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ЩО ТАКЕ ВІРА? 

СОВІСТЬ ПРАВИЛЬНОЇ ВІРИ 
Часопис "Новий Шлях" (за 11 ~го Листопада, 79 р.,То

ронто) пише, що сьогодні: 

"Основне питання вимагає православні мали б йог0t 

вияснення: як розуміти признати. чи католики 

з·єднання наше в одній відрепися Риму. Чи є якась 

стародавній, рідній неркві посередня розв'язка? Якби 
Києва і всієї Руси, що про богословам пощастило це 

нього пише о. д-р Гринь<?х, питання розв'язати, то немає 
Як погодити догматичні сумніву,щодлянаціїцебувби 
різниці і '\Окрема примат пани: чи тоіюмФ." 

Учитель Лев Силенко блаrовістить, що: 

"Смрода6н11 рідна церх6а Киє6а і 6сієї Руси ",від 
988 р. починаючи, не була рідною, бо ж мала чужу (ві 
зантійську) догматику, і підпорядковувалася церкві 

облудної Візантійської імперії. На 3-му СКВУ о.др. 
Гриньох сказав:"Я їзуїт! І я гордий цим". 

Питання з"єднання Українців роrзв"язане :сьо -
годні в Святині Дажбожій об"єдналися Українці (вчо
рашні· католики і греко-православні),ставши достой
ними сповідниками Рідної Української Віри в Єдино

го і ВсюдJСущого Бога, ім"я Йому Дажбог. 

7. ПРАВИЛЬНА ВІРА МАЄ .ни у "Ведахп мають ім'я Віра, що "справедливість", "наснага", а "ві 
ПРИРОДН Є НАРОДЖЕННЯ, і означає "героїчний", "натхнен- р'якрита" - "криття, роблення :: 
БЛАЖЕННЕ РОЗУМІННЯ І ПРА- ·ний", "володарський", "благород- відвагою, з впевненістю". 
ВИЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ. : ний", "досконалий", "добродуш- Староіранс ь ке (авестійське) 

Санскритське слово "віра" зна- ний". слово "вар" значить "вірити". Ми 
чить "відвага", "натхнення", "по- Ми сьогодні вживаємо слово кажемо "віра", латинянин - "ре
двиг", "людина", "провідник", "ві- ,"героїзм", у ведійському санскри- ліrіо", грек· - "тріскія", ірлян
ра Індра" (відважний Індра), "ві-1Ті слово "віратва" значить "геро- дець - "ірес", данець - "rад
ра Вішну" (відважний Вішна). у їзм", а "віраврата" - "ві;щажнР-" дінст", литовець - "тікиба", бо
"Рик В-едах" слово "віра" значить І (вірне поводження), "вірая" - "з rемець - "віра", поляк - "релі-
" " " " у " б . . " " . " У "Р . " М Л . Т О люди , людство . Мага гара- вщважюстю , з ВІрою . ик r1я . ати ель І ато рь вважа-" ". " " "" Ів " ". " " . тах - ВІра значить муж , чо- едах слово в1ря означає до- ли, що ВІрити - значить прояв-

ловік". Найвизначніші боги і си- блесть", "сила", "му ж ність", ляти відвагу, мужність, послідов-
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ність, певність, 

хненність. 
бадьорість, нат- 'було хотінь в людини експльоату- віра - це засіб, при допомозі яко

вати людину. Без віри людина не го людина пізнає себе, ближчих, 
могла б духовно розвиватися. Ві- оточення, матеріяльні і духовні Людина боязлива, байдужа, не

стійка вважалася не віруючою. 
Знаємо, що з тих чи інших при
чин, слово приймає нове значен

ня. Наприклад, слово "краде" у 

часи Святослава Завойовника оз

ра - сукупність людських спосте
режень, навиків, понять. У Вірі 

наснажувався многотисячолітній 

життєвий досвід створений племе• 

нем. Члени племени збагачені до-
начало 11 розважається", 11 бавить- свідом знали, як їм ставитися до 
ся", "жартує" (підкрадається, під- себе, до дітей своїх і дідів, до ото
крався). У санскриті слово "крід" чення і ворогів. 

значить "розважатися", "гратися", Віра - світогляд людини: по 
" " (У б " веселитися . цьому тре а и вірі пізнається духовний рівень 

шукати обряд 
11 
викрадання дів- людини, спосіб її .мислення, куль

чини"). туру її почувань, шлях її життя. 
Історія віри - історія Люд- Віра - полум'я душі і розуму. 

ства. Сумеріянська віра - історія Віра - хотіння служити тій силі, 
Сумерії. Єгипетська віра - історія яка приємна душі й розумові. Ві
Єгипту. Українська віра (рідна) - ра чиста, світла, дорога та, яка 
історія У країни {Русі). Не можна природньо в душі й розумі само

відділити історію Індії від історії народжується і вдосконалюється. 

Індійської віри. Історія Японії - Тільки така віра узгоджена (вгар
душа Японської національної віри монована) з чуттями розуму й ду
(шінто). Якщо. "віра" (за тверд- ші, узгоджена з досвідами жит
женням Маркса) є "оuієм" зна- тя, з наукою і знаннями. 

чить історія Людства - опій, і в Чим могутніша в народі рідна 
тому числі й марксизм. 

Атеїсти вважають, що у ВІрІ 
"висловлене безсилля людини пе
ред природою, невпевненість ·.:ІЮ

дини у завтрішній день", 11 безпо
радність людини перед стихійни
ми соціяльними силами", "віра от
руює свідомість віруючих", "віра 
є одним з видів духовного гноб
лення народу", "релігія - служ
ниця пануючого клясу", 11 страх 
створив богів". Я завжди кажу, 
що справа не в релігії, а в при-

віра, тим могутніша в народі ду

ховна сила. Чим культурніша в 
народі рідна віра, тим куль

турніший народ. Можна критику-

вати реліrійні міти, світогляди і 

можна правильно їхню вартість 
оцінювати. 

Я кажу: якби люди не створи-
ли вірп дщц-щдцять тисяч літ то

му, то мусіли б її створити сьо
годні. У первісній вірі мати учи
ла дітей, щоб вони самі себе ша-
пували: мати дітей олюднювала. І 

осшши життя. 

Є л:умка, що віра - шлях мо
рального удосконалення людини. 

Є думка, що віра - духовне об
личчя вдачі людської, і тому спра

ва віри - справа вічного прагнен
ня людини покращувати себе, своє 
тілесне й духовне "я". 

Є думка, що віра - це забо
бш-!'ність, обмеженість людська, 
безпомічність, "фантастичне відо
браження в головах людей тих 
~овнішніх сил, які панують над 

ними в їхньому щоденному жит

ті, відображення, в якому земні 
сили приймають форму незем

них". Є думка, що півмільйона ро
ків тому люди жили так, як звірі: 
живилися корінням, ягодами, гри

бами, брvньками. Не мали одежі, 
боялися вогню: у них не було ні 
віри, ні обрядів. 

Є думка, що віра це при-
страсть, і тому до неї не можна 
ставитися поважно. Ні: коли при

страсть світла, то й віра світла. 

(Очевидно ,вірити пристрасно, що 
11 " . 
тои, хто не є християнином, є 

антихристом", значить мати віру 
затьмарену. Буддист чи індус не 

вважає себе ні християнином, ні 
антихристом. Є такі христологи, 
які приписують християнські грі
хи нехристиянам, а нехристиян

ські чесности приписують христи
янам: така пристрасть несвітла). 

