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ЛЕВ СИЛЕНКО. МУДРІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ

Ми підем у світ Мага Віри,
Де слава Руси-України,
Де сонце правдивої Віри,

Духовне блаженство Людини.
Ми любим народи. Дажбоже
Єдиний і рідний, ділами
Життя українське вельможне
Нехай гомонить над Світами!
Учителю, ждали ми, ждали
Науки Твоєї приходу,
Поклони, щоб ми не складали
Месії чужого народу.
Ми підем у світ “Мага Віри” –
У біблії рідній є рідні
Закони правдивої Віри
Святії, ян Небо, Всесвіті!
С. Бабич

“Тих, хто зацікавився Силенковою вірою в Дажбога, одсилаю до Його 1427сторінкової “Мага Віри”. Відкрийте для себе цей скарб”, В. Боденчук, “Молодь
України”.
““Мага Віра” зі статутом Української Біблії, як Святе Письмо Українців, має
бути настільною книгою – книгою життя, книгою духовності кожного Українця”, С.
Плачинда, “С.Д.У.М.”.
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Соборний Храм – Святиня Матері України
Стоїть біля Ню Йорку, США

17, 18 Серпня 85 року на Оріяні у Святині Матері України Віруючі в Єдиносущого
Господа Дажбога відзначали Ювілейне Свято – 20-ліття постання ОСІДУ РУНВіри
(Об’єднання Синів і Дочок України Рідної Української Національної Віри).
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«Якщо і в третьому тисячолітті Європа не матиме Європейської релігії, загубить
себе, її майбутнє буде захмарене. Нова духовність потрібна Європі, планеті Земля.
Постануть національні релігії з шляхетним розумінням єдиносущого Господа. Перші
вогнища європейської цивілізації були започатковані у селищах трипілля (над Дніпром), і є
таїною Дажбожою те, що всеєвропейське духовне самовизначення почнеться там же (над
Дніпром). Духовна весна Народів Європи наближається».
Лев Силенко.
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* Церква (Об’єднання) вірних Рідної Української Національної Віри (РУНВіри,
Рідної Віри) засноване Духовним Учителем Левом Силенко.
Перші Громади РУНВіри зареєстровані: 3-го грудня 1966 року в Чікаго, Іллінойс; 4го березня 1970 року в Аллентавні, Пенсильванія; 15-го жовтня 1971 року в Атлантик Ситі,
Нью-Джерсі; 29-го травня 1973 року в Нью-Йорку; 4-го вересня 1973 року в Монреалі,
Квебек; 10-го лютого 1975 року в Гемільтоні, Онтаріо; 24-го квітня 1979 року в Торонто,
Онтаріо.
Громади і Представництва РУНВіри є в містах:
КАНАДА: Вінніпег, Оттава, Ніагара, Едмонтон, Калгарі, Ріджайна, Ванкувер.
США: Спрінг Глен, Рочестер, Сіракузи, Буфало, Детройт, Чікаго, Денвер,
Бріджпорт, Гартфорт, Трентон, Сан-Франціско, Гат Спрінг, Норт Порт, Міннеаполіс,
Клівленд, Філадельфія, Сан Дієго, Лас Вегас, Фінікс.
АВСТРАЛІЯ: Канберра, Сідней, Брісбен, Каррінгтон.
АНГЛІЯ: Лондон, Болтон, Рочдел.
НІМЕЧЧИНА: Ессен, Штутгард.
НОВА ЗЕЛАНДІЯ: Мастертон.
УКРАЇНА
Статут Громади вірних РУНВіри вперше був зареєстрований у Києві 17 вересня
1991 року (Свідоцтво №629) у Київській міській Раді народних депутатів. Громади вірних
РУНВіри за цим статутом реєструються у різних районах м. Києва, і в містах:
Дніпропетровську, Полтаві, Донецьку, Львові, Одесі, Харкові, Житомері та інших.
28 травня 1992 року Рада у Справах Релігії при Кабінеті Міністрів України
зареєструвала Рідну Віру (РУНВіру), як Церкву, на всю територію України. У Статуті
Громад РУНВіри зазначено, що сповідники РУНВіри визнають монотеїстичне віровчення
Духовного Учителя Лева Силенка. Сьогодні в містах України є 34 Громади вірних
РУНВіри, і з них 19 Громад вірних РУНВіри вже зареєстровано (“Людина і Світ”, №10,
1994). 6-го вересня 1995 року газета «Свобода» (Ню-Джерсі, США) повідомила, що вже
зареєстровано в Україні 28 Громад вірних РУНВіри.
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1. Бог один.
А релігій багато. Чому?

