини і Дочки України-Русі, радуймо-
ся! Господь Дажбог Єдиний і Всюдисущий 
зглянувся на наші довгі терпіння і послав 
нам рідного Пророка, щоб вивів нас з До~ 
Неволі. 

У Святині Дажбожій підходили до' Свя
тилища достойні Рунтато Мирослав Сит -
ник ,(Онтаріо),Рунтато Мирослав Лозовий 
(Ню Йорк),Рунтато Боголюб Свириденко 
(Каннектикат), Рунтато СлавинЯворський 
(Онтаріо), Рунтато Мирослав Лисенко ~.Л
ліноїс). і цілували "Мага Віру"-Українськє 
Святе Письмо. 

Віруючі у Святині Дажбожій з сльоrзами JВдости ці
лували рідне Святе Письмо. Голова Правління Станиці 
ім. Лесі Українки (ІЬронто) Побратим ·Добролюб Цюцю -
ра (ми знаємо, що Він у в"язниці польській сидів разом 

з Степаном Бандерою), цілуючи "Мага Віру", сльа_зу зро. 
-нив з радости, що й Українці обласкані Бо-· 
гом, вже м~юrь рідне Слово &>же. 

На святі внесення "Мага Віри" у Святи-
ню Дажбожу були й віруючі прибулі з ;кве 

беку ,Альберти ,Ню Йорку, Каннектикату 
та інших провінцій Канади і США .•. І були 
прислані вітальні Лісти з Анrлії.,Австра-. {;,1 
ЛІї,Ні меччини. 

Студент Ярослав Свириденко від імени 

присутньої студентської молоді виступив 

(після святкового обіду) з натхненною про

мовою.Висловив запевнення що студентсь

ка молодь, маючи науку Учителя Лева Си

ленка, відроджує почуття на ці опальної гід· 

ности і самовдосконалює себе рідною ду -
ховістю ,утвердженою в "Мага Вірі". 

У мистецькій Частині ·виступив· сту -
дент Володимир Улицький, Побратим Бог· 
дан Борис, Проповідник-Рунтато Орь У ли

"Дажбоже Всещедрий і Свіrмий ,Тобі наші Ум іСерцs, 
Твої володіння всесвітні.} немаюm'Ь noчam1'y й 1'інця! 
Даж,бож,е, проса нам минуле-прости необачним очам, 
R1'i Твоє.ім"& ~ан'Ьбили, молиАис.я зайшлим бо~ам. · 
Дажбоже Всерідний і Славний, ми вірнії вну1'и Твої, 
Живем, щоб жила Рідна Віра на нашій Священній землі:' 

f.q Св.ятинної Пісні). · 

"Ми не оуоем просим спас~нн.я у св.ященних син~в чу. 

жини. Горе наwе і наwе мерnінн.я, не розділ.яrrь із на
ми вони. Ми не будем чадіа в кр.дилі вір чужих і чу
ж,о~о добра, щоб с.11уж,иа в .ярмі чужій силі і просиа 
сво~_о сухар.я. ·Ми не iocnri n.11.яне• Земної, ми дocrw~ 
йні Ії "РУ.дарі, маєм розум Вітчини св.яrwї, свій За-
1'он і свої Вів'ІІ{},'ІJі~(з Св.яанної Пісні). , 

цький зворушливо проспівав декілька древ1-Ііх украшських 

народніх пісень. І створювалося переконання: якою б~- У хвилини Священнодійноrо Внесення "MAr А ВІРИ'' 
гатою , піднесеною і )ІфІТТєстверджуючою стає Українська в Святиню Да~божу.} зн_аме~на подія ця врочисто 
Людина тоді, коли над її душею не тяжать норми чужих стверджусприх1д ново~ св1тло1 епохи в історії від-
богорозумінь і ритуалів. родження Незалежної Духовости України -Русі. 
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ЧЕСТЬ І ШАНА 
Ми,Світова Родина Українців Рідної Української 

Національної Віри, живемо, як Брати і Сестри. І всі 
особливо боляче відчуває мо Відхід рідної людини у 

Царство Духа Предків. 
16 вересня 10.979 року Дажбожого перестало би ~ 

rися добре серце нашої достойної Посестри діяни Го -

,,XrІW народився, той не вмирає. У Царство духа J1ред-
1'ів, t1ідійшовши, живе в Єстві рідно ~о. народу". 

~ли - вірної подруги життя Побратима Святослава Го
мули.З листів агриманих від Побратима Святослава ба
чимо, що Посестра Діяна була особливо милою дружи-

І хліб, і &ар 'І(,Ладуm'Ь в домовину, в далену Доро~у,Р~ону 
nроваджаючи. 

ною і ніжною мз.тирею. І тому муж, діти і внуки з ве -
.шким болем в душі відчули Її Відхід. 