роді релігії, в її суті і призна- сьогодні всі люди первісну само- Є думка, що віра - це нездіб
ченні. пошану поліпшують, обрядова ність людини відділити себе від 

Первісна людина вважала Сон- уквітчують. Коли б шість тисяч природи: первісна людина вважа
це Богом не зі страху. Людина літ тому в Оріяні (Україні-Русі) ла, що сонце, місяць, зорі, ріки, 
обожнювала ту Силу, яка їй дава- оріяни не створили колеса, люди джерела, дерева живі, і тому сме
ла світло, тепло, радість, щастя, мусіли б його створити сьогодні. рти немає. Діди, які заснули, пе
тобто - життя. Людина обожню- Сьогодні ми колесо поліпшуємо: реселилися в інший світ, до ви-

поліпшуємо те, н•о було створене раю і там живуть І тому є дум 
вала Сонце, не страхаючись Сон- ' ' · -

много тисяч літ тому. ка, щоб первісну віру висміяти, 
ця. Вислів "страх створив богів" 
безпорадний, безсилий. Людина не i Є думка, що віра - не свідо- як дику, примітивну. Я вважаю, 
створила Сонця. Сонце хвилюва- мість, і тому в кожної людини є що у вірі первісної людини є ве
ло людину. І людині хотілося ела- віра. Є думка, що віра - власти- ликий поступ - перші самоосві
вити, любити, обожнювати Сонце, вість поводження природи люд- домлення людини, дії її інстин
чудуватися сонячною величністю. ської, відображення буття люд- ктів, набутих навиків, досвідів, 

. . ського. Є думка, що людина ство- шукань . 
. Bipa була тод~, коли ще кля- рила віру в Бога. Є думка, що Бог Є віра родова, є віра племен-
сш не було, не було держави, не ·створив віру в Бога. Є дvмка, що на, є віра національна, є віра ін-
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тернаціональна. Є віра політеїсти- · Твоя природня віра - це ду- • мом, а й почуваннями: по власти
чна, rенотеїстична, монотеїстична. ховна властивість твоєї природи: востях почувань пізнається вдача 
Є віра триіпостасна - "Отець, коли ти віриш, що твоя рідна народу, зміст його особливостей). 
Син, Дух". Є віра чистого моноте- (природня) в~ра тобі непотрібна Людина освоївши вgгонь, пові
ізму (є тільки один Бог, у мvсуль- з~ачить ~и ВІ_!JИШ, що т~ сам: со
ман _ Аллах. у Українців Рідної 61 непотр1бнии. Коли ти ВІриш, що 
Національної Віри - Дажбог). твоя рідна віра безвартісна, зна-

рила, що вогонь дає світло, тепло, 

вогонь має таємничу силу: перві

сна людина сівши біля вогню, зра

діла, що звірі до неї не підходять: 
бояться вогню. Танець біля вогню 
був не танцем дикости, а виявом 
світлої радости. Огонь вдень і вно

чі охороняє людей (особливо ді
ток) від хижих звірів. Огонь -
святий (світлий). Але не вогонь 
обожнювала людина, а те щастя, 
яким вогонь обдаровував людину. 
Вогонь - первосвітильник роз-

є · а 0 с аси"" людині ві- чить ти віриш, що ти безвартісна 
Blp , Щ уч 1И П . ( . . 

ра непотрібна - місце віри зай- людина. риродня ~Іра рщна в1-

няла технологія, наука, мистец- ра) са~а родиться 1 розвивається 
тво. Є думка, що сучасний люди- в душ1 людини, яка прагне бути 

достойною. 
ні віра більше потрібна, як перві- з чого родиться Природня ві-
сній людині: сучасна людина во- ра? Природня віра родиться з ду
лодіє технікою, мистецтвом, нау- ховних і тілесних особливостей 
кою, і чує духовну втому, чує народу, по яких пізнається приро
ослаблення душевної енергії і по- да народу, його поведінка і його 
чинає скучати за природою, яку діяльність. Знаємо: рідна віра на
технологія спотворила, засмітила, роду така, яка його природа. у 
отруїла. природі народу (в крові й душі 

Затроєна природа затроює лю- народу) затаєні коріння його при

витку віри - появилася в люди

ни впевненість в себе. Появилася 
віра, що темряву можна перемог

ти світлом. І це знаряддя перемо

ги є в руках людини. Світло -
добро, щастя {у санскриті "свас
тя "), безпечність. Темрява - зло, 
небезпека. У цих поняпях треба 
шукати праоснову всіх вір і фі
лософій. У людині природньо на
родилася віра в добро і природ
ньо народилося хотіння боротися 
з злом. Віра в Добро започатку
вала хід людини до добра, світла, 
краси. 

дину. Людина, щоб себе рятува-
ти, хоче повернутися до природи, 

хоче творити культ (обожнення) 

природи. Так є: хто не має віри, 
той повинен її створити, щоб ма
ти правила життя натхненного. І 

віра має існувати не у вірі, а в 
поведінці людини, у її мисленнях 
і діях. У чесної людини є узгодже

родньої віри. 

Природня віра значить спокон
вічна, батьківська, корінна, само
бутня, обумовлена і утверджена 
життям народу. Вона є вірою не

підробною, невдаваною, невипро
шеною, не привезеною. Природня 

віра зумовлена самобутніми зако-

ність між вірою і поведінкою. Не- нами духовного розвитку народу, 

чесні люди поводяться не так, як (я її назвав рідною вірою). 
вірять і вірять не так, як пово
дяться. 

19-а. ПРИРОДНЄ НАРОДЖЕН
НЯ ВІРИ. Природа - Земля, По
вітря, Вода, Рослини, Тварини, 
Сонце, Місяць, Зорі, усе, що ото
чує Людину, і - Людина. У лас
кавій природі У країни виласкави
лася Перволюдина Білої Раси, хоч 
Природа й не завжди бувала ла
скавою. Усе, що людина має, от
римала від Матері Природи. Зем

лю (найбагатший дар Матері При
роди) має Українець давній, су
часний і майбутній. Людина в 
Природі; Природа в людинj. 

Українці кажуть: "Яка приро
да в тієї людини?", тобто - яка 
вдача, які властивості характеру, 

.які здібності і замилування? "Що 
тій людині дала Природа?" "Який 

у тієї людини природній дLip?" Є 
прислів'я: "Те, що Природа дала, 
милом не змиєш". 

Рідна віра - склад мислення 
рідного народу, якість народної 
звичаєвости (моральности), якість Природнє народження віри по
на родних (душевних і розумових) стає так природньо, як природньо 
самопроявлень. І тому вона {рід- постає в матері любов до дитини. 
на віра) важливіша за справи со- Ніхто маму не вчив любити ди
ціяльні, політичні, економічні, мі- тину. Ніхто людину не вчив віри

літарні. ти. Віра не впала з неба: її корін-

Природня віра природньо на- !fЯ і зерна на земш: І розвивалася 
роджена. (Душа людини любить вона відповідно до законів При
узгоджено співати з природою. роди. 

Весною найкраще співають птахи Віра України (Русі) в часи Кия, 

і люди. У глибоку осінь - сніг, Святослава була вірою природ
дощ - сумна природа; людина, ньою, яка плекалася тисячоліття

йдучи змочена, змерзла, не має ми. rї початки треба шукати у rли

хотіння співати). бинах Мізинської - Трипільської 
Природнє народження віри - культури. Вона була вірою раді

природнє постання свідомости на- сною, доцільною, красивою: душа 

роду, природній розвиток його ду- народу, живучи в ласкавій При
ховної сили, його світовідчування роді, була радісною, доцільною, 
і світорозуміння. Природньо наро- красивою. У природній вірі народ 

джена віра подібна на народжен- утверджував розуміння Бога, Сві

ня дуба: з жолудя виростає могут- ту, Себе, Оточення, свої Закони 
ній коренастий тисячолітній дуб. Життя, утверджував Культуру 
(Віра народжена не тільки розу- Мислення і Почування. (Небуло, 
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немає і ніколи не буде на світі ві-· насильником. Застрашена людина 
ри абсолютно перфектної: у кож
ній вірі є проміння і тіні, є пра

вильности і хиби. У природній ві
рі на род природньо помилки ви

правляє, і природньо правильні 

твердження удосконалює). 

Життя не стоїть на місці: на
род з вірою в краще розвиває кра

ще у вірі своїй ,а гірше - занед

бує: така властивість вдачі люд
ської. Русичам-українцям дуже 

приємно бути русичами-україн
цями: вони самі себе бачили у ві
рі своїй. І дуже любили її і берег-

. ли. Ділом звеличуючи віру свою, 
вони самі себе звеличували, само
втверджували. 