Наш рідний Пророк Силенко у "Святому Вченні" пише: "Релігій багато тому, що є
багато неоднакових розумінь Бога". Щоб правильно відчути це визначення, наведемо деякі
дані з історії релігій. Наприклад.
1.
Господь Саваот був одним з численних богів у багатобожній релігії юдеїв.
2.
Цар Юдеї Іосія, щоб об'єднати юдейські роди і селища, скасував багатобожжя
й утвердив монотеїзм - віру в Єдиного Бога з ім'ям Саваот (Єгова), і про це пише "Біблія". І
культурний жид, сповідник юдаїзму, не ототожнює Єдиного Господа Саваота з
паганством. Адже в новому розумінні Саваота є монотеїстична концепція.
3.
Рабін і Пророк Ісус реформував Мойсееву віру в Саваота, тобто старозавітню,
і об'явив новозавітне розуміння Саваота (визначене у "Євангеліях"). З цього бачимо, що є
три неоднакових розуміння Саваота.
4.
На Соборі єпископів в Нікеї Ісус був проголошений Богом. Упродовж століть
постало більше, ніж 170 інакших розумінь Бога Ісуса чи Пророка Христа. Наприклад, є
несторіянське розуміння Христа, є грецьке розуміння Христа. Є римське розуміння
Христа, є німецьке розуміння Христа (лютеранство). Є розуміння Христа, визначені
Кальвіном, мурмонами, менонітами, юнітаріянами і багатьма іншими реформаторами.
5.
У арабів було багатобожжя. І це роз'єднувало і ослаблювало арабські роди,
племена. Пророк Магомет об'явив, що крім Аллаха немає бога. Він скасував між арабами
багатобожжя і утвердив вищу форму релігії (абсолютний монотеїзм).
У русичів-українців, так як і в усіх інших народів, було багатобожжя (нижча
6.
форма релігії). І Дажбог був у них одним із численних богів. Волхви недбали про єдність
земель і племен України-Руси. І недоброзичливо ставилися до прагнень Великого
©Лев Силенко. 10996 рік Дажбожий
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Київського князя об'єднати всі племена навколо Києграда. Багатобожжя на Русі-Україні
переживало моральну кризу, яку не могли зупинити розсварені волхви
Європейці достойні мати Європейську релігію. Всевишній осінив Пророка Силенка
звістити європейське богорозуміння. І Пророк Силенко утвердив нову концепцію Єдиного
Всюдисущого Милосердного Господа з ім'ям Дажбог.
Українець, здібний думати, не ототожнює розуміння Дажбога, звіщене Пророком
Силенком в РУНВірі, з тим розумінням, яке було 1000 літ тому в багатобожжі. У РУНВірі
є вища форма монотеїзму.
Силенкова віра в Дажбога всесвітньо величава, висока духовною силою і красою
почувань, глибинна святістю блаженства, звеличує Український Народ на планеті Земля.
Українець не зобов'язаний перебувати у приймах чужих релігій. Український Народ має
свій духовний шлях життя. І це ставить його поруч з великими народами світу, які мають
незалежну духовність.
Вище Духовне Училище (Академія РУНВіри) на основі "Мага Віри" і "Святого
Вчення" підготувало основоположний виклад "Науки (Катехизису) РУНВіри", яку
благословляємо для вірних РУНВіри.
Слава Дажбогу, Єдиносущому Господу нашому! З вірою в науку Учителя Лева
Силенка, з братньою любов'ю до всіх Вас, Брати і Сестри!
Священна Рада Соборного Храму Святині Матері України
УКРАЇНА, США.
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2. "Не поклоняйся чужоземному поняттю Бога ",
"Мага Віра".
"Люби Господа Бога свого ",
Маттей, 22, 36-38

Силенкиянин славить Дажбога. І в "Святому Вченні" Пророка Силенка він читає, що
й "Біблія" навчає юдеїв: "Нехай не буде в тебе чужого Бога, і, щоб ти не поклонявся
чужому Богу", "Псальми", 81,9. Зрозуміло, що тут іде мова про рідне розуміння Бога і про
чуже.
"Господь Саваот Бог Ізраеля", пророк Єремия, 16,9. У концепції Саваота втілена
діяльність і притаманність жидівського генія.
"Нехай інші народи ходять, кожний в ім'я свого Бога, а ми ходитимемо в ім'я
Господа Бога нашого", "Біблія", Міхей, 4,5.
Ісус Назарей, як рабин і син Господа Саваота, любив Саваота (Бога Народу
Ізраельського), а не Амона (Бога Народу Єгипетського).
Ісус, коли учитель закону Жидівського запитав його: "Котра заповідь велика в
законі", відповів: "Люби Господа Бога свого", "це найбільша і найперша заповідь",
Маттей, 22, 36-38. Юдеї вірили, що є Бог "наш" і є Бог "не наш".
І знову: "Ісус сказав, що перша з усіх заповідей: люби Господа Бога твого всім
серцем твоїм і всією душею твоєю, і всією думкою твоєю, і всією силою твоєю. Оце перша
заповідь", Євангелія св. Марка, 12, 29-30.
Ти Українець, і коли маєш почуття шляхетної гідности, не кривдь себе. Не
поклоняйся Господу Саваоту, Богу народу іудейського, бо він для тебе чужий Бог (тобто,
чуже розуміння Бога, чужа духовна творчість). "Нехай не буде у тебе чужого Бога".
Чому любов до свого Бога має таке велике значення? У своєму Богові, як у рідній
матері, віруючий бачить те, що по-рідному промовляє до його душі.
Щоб мій Народ не був рабом Саваота, Аллаха чи інших іноземних божеств, я йому
несу світло Віри в Єдиного Господа, і хай святиться ім'я Його Дажбог! Українець, люби
Бога свого. Не поклоняйся іноземним поняттям Бога. Не будь рабом!
У всіх релігіях є Заповідь: "Люби Бога свого". І ми, віруючі РУНВіри, кажемо:
"Любимо Дажбога, Господа Бога свого. Маємо Незалежний духовний Шлях Життя". Віра в
Дажбога є Вірою благородних людей. Хто Чуже любить більше, ніж Рідне, не може бути
вірним РУНВіри.
У РУНВірі ми є ми самі перед собою, перед Господом, і перед народами Світу.
РУНВіра - Шлях Життя Людини Української.
Щасливий народ, славлячи Бога свого, славить себе, славить свій рідний ідеал.
Спава Дажбогові - Господові України-Руси"!
©Лев Силенко. 10996 рік Дажбожий
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"У РУНВірі - вдача, богорозуміння, духовні цінності української Людини. І чим далі
українець віддалятиметься від РУНВіри, тим далі він віддалятиметься сам від себе, від
сутності свого "Я". РУНВіра -Шлях Життя, і очевидно шлях життя не японський, не
жидівський чи китайський, а - український. І цей шлях благородний, Богом милосердним і
праведним благословенний, бо він жодним чужим силам не підлеглий. Він осяяний Волею,
Любов'ю, Правдою, святою Вірою.
РУНВіра - Духовна Незалежність Українця. РУНВіра помагає Українцеві
усвідомити своє окремішне місце в духовному ЖИТТ' Людства".
Лев Силенко ''Святе Вчення"
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3. Чому Заратустра, Будда, Конфуцій, Іошия,
Магомет відійшли від багатобожжя
(Розділ з книги проф. Світослави Лисенко
"Учитель Силенко. Його Родовід, Життя і Віра в Дажбога")