Діяна щирою душею вірила в Дl~ога ,визнавала 

духоону науку Учителя Лева Силенка. -В она .. жи~а "~е-
рек она ння м , що по-прир.?ді все рідне (Укра~ на 1 11 

,поля, ріки й історія) були Ії святощами. Вона завжди 

1::178 

стщвлася бути корисною для Народу. Була відомою ді

ячкою Союзу Українок у Сан Павло (Е1>азилія), при Прав

лінні виконувала обов"язки Скарбника.Оrримувала від 
Союзу Українок вислав~ вдячности і пошани. 

Прибувши до США, жила з: мужом і дітьми в Чика
го Відчувши недугу, вона з му жом переїхала на постій
не життя до Калі<fюрнії. Її життєпис-багата тема для 
написання книги про Українку ,яка в Україні боролася 

за право бути вірною дочкою народу. 

Міючи 67 років, Посестра Діяна тяжко захво -
ріла. І відчуваючи свій Відхід, Вона заповіла, що хо -
че бути похована " на лоні рідних Родоначальників-Та -
тн ОJя і Мами Лель". І повторяла:" Та ж не поховайте 

мене на лоні Авраама, Іеаака,Рахелі, бо ж чу~ютам 
чутимуся". 

І ·була Посестра Діяна похована в Чикаго 20 
вересня: О>ряд Поховання величаво здійснив Рунтато 
Мирослав Ситник-Дворниченко у співдії з Рунтато·м 

І nрощал'Ьну nелюст'І(,у nо'К.лала внуч'І(,а t.лисавета, .злю

бою бабусею, прошаючuс'Ь. 

Мирославом Лисенком. 

Вічна Пам"ять, Честь і Шана Їй! 
. Дорогому ПобратиМ)Ві С:Вятославові Гомулі, 

дітям і внукам Посестри Діяни висловлюємо найщирі
ші Співчуття з вірою в Дажбога! _ 



ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ 
( З "М а г а В і р и ") 

ПИТАННВ: "Ваш Учител'Ь Лев Силенко .не віриm'Ь, що 
во Вифлиємі Бо~ народив сл, Спаситель , значить -без -
божник". Учителю, що .братові-чуж,овірові відповісти? 

ВІДПОВІДЬ: Якщо "Бог народився'~ значить перед ш -
родженням його не було. Якщо Бог "во Вифлиємі вопло
тився" значить Він перестав·бути Богом. Якщо Він був 
Богом 'і Лю;циною одночасно (Боголюди.ною), то тоді Він 
страждав не як Бог, а як л1<;>дина. Бог - Дух безті.тіес -
ний, Бог не страждає. Якщо Ісус страждав, як лкцина, 
то Він не може так,як Бог спасати людей. Ісус,як Про
,ра< і Реформатор віри Мойсеєвої,. милостивий і велич -
ний син народу ІзраелевОС'о, 

ПИТАННЯ: Чи справді Ісус народивсл у ~рудні? Чи в 
Ісуса були рідні брати? 

ВІДПОВІД:>:П"ятьтисяч років тому наші Прародителі 

святкували Різдво нового Сонця. Римляни у грудні мали 

веселопишні 11 сатурнqлії"-різдво Сатурна (Бога-Сонця). 

Щоб християн відхилити від свята Різдва Сатурна, ар. 
хітекти християнізtvу у дні Різдва Сатурна, почали від -
значати дні Різдва Христового. У "ЄваЮ"'еляях 11 не напи 

сано, в якому місяці був народжений Ісус. 

Маттей (13, 54-55) ясно пише, що Ісусова "мати зветь
ся Марія, а брати Його Яків, Йосій, Симон, Юда". Ісус 
був щйстаршим братом,"Він був первородним між мно -
гими братами", (До Римлян,8,29); Ісусові брати не виз -
навали шуки Ісусової, Тобто,"Брати Його не вірували в 
Нього", (Іван, 7,5 ). 

"Євангелії" писані були грецькою мовою. У грецькій 

мові слово "адельфос" уживається ті.Ііьки у значенні фі

зичного (ті.Ііесного) брата, а слово "анефіос" -ті.Ііьки у 

значенні "кузин". 

У "ЄвангеліЯх" точно визначено, що Я<ів, Йосиф, Си
мон і Юда були Ісусовими "адельфосами", а не -"анефіо
сами". Ісус знав, що Його рідні (тіJіесні) брати глумлиоо 
ставляться до його mуки і коли Йorvy сказали, що мати 
і брати "стоять на дворі"(Матей,12,47), то Він (Ісус)','про-

Учитель Лев Силенко 

стяг руку ш учеників своіх і ск1азав:"Ось МіТИ моя й бJВ
ти мої!" Він учнів своїх любив більше,як рідних братів. 