Природньо народжена віра мо

ральна і світла тому, що вона не 
осуджує, не переслідує інші віри. 

І любов людини до людини тре
ба вважати любов'ю природньою. 
Горе сталося тоді, коли на приро
дньо народжену віру й Ліобов за

зіхнули в У країні (Русі) релігійні 
душолови. Вони принесли до Дні
пра неприродню віру, зроблену, 

вимушену. Вони освятили релігій

ну ненависть, речучи: "Хто віl'У
ватиме та охреститься, спасеться, 

а хто не віруватиме, буде осуд
жений", (Марко, 16, 16). Вони за
лякали людину осудженням 

вони зазіхнули на совість, честь, 

душу людську. "Хто визнає совєт
ську власть і піде в колхоз, спа

сеться, а хто не визнає, буде осу
джений - вивезений у Сибір". 

"Коли хто не любить Господа 

Ісуса Христа, нехай буде прокля

тий", (І до Коринтян, 16, 22). 
"Коли хто не любить любимого 
нашого вождя Леніна, нехай 

буде покараний, як ворог народу, 
відщепенець народу, контррево

люціонер ". Неприродня віра не 
тільки скривдила душу, а й обі
крала любов - зазіхнула на най
ніжніші природні почування лю

дини. "Люби, а ні - будеш про
клятий!" Той, хто примушує лю
бити, загрожуючи прокляттям, 

образами, неволею, вважається 

не здібна не тільки любити, а й 
правильно мислити, відчувати. За

страшена душа замкнута, хитро

улеслива, пригноблена. 

"Хто не правдомовець, як не 
той, хто відкидає, що Ісус є Хри

стосом? Це антихрист, що відрі

кається Отця і Сина", (І. Іван, 2, 
22). "Хто є ворогом народу, від
щепенцем, як не той, хто відки-

дає, що Ленін є вождем світового 

пролетаріяту. Це антибольшевик, 
що відрікається від партії і Лені

на". 

"Хто вірує в Сина, той має віч
не життя, а хто в Сина не вірує, 

той життя не побачить, а гнів Бо
жий на ньому пробуває", (Іван, 
З, 36). "Хто визнає Леніна, той 

має щасливе совєтське життя в 

колхозі і в місті, а хто Леніна не 

визнає, той родини не побачить 
перебуватиме в концтаборах 

Мордовії, Сибіру, і діти, і жена 
його не матимуть права з ним ба
читися, і гнів партії Леніна на ньо

му перебуває". 

"Коли хто приходить до вас, 
але не приносить науки цієї (нау
ки Христової, - Л. С.), не прий
майте до дому його й не вітайте 

його. Хто бо вітає його, той участь 
бере в злих учинках його", (2 Іван, 
1 О, 11). "Коли хто приходить до 
вас з антисовєтською літературою, 

не приймайте до дому його і не 

вітайте його. Хто вітає його, той 

бере участь у поширенні антисо
вєтської літератури". 

Неприродня віра озброєна по
грозами, докорами, залякуванням 

тому, що вона немає місця у вда

чі Українського народу. Вона не 
узгоджена з природою душі наро

ду. Уї можна накинути народові 
тільки способом насильства (" вог
нем і мечем"), як це й робили Пу
тята і Добриня. І утверджувати її 

можна тільки при допомозі теро

ру, як це з знаємо з дій білих 
жандармів і червоних чекістів 

{північних зайдів). 

"У сім робімо добро, а найбіль
ше товаришам по вірі", (До Галат, 
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6, 10). "Усі міста любимі, а Мос
ква самая любімая ", "У сім бажає
мо ycuixy, а найбільше товаришам 
по партії Леніна-Сталіна". "Хри
стос любить всіх людей". Ні, Хри
стос не любить тих людей, які не 
є християнами. На світі буддистів, 
конфуціоністів, індусів, шінтоїс
тів, мусульман більше, як христи
ян: а коли так - значить Хри

стос меншу частину людей шо

бить, а більшу - ні. 

"Москва любить всіх людей, 
Москва - столиця світового про

летаріяту": ні, Москва любить ті
льки тих людей, які є відданими 

москофілами, і по-рабському ви
конують 11 директиви. "Христос 
каже: "Любіть ворогів своїх": так, 
так, "любіть ворогів своїх", але не 
любіть ворогів Христових, бо ж: 
"хто не любить Господа Ісуса Хри
ста, нехай буде проклятий!", (І. 
Коринтян, 16, 22). Українці, в ду
шах яких розвинене почуття гід

ности, кажуть: "Москва - наш 
ворог". Червоні чекісти примушу
ють Українців любити ворога (Мо
скву), але вони забороняють Укра
їнцям mобити ворогів Москов
ських. 

Природньо народжена віра по
єднана з вдачею народу, і тому 

вона не втримується терОРjРІ· Я 
кажу: віра - це не пекло, чисти

лище, чудотворні мощі, ні, віра -
справа людяности, справа терпе

ливого ставлення до інакшевірую
чих, віра - вільне самопізнання 
і самовдосконалення. Віра, яка 
зневажливо ставиться до життя 

земного і мріє про небесне, не ро
бить людей кращими, зневірює 
людей, робить їх безбожниками. 

Віра - це не гноблення людини, 
не використовування почувань лю

дини,· щоб її застрашити - за
страшена людина має застраше

ну віру. Природня віра - віра ви

ховання людини любити волю, ку
льтуру почувань, культуру мис

лення, діяння, культуру розумін
ня життя, Світу і Бога. 

Я завжди повторюю: людина є 
. такою, якою є її віра. Віра - ду-



ховний шлях людини. Віра і пове- рогу, почавши дискусію: яка віра стає святістю, святість стає помил- · 
дінка людини поєднанні так, як краща? Один каже - я знайшов кою, просте - складне, складне 
поєднані серце і дихання. Ніколи добру віру, а інший йому відпо- - просте. Для людини, яка живе 
не ставтеся легковажно до рідної в~дає - а я знайшов ще кращу в джунrлях - велосип~.д є склад
віри, тобто до рідного способу в~ру. О, нещасливі духовні шука- ною машиною. Для людини, яка 
життя, до себе. Усе чим людина чі! Розумні люди, вільні й достой- живе в сучасному місті - автома
дорожить (любов, наука, техноло- ні люди віри не шукають. Родить- шина є простою машиною. 
гія) народжені вірою; навіть неві- ся людина й росте - й самі в її Віра і поведінка поєднанні між 
ра в Бога народжена вірою. душі родяться віра, надія, любов. собою так, як поєднані повітря і 

"Я атеїст, вірю, що можна ма- Вільна людина, як я вже говорив, легені. Поведінка - стиль життя, 
ти чесне життя и" без в1"ри" Чую· вільно сама розвиває свою віру в уміння поводитися так, як учить 

· · Бога, віру в себе й людей. У се, що 
ти християнський атеїст: ти розу- в її серці світле {рідне розуміння віра. Там, де немилостиве розу-
мієш теїзм і атеїзм по-християн- Б б міння віри, милостивости немає. 
ському. Понять віри є стільки, ога ,лю ов до. матері, л~бов до Папа римський вірив, що убивши 

. . батька, до родини до Впчизни) 1 · · сюльки є в1р. Хіба можна мати . : ' вана Гуса, скршить ВІРУ· Папа 
. вона зве рщною в1рою. Вона має І · К ··· 11 Б чесне життя, не в1рячи у честь? . . . . б оргаюзував у онстанцн суд о-

. рщн1 заповщ1, о ряди, свята. Во- " " І 
Коли ти в1риш у честь значить ти .. . жии - живцем спалив чеха. ва-
віруючий: честь є твоїм боже- на ;ужо~ ВІри. У ~ушу свою не І на Гуса не осудив "суд Божий: 

. . . приимає: має рщнии шлях життя. " 
ством. Правда: є чесно в1руюч1 1 у . ." . . . . ного осудило немилостиве розу-

. . Ч . рщюи в1р1 все рщне - рщне міння віри. 
нечесно в1руюч1. еснов1рvючою . . - дає людию велику приємюсть, на-

людиною є та людина, яка за свою снаг Люд на б . . . у. и на се е, на роди-
в1ру в1дповщає: чесна людина по- . 
водиться, як вірить, вірить так, ну, на весь свп дивиться по-своє

му - так, як хоче її душа, її бла
як поводиться. 