Перші духовні вогнища на планеті Земля не тільки постали над Дніпром, а й,
змінюючи форму і зміст, поширилися на всіх материках. Йшли тисячоліття, розквітала,
ниділа, занепадала і знову оживала духовність Трипільських потомків. Предки Пророка
Заратустри, Пророка Будди та інших творців великих духовних революцій походять з
Дніпра.
Він, Силенко, Син Дніпра, праправнук запорожця Сили, потомок Скитів, каже:
"Щоб успішно йти в Майбутнє, треба правильно знати Минуле. Знати Світ народження і
формування духовности людського єства". Він у "МАГА ВІРІ" обгрунтовано стверджує,
що на берегах Священного Дніпра оформився тип Білої Людини, її образ і її мова.
Самоутвердилася хліборобська Трипільська Культура. І постали перші розуміння Бога.
І з Оріяни-України шість тисяч літ тому виходили роди і племена на Південь - на
долини Тигру, Єфрату, на Північний Захід Індії - на береги Інду і Гангесу. І на Захід
Європи - на побережжя Егейського моря, в Пелопонес і Крит, на береги Тибру, Рейну, на
узгір'я Скандинавії.
Він, Лев Силенко, світовий мандрівник. У країнах Америки, Азії, Європи, уважно
приглядався до стилю життя народів. Цікавився їхнім походженням, їхнем коренем і
їхніми вдачами. Заглиблюючись в історію Людства, Він переконливо бачив, що коріння
народів Білої раси оформилося над берегами Дніпра. І підтверджують це книги, видані в
Англії, Франції, Італії та інших країнах.
Правда, в книгах (в більшості) зазначена не Україна, а "Південна Росія" чи
"територія на північ від Чорного моря", і подані назви рік -Дніпро, Десна, Прип'ять,
Дністер, Дінець, є схеми-мапи, на яких чітко зображена територія сучасної України.
Лев Силенко пішов у гості до Трипільців, безпосередніх Предків своїх, які запалили
Перші вогнища культури і цивілізації Індоєвропейських народів. Загадкові надприродні
сили єднали Його з Трипільцями.
Він каже: "Я маю їхній образ, їхні очі, їхні кості, вдачу їхнього Єства". І ця Його
зрідненість з Предками освячена божественною святістю. Він у своїй душі відчув дихання
Предків. І чув їхні слова: Тата (Тато), пава (повітря), вар (вар), вода (вода), ката (хата),
каласа (колесо) і сотні інших слів, які й сьогодні, як пише "Мага Віра", живуть у мові
Українського Народу.
Пророк звіщує: "Хто хоче мене позбавити Майбутнього, той прагне в мене відібрати
Минуле. Моє "Я" живе в "Я" моїх Предків. Я є в Минулому, Сучасному і Майбутньому".
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З таких Його помислів, світоглядних почувань можна зрозуміти, чому Він став
засновником РУНВіри - нової релігії в Європі.
Знаємо: у всіх народів первісні релігії були політеїстичними - мали сотні і більше
богів, легенд, казок, у яких освячена забобонність. І так повинно було бути, бо людство
переживало період свого духовного дитинства, шукало відповіді на сотні запитань,
відчуваючи страх перед магією того чи іншого божества. Уявлення про світ, знання
первісної людини відповідали рівневі розвитку суспільства.
У "МАГА ВІРІ" читаємо, що більше, ніж 2500 літ тому на планеті Земля пройшла
хвиля могутніх духовних революцій, які змінили Життєвий Шлях Людства. З роду
Оріянського (Скитського), прибулого до Персії, вийшов Спітама Заратустра. Він відійшов
від багатобожжя, яке сповідували Іранці (Перси). Він бачив у багатобожжі причину, яка
гальмує духовний розвиток Народу, тримає людей у тьмі забобонства.
У цей час перси в основному були мандрівними пастухами. Заратустра вважав, що
треба персам розвивати хліборобську культуру, відійти від багатобожжя і визнати віру в
Єдиний Світлий Розум (Агура Мазду). Заратустра казав, що людям потрібна світла мета, і
їх має зріднювати, об'єднувати, зміцнювати і звеличувати віра в Єдиносущого Бога Агура
Мазду.
У Індії, як це бачимо в "Упанішадах", постало поняття Брагми, як Всемогутнього
Бога. У Китаї Конфуцій ширив нові закони моралі, релігійних почувань людини. Цар
Іошия у Юдеї скасував віру в багатьох Богів. І племенного бога Авраамового, Ісаакового
проголосив єдиним богом з ім'ям Саваот. (Читай "Святе Вчення" Учителя Силенка, Суть
перша, 6; "Біблію", 1 кн. Мойсея, 31, 30-35; Пророк Єремія, 10, 5; 2 кн. Царів, 21, 21; 23, 516).
Відомо: первісні юдеї вірили, що є Вівця (богиня) і вони її називали (Рахеля) і їй
поклонялися. Звідси походить ім'я Рахеля. Очевидно у юдеїв боги відображали світогляд
пастухів, бо юдеї на початку своєї історії були мандрівними козопасами, вівцепасами. З
життям хліборобів ще не були ознайомлені.
У "Біблії" зазначено: "Скільки бо городів у тебе, Юдеє, стільки й богів у тебе"
(Пророк Єремія, 11,13). І кожен юдеєць кадив своєму божкові, божків іншого юдейця
сусіда не визнавав. Багатобожжя роздрібнювало плем'я юдеїв і сіяло між ними ворожнечу,
і самий інстинкт племенного порятунку підказав кращим синам юдеї об'явити віру в
єдиного Бога Саваота (Єгову). І навколо віри в Саваота об'єднати усі юдейські роди.
(Детально про вчення Заратустри, Будди, і про розвиток юдаїзму Лев Силенко пише в
"МАГА ВІРІ").
Скит (принц) Кутама (Гаутама) Будда побачив, що віра в сотню богів, яка є в Індії,
тримає народ в полоні забобонів. Доля тієї чи іншої людини, мовляв, залежить від примх
того чи іншого, більшого чи меншого бога чи демібога.
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Будда закликав індусів відійти від багатобожжя і взагалі перестати вірити в богів, бо
вони нічим не покращують долю людини. Він казав, що коли боги добрі, всесильні і
опікуються людиною, то чому людину постійно обсідає горе, хвороби, болі, страждання?
На думку Будди, краще, коли людина свідомо сама буде покращувати вдачу свого
єства, а не шукатиме при допомозі віри в численних богів спасіння. І брагмани осудили
Будду як безбожника, бунтаря. Будда був твердо переконаний в тому, що його вчення
правильне. Його підтримали перші послідовники, які відійшли від віри в багатьох богів.
Багатобожжя (політеїзм) нижча форма релігії, яка була 5-6-7 тисяч літ тому, і яка
тепер є між племенами у джунглях Амазонки чи в інших відсталих закутках нашої
планети. І вже 2500 літ тому передові світочі Людства Заратустра, Конфуцій, Будда, Іошия,
Магомет та інші відійшли від багатобожжя, утверджуючи між своїми народами концепцію
Єдиного Бога.
Першим великим Реформатором, який у світі релігії утвердив монотеїзм, був
Спітама Заратустра. Він у Персії (Ірані) скасував багатобожжя і звістив віру в
Єдиносущого Господа Агура Мазду. Заратустрове поняття монотеїзму мало вплив на
утвердження монотеїзму в Юдеї.
В історії юдеїв є три неоднакових розуміння Господа Саваота. Перше: Саваот
(Єгова) є одним з численних богів у стародавній релігії юдеїв, були бо боги Азазель,
Рафаїл та багато інших (і про це пише "Біблія", зазначаючи, що в Юдеї кожне селище має
своїх богів).
Друге розуміння Саваота: цар Юдеї Іосія 2600 років перед Христом, щоб об'єднати
юдейські селища і міста, проголосив віру в Єдиного Господа Саваота, Бога народу
юдейського, скасував між юдеями політеїзм.
І третє розуміння Саваота, Бога народу юдейського, об'явлене Ісусом у "Євангеліях".
У Силенковому "Святому Вченні" читаємо: Христос у християнському світі один.
Але є три сотні християнських сект. Кожна з них інакше інтерпретує вчення Христа. Одні
секти визнають, що Ісус є Богом. А інші вважають, що Христос був тільки Помазаником, і
народжений він так, як і кожна людина: вони не визнають непорочного зачаття і не звуть
Марію богородицею. Є римо-католицьке розуміння Христа, є греко-католицьке, грекоправославне, є лютеранське та інші розуміння Христа.
У арабів є два розуміння Господа Аллаха. Перше розуміння визначене у
багатобожній арабській релігії. Аллах у ній є одним з головних богів, яких у Арабії було
близько 360. Пророк Магомет скасував багатобожжя і об'явив нове розуміння Аллаха, яке
визначене в "Корані". Отже, є розуміння Аллаха паґанське, тобто політеїстичне. І є
розуміння Аллаха монотеїстичне, Магометове: крім Аллаха немає бога.
В українців є два розуміння Бога. Перше: тисячу років тому Дажбог був одним з
численних богів в багатобожній вірі України-Руси. Це була релігія нижчої форми, як і
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кожна релігія політеїстична, тобто багатобожна. І друге розуміння: Пророк Лев Силенко є
першою в історії Людиною, яка звістила українське розуміння Єдиносущого Господа з
ім'ям Дажбог. Дажбог Всюдисущий і Всевічний. Він не потребує амбасадорів у формі
більших чи менших богів. РУНВіра є релігією вищої духовної довершености. У РУНВірі
абсолютний монотеїзм.
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4. Минуло 1000 літ, і прийшов Він:
довгожданий рідний Пророк Силенко. (Переоцінка Духовної Вартости)
[Тематика (лейтмотиви) 4 розділу]