Частина християн вірить, що Ісус- це Бог, а час -
тина християн вірить, що Ісус- це Христос (тобто, Пома. 
заник). Усі ш світі віри і віруючі повинні бути однако -
во респектовані. Тільки там є людяність, де є толерант" 
не ставлення віри до віри~ 

-------------------------------------------
вом, ні Ділом не зневажаємо тих наших братів, які вірять, 
що "Во Вифлиємі поміж бидллтu спочив на сіні Бо~ необ
нятий, Марія Діва сина леліє, Йосип старенt~кий пелену 
~ріє~' • . І тих наших братів, які вірять, що "Нова радість 
стала,лка небувала. Дов ~ожданна зір1'а волі в Жовf!rНі за
сіяла. О,е цар був заживс11, з панством вхорінивсл, мм з 
~олотою простою Ленін nоsвивс.я". , 

З цих колядок рідних за .Мовою; і чужих за змістом 
ми бачимо, що Українці славлять духовні вартості Юдеї, 
ВіЗантії,.Риму, Московитії. Ми Українці ·правдивої Ук -
раїнської Віри,ставши духовно незалежними людьми,ма
ємо колядки рідні ~оо ою• і рідні змістом, і славимо ду
ховні вартості України-Русі. 

У святаРіЗдва Світла Дажбожого усі,як одна достой
на родина, сідаємо до Святкооого Столу з любов"ю до 

Української Людини, не зважаючи на те ,яку вона релі -
rійну свідомість має: хіба можна гніватися на тих,які 
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були силою вогню і меча навернені на грецьку ортодок· 
сію чи на московський комунізм, і кшчені ці чужі ду -
ховості вважати рідною традицією. 

Сідаймо до Святкооого Столу з любов"ю до Синів і 

Дочок України,які )Іфf'ГТЯ віддали за волю Ві~.ч~ни і .~кі 
сьогодні мучаться в концтаборах Москоосько1 1мпер11. 
Усіх їх кличмо на Святу Вечерю. І кличмо на Святу Ве -
черю Тата Оря і Маму Лель - світлих Родоначаль~иків 
наших:,І .кличмо ·дітей, які померли з голоду орrаюзова

ного москвинськими вторжниками в Україні. 
З миром IJ душі .,з люб<В"ю до Родичів, з вірою в 

Дажбога ми, Українці Української Віри, врочисто свя

ткуєМ> Різдво Світла Дажбожого. Слава Дажбожій 
Україні! 

Рада Головного Столу 

Об"єднання Синів і Дочок України Рідної Української 
Національної Віри. 

США - Канада, Грудень, 10.979 рік Дажбожий. 



~ тме PYHRipa (Рідна Українська ІІаціональ -
на Віра) проявлена в ІІауці Y'ltTf'..JІЯ Лева Силенка? 
Які в ріцновірів обряди? Яке в них розу'1іння Є.1и
ноrо Бога? Які в них погляди на рідну істеріІ(\nрав. 

ду, мораАь, мудрість? І які в них Святощі, молит-
11t, обряди, закони, заповіді,світорозу~іння? Та -
ких і подібtмх питань у Нас багато. На всі ці пи -
тання матимете J. ідnовіді. отримавши від нас та-

кі КНИ•КИ: 

І.Мудрість Української Правди. 
2.•о повинен Знати Українець? 
3."Mara Врата " (Лев Силенко). 
4.Закоtоt Прави•ного Іиття. 
S. Перевті.1енн•. 
І.Створенн• Нового "Я"(Лев СиJІЄнко). 
7 .J]i ТІ і РоІ8ІІ чі. 
І. Світ і А oro 'hїнм. 
І.Совість Історичної Науки. 
10. 'Іуаі і Рідні Імена. f.Jr. ти ,наша знать? 
Н.J]і1\Іанти з Xpa"ty Свіrової Історії. ( ЗDраІІJе•. 
,a,liot і Si6.cu. Sft)дa,Soi і Є1оrс~1.1ії. 

12.Так rоворить УЧИТf'АЬ Лев СИАf'ІІКО.~ро Біб"і•}. 
І З.-Сотворв.111 ОІіту"fКниrа Іва11а tpa1tк!) 
14. За ко111 Jитт1 - Рі Jща Ві ра. 
• 111 • З Л Н СТ 18 ІО ВИ Jl А В ІІІЩ ТВ-~: 

"npo•r rtp11 e.taa 14 1н11жо1, наз•• .1xu1 п ept'Cue,teNi 
1 "Сомо6у8Н'іі ~'1'раr·ні ". ан аю, '810 nonip, фарба, дру~, 
n1н1ц.с, 11секуро1ана nо111ІІD1а пtресмАха 111епер доро~о 
rоw•уІОІІ'&.0.юж, прошу приІінАа міІі гнеrох 20 доАА· 
pii) на РозбудоІ!І Bawoio 8ида1ни14•1а.Жду rroc11Ax11 з 

хн11~аАІ1:' (з АИСТі в) 

САМОвmІJІ 
)/КІЧІ ІНА 
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А Ukrainian Monthly )Jacazine. 
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Society ot the Ukrainian Native Faith 

LEV SYLENKO, 
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е 

Читач пише: 

"Посилаю по;жертгу (п "А111ь до11Арі1), 14іА11Іі ріх шлі.ь ме
ні Ваш цінний Часопис. Читаю сам і даю 'Cumarnu сусідаJА;· 

11ar.onиc nосилас'1о кожно-..,у, 'ХТО повідо~ляс, що хо
че бути наши~ 1h1тачем, і щиро дякуємо за пожертв•t. 
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