женство. 

20-б. БЛАЖЕННЕ РОЗУМІВ- Земля має шлях Небесний, а 
НЯ ВІРИ. Блаженство - велике Небо має шлях Земний. Людина 
щастя, духовна приємність, світле з двох шляхів (Земного і Небесно
натхнення. "Де згода в сімействі, го) створила шлях Людський. Лю
де мир і тишина, щасливі там шо- дина, живучи на Землі, думає про 

б " Небо, а піднявшись на Небо, ду-
ди, лаженна сторона . Б~ажен-
ства ніхто нікому не дає, не пози- має про Землю. 
чає. Люди - творці блаженства. Немає життя вільного від по-

милок. Немає, як знаємо, на світі 

віри непомильної. Біблійний Сава
от помилився:і тому почав вбива
ти те, що сам створив. "І рече 
Бог: вигублю чоловіка, що із зем
лі, як чоловіка, так і скотину, і 

лазюче, і летюче: бо взяла мене 
досада, що посоздав їх". Досада 
значить незадоволення. Біблійний 
Господь Бог Саваот "посоздав" 

Є переконання, що христия

нізм грецької і латинської інтер

претації сотні літ був немилости
вим. Були катовані ті, які відва
жувалися не по-греко-латинсько

му пояснювати науку Христову. 
(Переслідували людей науки, 

філософії, стримували духовний 
розвиток в Европі. Та енергія ро
зуму европейського розірвала гра
ти "священнрї екзикуції". І запа
лила вогнища духовного відрод

ження Европи). 

Немилостиве розуміння віри 

принижує Людство, бо перетворює 
віру в засіб гноблення душі, в зна
ряддя насильства і наживи. Зна

ємо це з історії архієреїв Проко

повича, Яворського, Косіва, Рут
ськоrо. У людей немилостивого 

розуміння віри немилостиве "я". 

У родині, яка складається з 

байдужих людей (з самолюбів), 
які є рабами поганих звичок, бла
женства немає. Є чимало таких 

родин, в яких щоденна релігійна 

сварня перетворила життя в пек

ло: він католик, вона баптистка, 
невістка - свідок Єгови, зять пра
вославний грецької віри. Усі вони 
в ім'я віри в Христа ненавидять 

самі себе. 

У серці відчуває блаженство 
той, хто має блаженнне розумін
ня віри. У блаженному розумін-

людей та згодом у нього виникла Українці Рідпої У країнської 

досада на них. І він почав їх вби- Національної Віри мають Блажен
вати (топити у воді). Чи можна не розуміння віри. У них блажен
назвати того отця отцем, який з не "я": вони чужої віри не прий
досади повбивав діток своїх? Ді- ! мають і своєї віри нікому не на-

ні віри освячується терпеливе ста- ток, які свідомо чи несвідомо грі- кидають, їхня віра не призначена 
влення до інакшевіруючих. Ніко- шать, треба виховувати терпели- на експорт. Вони знають закони 
ли не можна ніяке віровизнання во, по-отцівському, а не вбивати? чистого розуму і чистої волі: той, 
абра.Жати, переслідувати. Приро- І євангельський Христос помили- хто в тебР. відбирає Блаженне ро
дньо народжені віри мають бла- вся, віруючи, що Юда є прияте-1 зуміння віри і заохочує тебе прий
женне розуміння віри. лем, якому можна доручити обо- няте немилостиве розуміння віри, 

в'язки скарбника. 1. зазіхає на щастя твоєї душі, зазі-
Недобродії спрямували мис-

лення людей на неправильну до- Усе на світі відносне: помилка! хає на незалежність твого духов-
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ного "я", ІЦоб зробити з тебе ре- Іакова дорожила рідними богами, 
лігійного простака, знеособленого берегла їх. Христос не глумився з 
прихожанина, якому не треба ду- Рахелі і Іакова, звучи їх ідолопо

мати - треба тільки вірити в те, клонниками, хоч і знав їхню лю
ІЦО чужі люди придумали. бов до ідолів. Христос удоскона-

Блаженновіруючого людиною лював батьківську віру, і ті, які 
є та людина, яка має в своїй душі його погляди поділяли, звалися 
свою віру (рідну віру}, з жодної (на честь його) християнами. 

ський). Призначення віри - дба
ти, ІЦоб народ мав упорядковану 
душу (цілісну вдачу}, повноцінну 
духовну культуру, тобто, ІЦоб мав 
свою форму і свій зміст культури. 
Щоб українець був українцем по
походженню і по-вірі. Знецінюють 

рідних людей ті, які Христа одя
чужої віри не глумиться, і жодною Призначення рідної віри гають у вишивану гуцульську со
чужою вірою свою душу не запов-1 плекати в народі духовну бадьо- рочку, не питаючи Христа дозволу 
нює. дість, зрідненість, виховувати в на це. Вони Леніна прикрашують 

Я кажу: внуче Дажбожий, не народі любов до життя вільного, полтавськими вишивками: рідне 
дозволяй жодному душоловові любов до Вітчизни незалежної від оздоблення чужого змісту. 
вторгатися у царство своєї душі, чужих релігій, світоглядів, догм, Призначення віри - плекати 

у святиню свого "я". Дажбог тобі політичних і соціяльних законів. єднання народу. Єднання народу 
дав життя і Дажбог дав тобі ду- Народ зобов' язаний боронити не- квітує і міцніє там, де звички до
шу, ІЦоб у твоїй душі була твоя залежність Вітчизни так пристра- брі (утвердженні вільним життям) 
віра, вірй природня - самонарод- сно, як пристрасно людина сама освячуються, стають обрядністю, 
жена! І так довго, як у твоєму "я" себе боронить від злодія, який законом, стилем життя. Обряд
царствує духовіLть твого "я", бла- вторгається в її дім. ність рідна по формі і по змісту, 
женствvй - світ належить тобі Чужа віра, яка вторгається в творить врочистий настрій, єднає 
ти світові, ти є ти! народ, має неморальне призначен- спілньоту. Призначення віри -

Vnосконалюючи свою віру, ти ня: відохочувати народ від рідних плекати нові звички і вдоскона
удосконалюєш свою вдачу, куль- обрядів і заохочувати народ до лювати ті старі, які є світлими, 
тvру своєї духовної енерrії, своє чужих обрядів, щоб в народі не корисними. 
пільне розуміння і відчування Бо- було відпорности (здатности) чи- Звичка - спосіб поводження 
ra, свій самобутній шлях життя, нити опір чужій духовості. Чужа людини, народу, досвіди набуті 
сRоє хотіння бути собою всюди і віра учить відрікатися від рідно- життям поколінь. По звичках пі
завжди, о, які блаженні закони го стилю (способу) жІ!ття. знається вдача народу. Є в нашо
життя в Блаженному розумінні ві- · Чужа віра показує в неправи- му народі вислів: "Людина з пога
ри! Іх треба свідомо часто повто- льному вигляді рідну віру, ІЦоб на- ними звичками". Звідки вона їх 
рюючи, засвоювати - впроваджу- род утратив пошану до себе і взяла? Людина, ІЦодня п'ючи rо
вати у стиль життя. благоговів перед чужою святістю. рілку, звикає до неї і стає рабом 

поганої звички. 

21-в. ПРАВИЛЬНЕ 

ЧЕННЯ ВІРИ. 

ПРИЗНА- Там, де знеславлюється рідна віра, 
Муж, прийшовши з праці, ці

знеславлюється душа народу і на-
в'язується народові чужа віра (не- лує жену і дітей: до благородної 

Живу - значить володію тіле
сними й духовними силами. При

значення віри - берегти рідний 
спосіб життя, берегти кращі над
бання прадідів, дідів, батьків, бе
регти народ від чужої віри (чужо
го стилю життя}, щоб мати краІЦе 

сам оволодіння. 

природня, невластива вдачі наро

дній). Той, хто переслідує народ
ні обряди, звичаї, насилує народ
ну совість. Свобода совісти є тіль-
ки у вільній державі. 