1. "І покарають тебе смертю"
2. Удосконалювалася впродовж тисячоліть
3. "Це була сонячна, жива, реальна релігія"
4. Греки в Атенах не зневажали себе
5. Яка в 987 році була Святиня в Києграді?
6. Горіли письмена, прапори, святилище
7. Україна-Русь перед хрещенням
8. "От дєвяті до сорока ран"
9. Римляни і перші хрисгияни
10. "Іду на Ви!"
11. Коли і хто утвердив Віру в Саваота?
12. Христос й ідолопоклонство Його предків
13. У РУНВірі абсолютний монотеїзм
14. "Йдуть із самої душі Народу"
15. Був доконаний чин Сатани – хрещення
16. Князь Володимир і релігійні окупанти
17. Греки на Русі роблять бунт проти Русі
18. Візантія у Києві карає царя Ізяслава
19. Андрей Суздальський і патріярх Візантії
20. Що ж - яка релігія, такі й святі
21. I починає слабнути Україна-Русь
22. У граді Кия "монаша пошесть"
23. Чому впала державна Україна-Русь?
24. З чого постає "злочинне думання"?
25. "Просіяша житіє Русі"
26. Ярлик хана Берке
27. Греко-православіє і Тризуб
28. Як Візантія продала Римові Україну-Русь?
29. Гетманові і старшинам відрубані руки
30. Гетман Хмельницький і архиєреї
31. Ів. Вишенський про архиєреїв
32. "Бідних живцем лупите"
33. "...сим бердишом заграю по їх шиях"
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34. Архиєреї і возз'єднання з царем Олексієм
35. Москалі грабують Українські села
36. Гетман Ів. Мазепа і архиєреї
37. У місті Лебедин 900 закатованих
38. "Слава Єгові!"
39. Як архиєреї продали матір? "Синопсис"
40. Мертві дитячі голівки, монахи і цар Микола
41. "Трі сорока соболей"
42. Православні брати
43. Запоріжці і архиерей Сокольський
44. "Отим Киргизам, отже й там"
45. Коли була зроблена національна помилка?
46. Чужу Матір славлять, а Рідну – зневажають
47. "їх тим світлом осліпили"
48. "А що ж ми за люди?"
49. Хто прищеплював почуття меншевартости?
50. Придумані заслуги
51. Бережімо, як духовний скарб Людства
52. Придушували національну свідомість
53. Українські письменники і рідна мова
54. Піп прокляв рідного сина. За що?
55. З жолудя не виросте сосна
56. "Бери мотику і саджай банани"
57. "України треба відректися в ім'я Христа"
58. Христос і твоя родина, Вітчизна
59. Українець Українцем може й не бути
60. Хто глумиться над Христом?
61. Національний вияв і "насіння Авраамове"
62. Християни, як люди, не є кращі
63. I. Франко, Л. Українка і "насіння Авраамове"
64. "Хочу любити Бога свого"
65. Інтелігенти, православіє і католицизм
66. Йде слідами Христового духа
67. "Збентеження серед наших вірних"
68. Делегація в Москві. 100.000 руб. і УПА
69. "Ніколи не погодиться"
70. Амвон виявився невистачаючим
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71. Гегемони Українського Життя
72. Хто плекає національну свідомість
73. У парляментах країн Європи.
74. Архиєреї, звертаюся до вас
75. Якщо за християнську, то яку?
76. "Євангеліє" і паґанські ритуали
77. Христос і другорядні християни
78. Чому Українці релігійні по-чужому?
79. "Голі, як мати народила"
80. Нещасні, Чуже називають Рідним
81. Як наші Обряди славлять чужі Святощі?
82. Хто звик бути рабом?
83. Христос і національна Церква
84. Хто "знесилює організм Укр. Народу?"
85. Нова імперська релігія
86. "Котилися і наші козачі дурні голови"
87. "... поки кров із них піде"
88. З кого брати приклад?
89. I хай святиться ім'я Твоє, Дажбог!
90. Батько мав право помилитися
91. Споруджую Святиню Матері України
92. "Не пускайте його до хати"
93. "Стережіться фальшивих пророків"
94. Називали Христа богохульником
95. "Спасіння походить від Жидів"
96. Чому стають сповідниками РУНВіри?
97. Яка Україна потрібна для Людства?
98. Чому в нас Церква Христова була мачухою?
99. "І цим ощасливитися"
100. "Є Бог! Я гордий РУНВірою"
101. "Остерегти вірних нашої Церкви"
102. "Тривога. Стали по стороні Лева Силенка"
103. "...засудити Лева Силенка"
104. "Не переслідуйте нас"
105. Я проповідую Українську Віру в Бога
106. "Люби Господа Бога свого"
107. Боже право і воля духовного "Я"
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108. Народи підуть Новою Дорогою
109. Возрадуйтеся, з вами Бог!

У 1000-ліття хрещення України-Руси
звернення до архиєреїв стада Українців
Греко-православної і Грекокатолицької Церков.
Україна-Русь, мила наша. Я до Вас звертаюся як брат до братів. З святою
Новою Вістю, яка осяяна Господнім благословенням, звертаюся.
1. “І покарають тебе смертю”.

1. Історію про хрещення України-Руси започаткував київський монах Несторлітописець. Він написав, що князь Володимир дав наказ: "Велю завтра хрестити, а хто не
прибуде на ріку багатий чи убогий, робітник чи чернь людська, буде моїм ворогом".
Киянам наказано від Греків Віру приймати, а ті, що відмовлятимуться, "будуть позбавлені
майна і покарані смертю".
Монах і письменник Іларіон - приятель князя Ярослава (сина Володимирового),
автор твору "Слово про закон і благодать". Він, будучи добре обізнаним з кривавим
хрещенням, в 1037 році (22 роки після смерти князя Володимира) написав, що Кияни були
"застрашені, і не любов'ю, но страхом повелівшому крещахуся", хрещення було "с властію
спряжено".
2. О, Боже мій! Який сатанинський наказ!? Коли не станеш на коліна перед
чужоземним божеством, то заберуть у тебе корову, коня, вівцю. Заберуть хліб і хатину. І
покарають тебе, жінку і дітей твоїх смертю.
На рідній Землі відрікайся рідного, святого. Відрікайся від Святині отців своїх. І "со
страхом і трепетом" ставай на коліна. Поклоняйся чужоземним ідолам - іконам,
привезеним з Греції, на яких зображені чужі боги-люди.
Вір чужому божеству і будь його рабом. У рідного божества наші рідні справи. А в
чужого - чужі. Бог - свята Сила. Бог перестане любити нас, коли ми Батьківську Віру
зрадимо. Рятуй нас, Небо!
Кияни казали: князь Володимир убив свого тестя Рогволода і його двох синів, і в
Києві убив свого рідного брата Ярополка. Тепер, породичавшись з Греками (і їхніми
винами), він духовно відчужився від рідних людей, немає у нього милосердя. Він учора з
Новгорода привів до Києва Варягів, а сьогодні привів Греків!
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2. Удосконалювалася впродовж тисячоліть.