Чужа віра має призначення 
плекати в народі збайдужіння до 

рідної духовости і рабське підпо-

обрядности він звик. Немає лю-

дей без звички: є десятки різних 
звичок. Звичка бути охайним, зви
чка бути увічливим, звичка бути 
точним, звичка бути послідовним, 
зви ч к а бути самоопанованим, 
звичка бути моральним, звичка 

бути вірним, звичка не об'їдатися, 
нелінуватися, не уникати обов'яз
ків, не обмовляти, не вживати 

грубі~нських слів, не бути жор-
Призначення Віри - розвива

ти в народі самобутність, духов
ну повноцінність і незалежність, 
учити вірних вірності. Вірний той, 

рядкування канонам, догмам чу

жої духовости. Віровідступником 

є той, хто зрадив рідну (природ-
стоким. 

ню) віру батьків своїх. 
Добрі звички вкладаються у 

хто не зраджує батьківської віри. Призначення віри - дбати, 
Українці, які вважають себе хри- ІЦоб не було двоєвір'я, двоєвір'я 
стиянами, неправиш+ю розуміють - духовний обман народу. Фор

Христа. Христос НС1 вчив зраджу- ма рідна (національна) - вишив
вати батьківську віру. Христос не ки, писанки, ІЦедрівки, колядки, 
вчив висміювати батьківську віру. зміст чужий (єрусалимський, ка
Рахеля - дочка Лабана і жінка 1 толицький, візантійський, ленін-
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нервову систему. Є правильний 
вислів: "Звичка - друга вдача". 
Як збагатитися корисною "другою 
вдачею"? Багато разів повторине, 

поступово засвоюється - стає зви

чкою. Звикнула людина о 7-й ран
ку вставати. І їй вже й будильни-

( див • на стор.1390_)_ 



'~\ 
AfS"f ТВОРЦІ tОНДУ 
~ nоШИРЕННЯ 

·Рідної УкраїкькоїНаціоиuьної Віри 

(Фонд ОСІДУРідної Віри -Основа,яка допома
гас втілювати в У<раїнське життя Світогляд 
Рідної ~раїнської Національної Віри ). 

ЄАНІСТ• І CIJll 
НАРОДЖУЄТЬСJІ 

Спіпьннмн зусипп11ми 

Святослав с:rомула -1600 (на будову Святині Ма -
тері України на ОріЯні), Володимир rубицький -
1000 (на будову Святині Матері України на ОріЯ
ні )', Проф. Rолодар Мацьків-І ОО, О гній Тищен -
ко-50, Д.Керничний-200 (на будову Святині Мате
рі України на ОріЯні), 

(продовження бу де). 

Пові.домлення 
26 і 27 Квітн л 80 ро ху в Світлиці С влтині 

Д аж,божої в Г еміл'Ьmоні (Онтаріо) відбудеrwьсл Вро
'lисте Засідання Ради Головно io Столу Об r•єднаннл 
Синів і Дочох Ухраїни Рідної Ухраїнс'Ьхої Націонал'Ь
ної Віри (ОС/ДУ РУН Віри), де в Присуrтисті Учителя 
Лева Силенха,. Рунтати і Голови Станиц'Ь ОС/ДУ РУН· 
Віри США і Канади обмірхуюm тахі Справи: 

1.Будова Свлтині Матері Ухраїни на Орілні. 
2 • Ор~анізаційне оформленн.я нових Станuц'Ь 

ОС/ДУ РУН Віри у Віл'Ьному Світі. 
З. Під~отовха до 2-io З"їзду ОС/ДУ РУНВіри, 

оформлення і утвердженн.я постійно~о Статуту ОС/ДУ 
РУНВіри (Со саєті оф Юхреініен Нейтів Фийт,інкорпо~ 
рейшен ). 

4. Зміст і Форма Проповідуваннл Рідної Україн
С'Ь'КОЇ Націонал'Ьної Віри у Віл'Ьному Cвirm і в Україні. 

5. Семінари Рунтатів і Проповідників та Літні Шхо
ли Моло'ді на Оріяні. 

Головний Crtriл ОС/ДУ РУНВіри, .США-Канада. 
Груден'Ь,10.979 ріх Дажбожий. 

ПРИМІТКА: За інформацілми у справі Врочисто· 
io Засідання Ради Г.С. ОС/ДУ РУНВіри треба писати 

в . *** на нашу адресу до. инн~пе~у. · 
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nожертви (Дари) на Фонд ОСІДУ РУНRіри (на 
будову Святині Матері України на Оріяні, на Ви 
дання брошур в українській і англійській ~овах 
про Духовні Основи РУН Віри для . Ст,r дент1в! н.а 
покриття боргів Видання "Мага 81ри та Р1чн1 
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 АЗС 2У4 

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

милку не прислане nоквитування 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 -
кого Самовдосконалення і ·самшіЗнання. 

Святослав В. Пилипенко, 
Скарбник Фонду r. С. ОСІ ДУ РУНВіри. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

1. "Mara Віра" має ціну - 47 долярів. І тому Тим, 
Які прислали рані Ше Передплату в сумі 60, 70 долярів , 
можуть бути повернені 13 чи 23 доляри,або на ЇхНє ба
жання передані на Фонд Головного Столу ОСІ.ДУ РУН -
Віри чи на сплату борrів видання "Mara Віри". 

АТі,Які раніше прислали Передплату в сумі 20 
чи 30 долярів, мають ще додати 27 чи 17 долярів, щоб 
отримати "Mara Віру". 

2."Mara Віра" всім посилається поштою з опла
тою 'ашуренсу',Пошта занотовує вручення "Mara Віри" 
Адресатові. Якщо б Книга в дорозі заrубилася ,то 
пошта (після двохмісячноrо дослідження), виплачує 

50 долярів. 

3. Усі,Хто склав Пожертву на Видання "Mara 
Віри" не більше ,як 1 ООО долярів, присилає плату за 
"Mara Віру" в сумі 47 долярів, цим помагаючи з друкар
ні викупити третю тисячу примірників " Маrа Віри" , і 

збільшуючи Фонд Будови Святині Матері України на 
Оріяні. *** 



УКРАJНЕЦЬ І 
..., 

ДІ ИСНІСТ Ь 
29-30 червня 79 р. в Бавнд Бруку (США) з"їхалися 

українці-Митрополити, Архцєпископи і Єпископи Право
славія Грецької Віри в США' і Канаді. І проголосили 

"Комунікат" , що "недавноприбулий дисидент В. Мо -
роз у заявах і освідченнях .явно зневажає Українську 
ПJЕвославну Церкву", і це "мо~ викликати неспокій і 
заколот ,як в Україні, так і ( ••• ) поза її межами", ("Ук
раїнські вісті", 18 липня,79 р.,Дітройт). 

В. Мороз у "Гомоні України" (за 24 жовтня,79 р., 
Торонто) сумно написав "Трохи смішного", що "Бреж
нєв мав владу і дав Морозові 14 літ тюрми. Скільки б дав 
Мстислав, .якби мав владу?" Давби стільки,скільки 
дав Архиєпископ (українець Феофан Прокопович) ,в 
церквах України проклинаючи гетмша Мlзепу, за те, 
що він відійшов від православного. царя Петра і со
юз склав з протестантським королем Карлом. 

Митрополит Мстислав має гнів, u..p Мороз пок -
лонився батькові (папі) Каролеві Войтилі, Янові
Павлові 2-му. І Войтиловог.о.слугу кардинала Йосипа 
Сліпого визнав своїм "найвищим Аnторитетом". 

СкіJіьки б кардинал Йосип дав років тюрми В. 
Мор<У3ові, коли б він щось зневажливе сказав про ка -
толицьку вїру? Очевидно,."жодної віри ніхто .немає. 
права зневаж;аt111J,, релі~іuна толеранціл - основа духов
ної 1'УА'Ьmури", ("Maia Віра"). 

В. Мор<У3е, не зневірюйся! Н~ відрікайся свого 
кре.$,якс Th визначив у cв~l'vf{ вірші, пишучи:"Підніму 
з намулу Дажбо~а дерев"яне олтарище,зба~ну запові -
тів Прау1'раїнс'Ь1'!/-U дух". Піднімай, Ти. ж тепер на волі! 
Володар Святослав не хотів для себе віри приймати з 
Риму, Візантії, Багдаду .Він вмів безпосередньо(без 
греко-римських амбасадорів) розмовляти з Богом -така 
була в Нього світла етика! А Ти ж, В. Мор<У3е, так ча

сто у промовах: славиш етику Святослава! 

Українці, не віддавайте~ один одного в тюрми 

за святі справи Ватикану, Ортодоксії, Московитії. Не 
захоплюйтеся гаслами "За християнську Україну~'"за 
комуністичну Україну", бо ж чуєте,яке безладдя з то
го виходить :"коли християнська, то тільки католицька", 

"коли християнська, то тільки грецько -православна", 

або -"тільки бабтиська" ," коли комуністична то тільки 
воз"єднана з Москвою". ' 

Учитель Лев Силе нко каже :"Україна вистраж 

да~?- право бути Українською Україною. Не чі 11ляйтс 
до Ії благородного одіння інтернаціональних латок 

з написами "катол.~цька" ,"комуністична" ,"християн -
ська". І не ведіть Ії ,Святу Матір Україну, насповідьдо 

Чужих вівтарів!" Українці здобудуть Гідність у світі, 
змагаючись за Українську Україну , не підлеглу Ри -
мові, Греко-Ортодоксії, Московитії. Тільки в Україн
ській Україні може бути релігійна толеранція. 

Щоб священне гасло "За Українську Україну!" 

не було голосом загубленого в пустині" , вже в Канаді 

д<?,стойни~. Побра.:гим Інженер Володимир Ми
хаилович 1 Досто~ ... на Посестра Мирослава (В) 

Ол1иники. 

стоїть Святиня Дажбожа (в Онтаріо).1 І вже розпо
чата в США будова Святині Матері України (в Ню -
Йорку). І ·між Українцями успішно шириться Україн . 
ська Віра в Єдиного і Всюдисущого Господа Дажбо
га • І приходять Богом послані Першопрохідці -Тво-
ці Української Дійсности, щиро складаючи княжі да
ри. З світлою пошаною увіковічнюються іМена Миро -
люба (Богдана) І.· Тимченка, Богдана П. Костура , 
Рунтата Славина Яво~ького, Рунтата Мирослава 
Лцзооого, Святослава Гомули , С. Вовкотруба, Свя
тослава Когута , Проповідника -Рунтата Богдана Ста
нопруда, Рунтата Боголюба І.Сви·риденка Володими
ра Олійника ,Які склали княжі дари чи в~е визначи -
ли княжі дари у своїх Тестаментах на будову Свя
тині Матері України: на Оріяні , m утвердження 
між Українцями Незалежної Української Духовної 
Дійсности! 

І щоб постійно для Молоді виходили в Україн
ській і Англійській мовах публікації про РУНВіру , 
основані на "Мага Вірі", Достойний Побратим Інже
нер Володимир Михайлович і Достойна Посестра Ми
рослава (Варвара) Іванівна О~ійники в Ню Йорку в 
день врочистого відзначення Іхнього щасливого 50-
ти літнього rІодружнього Життя, пожертвували десять 
тисяч доля рів, створюючи постійний видавничий фонд, 

Не з~ажаючи на по~илий вік, Побратим інжеоор 
Нолодимир 1 Посестра Мирослава (Варвара)Олійники 
жваво цікавляться Українським культурно.громадсь -
ким життям, передбачливо орієнтуються в змісті 
Української Дійсности . І при кожній нагоді пропові . 
дують Рідну Українську Національну Віру. Їм всі 
щиро бажаємо довгих літ життя і доброго здоров"я 
на славу Українського Народу. (на стор.1390). 
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"МАГА ВІР4" ВЖЕ ЙДЕ В СВІТ! І СТАЄ.НА СТОЛЬНОЮ СВНЩЕННОЮ КНИГОЮ В ДОМАХ 
УКРАІНЦІВ АВСТРАЛІЇ,АНГЛІЇ, КАНАДИ, АМЕРИКИ, НІМЕЧЧИНИ,АР(ЕНТИНИ. · 

На цій історичній фотографії Ми бачимо (зправа 
наліво) Достойного Рунтата Славина Яворського
Голову ВИдавничого Комтету "Мага Віри", Дое -
тойну Посестру Лад.V Ситник -Дворниченко, Я<а 
~ртвувала роки праці для "Мага Віри", роблячи 
перевірку друкарських. текстів з Авторськими тек-

Умова Видання Священної "МАГА ВІРИ" була 
підписана в Торонті 20 червня 1975 року. Склавши 
Найвизначніші Пожертви ,стали основоположниками 
Видавничого Фонду: 

Миролюб (Богдан) М. Тимченко, Богдан П. Кос
тур, М.Різанець, Мирослав Цупер, Рунтато Славин 
Яво_рський, Проповідник-Рунтато Богдан Станопруд, 
Др.Полян Синівський, Святослав Когут ,В.Олійник, 

lxJJi дари, починаючи від 4000 тисяч, кінчають -
ся на суМах .більших:,як 2000 долярів. З Ним}'t ідуть 
Побратими і Посестри ,склавши на Видання Священ. 
ної "МАГ А ВІРИ'' такі Дари: 

· Богдан і Зоряна Підгурські-1500 ,Олег Левшо -
НКІ< -1200, Рунтато Боголюб Свириденко-1170 ,Рун -
тато Мирослав Ситник -11 ОО, Святослав Г:vлак-1160 , 

е 

стами: праця ця вимагала уважности, духовної си
ли і посвяти, Достойного Рунтата Мирослава Сит
ника-Дворниченка -Секретаря В~~авни~ого. ~оміте
ту "Мага ІІри". ·У документальюи п_убл1 к_~ц11 "5'< 
видавалася "Мага Віра". буде (для 1стор11) деталь
но . 1()знаменований · · Іхній немеркнучий Священ
ний Труд. 

В.Щахтенко-600 , Б.Бриль-500, М. КуЗів -500 , 
Ярослав Кулик -520, Мирослава Смалюх-500, Сві тан -
на І. Клер -500 , Головний СтіJі ОСІДУ РУНВіри -
540, С.Равро -500 , Богдан Фень-500, Лкnмила і Ро -
ман Фенько -500, 

е 

Богдан Володимир Сурма--500 , Богуслава Ко
верна-50, Проф.А. Білецький -15, М.Орлів-20, Проф •. 
Орь Балабан -1 ОО, Богдан І. КисіJіь-114, 

е 
. . М.Рудик -70, Миролюб Сидюк-100, Мирослава 

Іршнь-25, М.Г. Петронюк-1 ОО, І.Михайлевич-1 ОО, М. 
Черепаха-250, Миролюб Мас -115, Рунтато Мирослав 
Лисенко-78, 

l~·ятослав Тата-1020,.Володар І.ГаИдайчук - Т ... арас Селіrор -104, Тарас Нарожняк- -500 
1000, Жшоча Рада ОСІДУ РУНВіри-1115, Проповідt В.о.Іrунтата Вогнедар Печений -76, М.Г. Печенюк -
ник Рунтато Орь Улицький-600, Орь Пивовар-Проко - 76, В.~ Обе~ук -38, І. Кобець -250 А. Паламар- -1 ОО 
пенко-500, Світанна і И.Бабич- -120 , ' , 

Рунтато Мирослав JІозовиИ-665, С.Пелешок -
500, М.Шкварченко-500, Святослав Арсіснко-500 Во
лодар Мацьків-500 , Святослав З. Кравець-500 Б~г-
дан І. КоломицькиИ-500, ' 

М. Лисенко -100, М. Рубан -100 , Богдан Ко -
черга -100, Б.М. Дзюб- -50, Славут3 Топчан -50 Кий 
Коперник -25, В. Козобокий -15, 'С Юрченко -50, 
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(на стор.1388). 