3. Українці-русичі були свободолюбними і гордими людьми. Їх глибоко обурював
наказ князя. "Не бажаючих хреститися було дуже багато в Києві, і взагалі по всій Русі. В
самому Києві поліційний нагляд (...) був настільки сильний і дійсний, що небажаючі
хреститися не могли сховатися і примушені були або поневолі хреститися, або рятуватися
втечею, або (...) підлягати смертній карі", (проф. духовної академії Е. Голубинський,
"Історія Русской Церкви", том 1, стор. 175, 1901 рік). ... Їх ловили і карали смертю.
4. Самобутня (національна) Віра України-Руси вийшла з Душі народу. Мала
розум, талант (дари Божі) і вдачу Українця-Русича. У ній велич національного духа
незалежного. У ній проявлена природня воля самовизначення.
Вона нагромаджувалася, розкорінювалася і з волі Божої вдосконалювалася
впродовж тисячоліть. І в епоху брильянтної Трипільської культури вже була Вірою
розвиненою. Про це свідчать найстародавніші книги Світу, "Веди".
У "Ведах" описаний спосіб життя Трипільців. Подані імена їхніх богів (Сварга, Див,
Пар'яна (Перун), Виласа (Вилас), Морена, Мокша та інші).
У перші епохи історії Людства всі Народи мали Віри політеїстичні (многобожні). І
Віра Трипільців була многобожна, так як і Віра стародавніх Сумеріян, Єгиптян, Персів,
Юдеїв, Греків, Римлян.
5. У самобутній Вірі України-Руси пломенів високий рівень національної
свідомости. Звеличувалися гідність, сила, краса й подвиги богатирів (героїв). У ній були
визначені суспільні й родинні правила життя.
Вірність мужа жені і жени мужові вважалася Святістю. Жена, бачачи, що її муж йде
на смертний змаг з чужинцем-ворогом, йшла разом з ним.
Обрядові свята: Коляда. Водоосвячення (Водоосвітлення), Щедрик, Обрітенська
неділя, Стрітення (зустріч Весни), Веснянки, Клечальна неділя, Купала, Зажинки, Обжинки
та інші.
3. "Це була сонячна, жива, реальна релігія"

6. Вірність, Справедливість, Відвага, Бадьорість, Працьовитість, Милосердя,
Охайність вважалися найкращими якостями людської особистости. Підлітки 12-14 років
(юнки і наки) на святі Купала з вінками і стрілами переходили через Мага врата (Могутні
ворота правильного життя). Вони обрядово прощалися з дитинством і приходили до
юнацтва.
Життєстверджуючі досвіди зберігалися як цінність. Поліпшувалися і передавалися
від покоління до покоління. Збагачувалися новими мотивами обрядові весільні пісні,
обрядове вітання народженої дитини - її освячення. Вірячи в безсмертя, вони спочилого
проводжали в новий світ життя, даючи йому в дорогу хліб, вар, гарне одіння.
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Віра України-Руси - "це була сильна, внутрішньо міцно викраяна релігія, висока,
красива, і тому являлася для християнства страшним ворогом", "Релігія древніх Русичів
була релігією радости, захоплення силою і красою природи", "Русичі жили в природі,
вважали себе її частиною і, так би мовити, розчинялися в ній. Це була сонячна, жива,
реальна релігія", Др. С. Лісній, "Русь, звідки ти?", Вінніпег, 1964 р.
7. Кияни казали: наша Батьківська Віра для нас є тим, чим є Небо для Землі; тим,
чим є корінь для дерева. Ми в батьківській Вірі. І батьківська Віра в нас. Хто нашу Віру
зневажає, той зневажає нас (нашу душу, наш розум, наш спосіб життя).
...Святощі града Кия, вчора натхненно славлені в молитвах і піснях, сьогодні князь
(одягнувши грецьку одежу і отримавши від Греків грецьке ім'я Василій) наказав палити,
наказав Рідне знищити. "Вчера чьстимь, а днесь поругаем". "Греки налезша на Русь і
творяща злая".
4. Греки в Атенах не зневажали себе.

8. Архиереї-греки хочуть, щоб ми зневажали те, що для нас рідне. І любили те, що
для нас чуже. Хочуть, щоб ми були людьми без гідности. Без імени й роду. Це до болю
пригноблює нас. Спустошує душу нашу.
Греки в Атенах не зневажали себе. Не розбивали голови статуям своїх богів. Не
руйнували вівтарів. Не палили письма, в яких Гомер, Платон, Аристотель, Софокл, Есхіл,
Еврипід, Аристофан славлять Грецію. І Віру в Зевса, Аполлона, Артеміду, Атену. Греки
зберегли себе, свою самобутню культуру.
5. Яка в 987 році була Святиня в Києграді.

9. Воєводи, які очолювали військову частину, складену з найманих Варягів, пили
вино, привезене з Греції. І, ставши відважнішими, почали виконувати наказ Володимира.
На будинках, в яких люди вже були хрещені, сокирою вирубували "отес" (хрест). За ними
йшли карателі: дім, на якому не було вирубано хреста, підпалювали, а люди (коли не
встигли втекти) були посічені. "Сікти того, хто без хреста на шиї". "Кто креста целовал, а
отступіть, не будет жів". У Києві утверджувалося нове поняття: "хрест спасає", "хочеш
урятуватися від смерти, бути спасенним, носи на шиї хрест".
Вогонь охоплював Святиню града Кия. "Святиня була побудована з червоного
коралу та з зеленого смарагду. Посередині Святині був великий купол (баня). У Святині
стояв образ Бога. Руки, ноги і голова Його були створені з дорогоцінного каменя чотирьох
родів: із зеленого хризолиту, червоного яхонту, жовтого сердолику та білого кришталю. А
голова Його була з червоного золота. Біля образу Бога стояв образ білявої дівчини, що
приносить Йому жертву - квіти. Ця Святиня була присвячена якомусь мудрецеві, що був у
них за давнього часу", Ал Масуді, "Золоті Луги", 956 рік, Арабський письменник.
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6. Горіли письмена, прапори, святилище.

10. Горіли письмена. Гориш березові дощечки, на яких викарбувані знаки
(піктографи): старинні описи великих подій давно минулих времен. Горіли прапори,
святилища. Горіли статуї Праотців.
Розпачливо тужили матері. Плакали діти. Похитуючи головами, глибоко схлипували
старі сивобороді діди. І казали: Небо святеє, і нащо нам чужого Бога, коли свій Бог Любов і Перемога? Валиться, падає міст між нами і нашим славним Минулим, і постає
прірва.
Боже, оборони нас від Грецької Віри! Чужа Віра відвертатиме від Рідного. І стане
зубожілою наша мисль. Збідніє душа наша, і ми не будемо ми.
М. Грушевський пише, що "не всі люди йшли так радісно й легко до хреста, як то
представляє літописець", стор. 515. Не тільки Київ, а й "Новгород охрещено силоміць",
"Путята (тисяцький Володимира) хрестив мечем, а Добриня - вогнем", стор. 516; 1954 р.
"Охрещення Русі, яке зробив князь Володимир у 988 році, не було добровільним",
митрополит Іларіон (Огієнко), "Д. В. У. Н.", 313 стор.
Воєвода Добриня, права рука князя Володимира, вогнем і мечем хрестив, опісля
чувся нещасною людиною. У його вухах не затихали ридання закривавлених матерів,
стогін умираючих дітей. І він, маючи на шиї хрест, прив'язав до шиї великий жорновий
камінь і скочив в озеро Ільмен: втопився.
7. Україна-Русь перед хрещенням.

11. Кривда зроблена предкам моїм, болем озивається в мені. У глибині душі чую
їхній плач. Бачу їхні заплакані очі. І плачу разом з ними.
О, славний батьку-царе Киє! Устань, подивися: жорстоко скривджені твої любі діти славні Кияни! О, Земле святая, я був би негідником, людиною без совісти й чести, коли б
хвалив кривдників-сповідників Греко-ортодоксії і проявляв байдужість до замучених
матерів і дітей!
12. Кий був володарем України-Руси, яка в древні часи (ще перед вторгненням
царя Дарія) мала назву Скитія (Сакия). А потім Антія. У санскриті слово "кия" значить
"булава", "жезл" (символ влади), а також - "вождь", "син землі"; "куятаті" означає
"провідний тато".
У часи царя Олега Віщого договір між Україною-Руссю і Візантією (Східньою
Римською Імперією) був підписаний в двох мовах.
Волхви, купці і бояри, які гордилися улюбленим царем Святославом, були
грамотними людьми: уміли читати і писати. На заході Європи в ті часи не всі королі,
принци і принцеси знали абетку.
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13. Україна-Русь перед приходом Греків-хрестителів була багатою і
висококультурною державою. Її Народ мав свою розвинену обрядність (культуру). Мав
чітко визначені закони моралі, усталені родинні і родові звичаї.
Тепер археологами знайдені зразки Трипільського клинописного письма, яке було на
території України 6 тисяч літ тому.
Є знайдена "Влес Книга" (правильна назва "Виласа Книга"), яка є нашим своєрідним
передхристиянським літописом. У Києві таких книг було багато. Та всі вони ретельно
зібрані й спалені тими, які нищили на Русі культурні скарби Русі. Підпорядковували Русь
догмам, канонам і ритуалам Греко-ортодоксії.
8. “От дєвяті до сорока ран”.

14. Після хрещення "Християнська віра винищувала місцеву Язичеську (що
значить багатобожну, прим. Л. С.) святиню. Залишки язичества, народні вірування
підлягали духовному судові", М. І. Костомаров, "Вибрані твори", кн. 1, стор. 27, 1903 р.
І за "Церковним уставом" була кара: "От дєвяті до сорока ран" тому Українцеві
Русичеві, який відмовляється класти доземні поклони іконі Діви Марії і навчає молодь
колядувати, щедрувати.
"Єреї-греки заводили такі візантійські практики, як відрубування рук, виколювання
очей та відрізування вух. Таких кар Україна не знала - це вплив Візантійської культури.
Так само не знали наші предки кари смерти, і тільки завдяки грецьким духовникам
пробували її деякі князі завести замість прогнання. І нетерпимість та виключність релігійна
не була по душі нашим предкам" (Б. Лепкий, "Н. І. У. Л", кн. 1, стор. 85).
Градники назад скрутили руки великому мудрецеві волхвові Дудикові. Репрезентант
христолюбної візантійської культури єпископ Лука (Федір) ... "медляно почав відрізати
вуха і носа" (М. І. Костомаров, "Книга Третя", Петербург, 1904 рік, стор. 371).
15. (Греки ще в епоху Олександра Великого (330 років до Хр.), вторгнувшись у
Персію, палили рукописи "Авестів", святі письмена Персії. Прагнули Персів, які вірили в
Єдиного Бога (Агура Мазду), силою меча й вогню навернути на Грецьку віру в богів Зевса,
Деонісія, Аполлона, Артеміду, щоб так поневолити їх: у Персії огречити Персів).
9. Римляни і перші християни.