Рунтато Мирослав ЛО'Jовий , м~ючи на увазі 
Українців Рідної Віри ,які вже склали княжі по -

жертви чи які визначили княжі дари у Тестаментах , 
пише, що "Є перспектива створення Мільйонового 
Фонду , щоб забезпечити ІВ майбутнє хід роrзвитку 
Рідної Української Національної Віри . СЮобливу ува
гу треба буде звернути на ту молодь,яка починає шу
кати коріння історії свого народу і прагне незалеж -
но творити зміст Української Дійсности". 

*** Посилаю чека на 25 долsрів на Фонд Виданнs 
"Самобутньої України", Яку 11 постійно читаю вже 
дов~і роки. І хочу , відзначаючи 15-•лімs Виходу 

в Світ "Самобумьої України", .схазапrи, що. пwй, xmo 
читає .цей Часопис стає .новою Українською Людиною
Людиною Рідної Української Націонал'Ьної Віри в Єди· 
но~о і Всюдисущо~о 1Ьспида Ухраїни- Руси! 

На "Maia Віру""' вже послав 50 дол.ярів • І мли 
є .можливість, ІІ&О прошу мені прислапrи З примірники 
"Maia Віри", і .я не~айно вишлю чека. 

Бажаю усім добро~о здоров""' і вітаю всіх з 
Різдвом Свіuа Дажбож,о~о/ 

З побраrІШМС'Ьким привіrюм Марко КорнієІjко • 
Варравонr, Австралі.я , Груден'Ь ,10.979 р.Д • 

ВІД РЕДАКІJJЇ°: 

Листи, в яких Побратими і Посестри, вислов
люють вітання , відзначаючи 15 -ліття виходу в Світ 
"Самобутньої України" , .будемо радо поміщувати. 

Усі спільно відзначаймо славний ювілей нашої 
"Самобутньої України". 

(на cтop.Ji386). своє життя зруйнували своїми ли- ду свого - не будь рабом; не ли-
ка не треба. Звикла тримати по- хими звичками, кажучи - така шай в біді приятеля свого; не зне
рядок У хаті: і дивується, що ін- моя доля. Погані звички - ворог вірюйся; люби дітей свого і чужо
ші звикли жити в неохайності. людини, від якоrо гинуть навіть ro народу. І, провинившись, кажи 

Людина, збагатившись звич- розумні люди, природою обдаро- рідній владі: краще бути покара-
кою, виконує дію без роздумів і вані. ним законами Рідної Віри, ніж об-
вольовоrо напруження, але свідо- Погані звички людина придба- ласкавим законами чужої віри. 
мо. І каже: "Мені легко, ·я звик". ла, маючи неправильне вихован-
(Відвикни від лихих звичок, при- ня, неправильний спосіб життя. Закони Рідної Віри карають 
викни до добрих: покращає жит- Боротися з поганими звичками того, хто сам себе зрадив: кара
тая твоє, поздоровішаєш, відчуєш тяжко - але іншого виходу не- ють, щоб зрадник сам до себе по
впевненість в себе). має. Злі звички треба викорінюва- вернувся, сам свою волю боронив. 

Добрі звички - шляхетні ска- ти. Кожну звичку можна при хо- Закони чужої віри карають того, 
рби кращих людей. У Европі та- тінні - при наполегливій силі во- хто рідне любить більше, як чу
ких людей звуть духовними ари- лі змінити. же, хто рідному служить більше, 
стократами. Добрі звички людині У великого народу велика ві- як чужому, хто рідну мудрість 
потрібні, щоб життя зробити змі- ра: хто має малу віру, той її зо- цінує більше, як чужу, хто рідне 
стовнішим, красивішим, вартісні- всім немає. Тільки велика віра є розуміння Бога приймає, а чуже 
шим. Людина при допомозі доброї вірою. Велика віра _ велика на- залишає. Посвятити себе РУНВі
звички ту чи іншу працю виконує снага. Брат-чужовір, який каже, рі значить мати найвеличніший 
легше, краще й швидше. що вірить не тому, що вірить, а шлях самопізнання і самовдоско-

До&рі звички - чесні вартові тому, що звик, віри немає. Він палення. 
здоров'я нервової системи. Злі рабську звичку називає вірою. Щоб правильно зрозуміти Сім 
звички - нервове виснаження Розуміння віри у нього рабське: Законів Правильного Життя, тре
людини, предтеча хвороб і безпо- він є рабом по-вірі. ба знати "Мага Віру". Треба сві

радного життя. Змінити спосіб Заповідаю: розумій і люби Бо- домо володіти собою всюди і зав
життя значить змінити звички, ra по-рідному; не поклоняйся чу- жди, збагачуючи життя добрими 
змінити стиль ·поведінки. Коли ти жоземним поняттям Бога; само- звичками, правильним мисленням, 
вмієш сам себе змінити (змінити вдосконалюй розум, душу й тіло; правильним хотінням, правильним 
злі звички на добрі), значить ти вір у себе; люби родичів своїх; виконанням, правильним ставлен
вмієш володіти собою, вмієш ко- виховуй дітей своїх у дусі рідної ням до себе і оточення, правиль
ристуватися волею, умієш бути віри; шануй духовність предків ним харчуванням, правильною шо--
майстром свого життя. своїх; шануй свята рідної віри; бов'ю, правильною вірою. 

Добрі звички треба поглиблю- не самозабувайся на чужині; не 
вати, скріплювати, покращувати обмовляй; живи для добра Віт
- утілення в життя добрих зви- чизни; будь правдивим свідком; 

Лев Силенно, •Мага Віра•. 

чок вважається самопізнанням і б " ·· б · о ороняи сво1 скар и 1 не привла- v"c~··.c~···'-"'"'-""''-"'"'-V'''-~"~".n."'C""''-"'''4 
самовдосконаленням є люди якl. " . б . І :r••··•·:•=1•=:•=:r•=:•=:•=:•==~•·:r•=:•· · , снюи чуж1; не лю и воропв наро- J,."(t""~",.,(f,"~"".~" ... (t,."~t •.• ~",.,~t."~"'"'~°'"-' 
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7-io Лuсf!Юuада (10.979 ро'Ку Дажбожо~о) в Монпсре
алі (Канада) Проповідник -Рунта'ІІЮ Бо ~дан І.Gтано. -
пруд бла~ословенно побажав щасливо~о родинно~о жи -

ПОВІДОМЛЕННЯ 

"Maia Віра" вже е .в Ню Йорху, Лос Анжелосі,Фініх -
сі, .ТоронtІІі_Едмонrюні , Чи 'Ка~о ,Винніпе зі,М он11р е~~і~ ·Та 
в іншиж міспсаж СІВ.А і Канади. І вже є .в Авс11рал~~ i Ан
~лії. ·"Maia Віра" ще має.12 •свч долврів Бор~у. Гро"! 
ші з проданих примірнихів "М aia В~ри" йд~ на ~о1'ри
_, &piy і на Ф:Jнд Будови СвstІІІJ,.Ш Mancepi Укр.а~ни. 

У сі ДосtІОйні ПобраtІІІJ,ми i Посесt1ри, JІ1'Z на ви
данн.11 "М aia Віри.,, жерпсвували по 500, 7.00 долврів, жо-

(настор.1389). 0 
Оrній -Д. r~ищенко -400, Божедар Гайовий 

300 Мо Qю111<0 -35, В. Тимошенко-10, Ю.Б. Гордин
ськ~И-50, Мо Яворський -100, 

0 
ЛоН. Дядик -400 , Д.Лимар-1 ОО, В. Сосяк-5, 

Т. Бобрівник -100, А.В. Козовський-100, П. Лащук -
20, м.~о І)цулЩ<--250, Т.Генсіровський -100, 

0 

ІІІІNІ Побраамові Сввmославові З. [{,равцеві і Йо io дpy
'JICUHi Марусі. Побратим Святослав відомий,лк жерrме -
нний Українец'Ь Рідної Віри. На виданн.11 "Maia Віри " 
Вінпожертвував500 до.1111рів, а на будову Сввтині Ма· 
тері України на ОріІІні ,1000~ Всі Побратими і Посес · 
три бажаюпrь новій ухраїнс'Ь'Кій родині Бaiamo. Щасu 

на славу Дажбожій У " р а ї н і. ~· 

чуtІІЬ, щоб:Сума Їхн'ЬОЇ Пожер•вu зали14илас.1 непоруше
на. І rюму 01ремо. плаNпrь за свій при,мірних "Maia 
Віри". , 

(Списо1 Усіх Жер•водавців на Виданн.11 "Maia 
Віри'' буде обрвдово .поuадений разом з примірш.11І0м 
"Maia Віри" до .мід11ної схрин'Ь1'и з написом "На Запо"! 
ві•у Пам "лtІ'Ь Майбумім По1І0.1іннлм'", і буде в земАі 
замурований під основою (фундаменпсом) Свв•ні Ма•е-

рі У1'раїни в Липні 10.980 роху під час 0-ввпс"ової Зус-.· 
річі Побраемів і Посесmер на ОріІІні). · 

"Maia Віру" всі опсримуюпrь , ви~о.овлвючи 
чек чи "моні ордер" на суму 47 доллрів на ім''.11 "Maia 
Віра~ і лиспса посилаV4и на адресу~ "Maia Віра", 

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

Ярослава Мирна -30, А.О. Війтенко-20, Д. 1Гошова
тюк-40, П. 1Грушецький -69, Лада Дуб -50, Др. Ро -
ман Вищня -50, Богдан Борис -100,Святослав Цю -
цюра -50 

Г0 Журавель-20, м .Хомич -100, С.Коваль- Мо Семенець-10, По Зозуленко-340,~М. Федик-
чук-50, По Черепаха -20, І. Міненко-40, Володимир 10, В. Семенюк -25, Добролюб С~рдюк -51, И.~оваль-
Олійник -50, С.Кириченко-10, 20, А 0 Руденко -25, П. Діловськии -58, В. Спорш - 20, 

0 
0 П~ Семененко -200 , с .Ляшенко -500 , В. Ні. 

Святослав Гомула -375, П. Дмитренко -200" коне~ко-25, В. Бурим -5 .... 0, П. Міщук -100 , О. Косів -
Боrолюб Мотуз-35, Лада Святославська -60, Святое .. ськии -100, ·Шафранськии М. -100. 
лав Пилипенко -140, Г. Комишан -37, Я. Марика -30, Q Збірка на Видавничий Фонд "Мага Віри" продовжуе· 
О.Мироненко-50, ться до 7-го липня во: року. Нових Жертводавців ві · 

ф тае мо! І Вітае мо тих Побратимів і Посестер,які при-

А. Меркело -50, Поляна Волинець-І ОО, Б.Хаб
ленко-21, Ганна Остафійчук-100, П. Тупицький-5, П. 
Мричка -100, Веданта Кулевич-80, Т. Бойко-ЗО, 

силають додаткові Дари,збільшуючи суму своеї По -
жертви. Того, Хто в цьому Списку помітить якийсь 

недогляд, просимо про це повідомити Редакцію m нашу 
Винні пегську адресу, дякуватимемо за допомогу. 
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Що таке РУНАіра (Рідна Українська Ваціональ -
на Віра) проявлена в Науці УL11теля Лева Силенка? 
Як і в ріцновірі в обряди? Я ке в них розу\1 ін ня Є.1и
ного Бога? Які в них погляди на рідну історію,прав

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

ви, обряди, закони, заповіці,світорозу\1іння? Та -
ких і подібних питань у Нас багато. На всі ці пи -
тання матимете r . ідповіді, отримавши від нас та-

кі книжки: 

І.Мудрість Української Правди. 
2 •• о повинен Знати Українець? 
З."Мага Врата " (Лев Силенко). 
4.За кони ПравиJІьноrо Життя. 
5. ne ревті.1ення. 
&.Створенн1 Нового "Я" (Лев Си.11енко). 
7.Діти і Родичі. 
8. Світ і Й oro Таїни. 
9.Совість Історичної Іfауки. 
10. Чужі і Рідні Імена. д~ ти,наша знать? 
11.,l]і.я'1анти з Xpa._wy Свіrової Історії. ( Зара•ус• ... 
pa,&i і Біб.АіА. Будда,Бо~ і Єган~еАії. 

12.так Говорить У~тг.11ь Лсв Сил<'нко.U_Jро Біб.11ію). 
13.еtСотворffіІІЯ Оиту(Книrn Іва11а Фpattl\~ 
14. Закони Життя - Рід11а Віра. 
•w·~~ ... ~" З ЛИСТІВ ДО ВИДАВ/11/Ц ТВА: 

"Прошу прислати 14 хнижок, нани JІxux перечислені 
, "Самобутн'ій Украіні". Знаю, 11.40 папір, фарба, друк, 
працА, асекурогана поштюга пересилка тепер доро~о 

'ltOШfflyюm.Omnж, прошу приІі1111ти мій 8несох 20 долJ&-
Р і 8 ) на Розб удо гу Ваш о io Видаг ницт8а .Жду посилхи з 

хни~ами:' (З листі в) 

САМОБУТНЯ 
}ІКf)tІЇНА 

"Samobutnia Ukraina". 
RUNVIRA 

А Ukrainian Monthly Magazine. 

FOUNDED /966 

Р.О. ВОХ 1174 - WINNIPEG. MAN. CANADA АЗС 2У4 

ORIANA. Р.О. ВОХ 147, SPRING GLEN, N.Y., 12483, USA. 

Sociвty ot thв Ukrainian Native Faith 

LEV SYLENKO, 

Founder ar.d Spirituвl Lвader 

0 
Читач пише: 

,, ПосиАаю noxeru111y (п "АІtЬ до.t.Срі1 ), ІСUІІ81 ріх WAiD ме
ні Вени цінний Уасо11и с. Чимю сам і даю читати сусіда-,,,;· 

1Іаr.оnис поси.11ас\10 кожночу, хто повідо~ляс, що хо
че бути наwи'1 1htтачем, і щиро дякуємо за пожертв••. 

Наша Адреса: 
ф 

-----"SAMOBUTNIA UKAAINA", 
Р.О. ВОХ 3582, STN. ••с-•, 

НАМІ L TON, ONT., CANADA LIH 7М9 

Адреси наUІІх представництв : 

Во• 57, Р.О. Slelion "Е". 
Monlrael. ОuаЬас. Cen8da. Н2Т 3А5 

Р.О. Вох 851, Edmonton, 
АІ18., TSJ 2К8, C.n8da. 

Р.0. 8оа 4858S, Вarrlngton Stn, 
LОІ Angal8. СА .. 80048. USA 

Р .О Воа 43&5. SІ . Е. 

Ouawa. Ont .• к 15 584. Can8da 

Воа 745. РО Fonthlll. Ont 
LOS ІЕО . Canada 

40 H19hloetd Rd Вolton . Lanca 

8l 1 . ИL . Otмt 8r1Іaln 

Ро ео. 132 ''" "" •. 
Toronco. Orlt.M4Y2NI. C8"8d8 

,l)opori tІита чі! 

Яunvira. 118 St. Merlla Pt . 
New York, NY .• 10009. USA. 

124 W . Gran8da St .. Ptloenia, 
Ari1ona. 8SООЗ. USA 

1234 N. Kedl" Ava .. 
Ctucago. НІ 60651, USA 

1811-10 Awa. S., МІnм8роІІ1, 
Mlnn., 55404, USA. 

15331 Lamb SІ. for1 Lupton, 
Colorado. 80&21, USA 

Р.О . Воа 111, Manuka. А.С.Т., 

Kanllarr•. 2803. Auatralla. 

РО Воа 141. SunnyЬanll. 
8f1sЬona. OLD .. Auatral•a. 41ОІ 

ІlросИ\10 ІІОВЇДОЧJІИТИ нас, КО.JІИ ТР. чи i11ur. 'ltCr 

ЛО "Самобутньоі УкраЇ1tИ" Ва~ ІЮІUТ&t ІІР ,'tОРУ'ІИ• 
.1а, шоб \И \1ОІ'JІИ Ва\1 прислати 1юнторно, дяку -
Rатимемn за с11 ін1~ацю! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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