16. Римляни були жорстокими солдатами. Але до справ релігійних ставилися
толерантно. Єгипетська, Сірійська, Жидівська та інші громади національних релігій не
були в Римі переслідувані. Римляни переслідували християн не за їхню Віру в Христа, а за
те, що вони зневажливо ставилися до імператора і римських законів.
"Переслідування християн римськими кесарями не мали ніколи ціхи релігійних
переслідувань; се були політичні та адміністративні закони, в яких римлянам ходило (...) о
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признання власті кесаря через закурення кадила перед його статуєю. Християнство перше
дало світові зразки війн і різанин за те або інше розуміння Бога, трійці, первородного гріха
і т.п.", Ів. Франко, 1907 p.
Перші християни вважали, що "кадило" це обрядність бісовська, поганська. І
відмовлялися кадінням виявляти пошану до імператора.
17. Коли імператор Константин проголосив Віру Христову імперською релігією,
християни (архиєреї) відійшли від основних засад науки Христової. Переслідували інакше
віруючих: нищили їхню літературу, зневажали культурні вартості.
У Римській імперії Христова Віра була проголошена католицькою (тобто світовою) з
тих причин, що Римська імперія вважала себе світовою (католицькою).
У Англії, Еспанії, Македонії, Греції та інших країнах Европи, які були римськими
областями (дієцезіями), ніхто нікого мечем і вогнем на Віру Христову не навертав.
Христову Віру запроваджували місіонери ("через попівську проповідь").
10. “Іду на Ви!”

18. "Христову віру заведено в нас не через попівську проповідь; вона прийнялася
не з переконання, а так сказати, "по у казу", з наказу власті", Ів. Франко, 1898 рік. Тарас
Шевченко вважає святого Володимира людиною жорстокою. І неморальною. Він про це
пише в "Кобзареві". З Шевченком погоджується історик М. Грушевський.
Ті, які по-святотатському глаголять, що Кияни з радістю приймали Чужу Віру,
глумляться над гідністю Киян. Заплямовують совість України-Руси. Парторги також
ораторствують, що Українські селяни з радістю відрікалися від своїх господарств. І з
любов'ю до Сталіна йшли до колхозу, щоб мати щасливе колхозне життя.
19. Я обожнюю Рідних людей (матерів, дітей, юнаків, юнок), які життя віддали за
Віру батька-царя Святослава. У батька була лицарська Віра. Він толерантно ставився до
всіх релігій. Він казав: "А ще хто хотяше волею креститися, не браняху, но ругахуся тому".
Він вважав насильницьке навернення на якусь Віру справою ганебною. Він був
великодушним навіть із ворогами. Перед ратнім походом сповіщав: "Іду на Ви!".
Кияни були людьми самобутньої моралі. Вірили, що обороняти Віру Русі (тобто
спосіб життя Русичів) значить обороняти Русь. Обороняти світ свого "Я". Їм (юнакам і
юнкам) дуже хотілося жити. Та вроджена любов до Святощів Землі Рідної у них була
сильніша за смерть. І вони вмерли за Любов.
З їхньої любови народився Я. І тому рідне люблю так віддано і трепетно, як вони
любили. Їхня кров пливе в моїй крові. Їхня душа живе в моїй душі. Вони моя Любов. Вони
мої Святі.
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11. Коли і хто утвердив Віру в Саваота?

Жиди, так як і інші стародавні Народи, поклонялися багатьом богам (Єремия, 10,5;
11,13; 2 кн. Царів, 21,21). Цар Йосія (2 кн. Царів, 23,5) син Аммона, внук Монасія, в 631
році перед Христом оголосив в Юдеї релігійну реформу - утвердив Віру в Єдиного
Господа з ім'ям Саваот (Єгова)*. Всі інші божества ("ті ідоли, мов точений стовп") були
повідставлювані.
"Ягве (Єгова) є національним Богом, зв'язаним з Його Народом частиною свого
характеру, своїми зобов'язаннями і стоїть Він в такому відношенні до Ізраеля, як Шемош
до Моабії", "Енциклопедія Британіка", кн. 3, стор. 106, 1973 р.
12. Христос й ідолопоклонство Його предків.

20. Англійців, Німців, Французів, Шведів, Еспанців, Греків їхні рідні князі (чи
вожді) силою не примушували зневажати Рідні Святощі (батьківські звичаї, обряди,
святилища богів їхніх).
Не давали наказу: приймай Віру Христову, а ні - будеш покараний смертю. Їхня
душа не була знасилувана. І Рабін (тобто учитель) Ісус, якого Ви, архиєреї, визнаєте Богом,
не зневажав ідоло-поклонної Віри Батьків своїх (Ісаака, Іакова, Ребеки, Рахелі). Не
осуджував їхнього паганізму. Рахеля покрала богів-ідолів, втікаючи з Іаковом від батька
Лабана, І кн. Мойсея, 31; 30-35.
13. У РУНВірі абсолютний монотеїзм.

21. Я не піднімаю на глум віру Батьків рідних (Віру Оря, Лель, Божа, Кия, Либіді,
Святослава). Я з Божого благословення по-новому осмислив її (реформував). Об'явив
концепцію Віри в Єдиносущого і Всеправедного Господа з ім'ям Дажбог.
У РУНВірі немає дуалізму (двоєбожжя). І немає триїзму (тройці). У РУНВірі
абсолютний монотеїзм: крім Дажбога, немає бога. (РУНВіра - Рідна Українська
Національна Віра)
22. Я вірю: Дажбог Свідомість Світу. Людина постала з Свідомости Світу.
Свідомість Світу - це Самоволодіюча Всевишня Сила (тобто Світло, Безмежність,
Гравітація, Вічність, Рух, Дія (Енергія несвідомого і свідомого Буття).
(Санскритське слово "свадамая" значить "самодання", "самоволодіння",
"самовтвердження". З нього оформилося наше слово "свідомість").
______________
* “Біблійний словник”, В. Сміт, стор. 324,778. Філядельфія, 1948 р.
“ Біблійний словник”, Дж. Л. Мек Кензі, стор. 459, Мілвокі, 1965 р.
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Земля не може жити без Сонця. Людина (дитина Всесвіту) не може жити без
Дажбога. "Чи Дажбог Отець?" Дажбог - це Світло, Правда, Любов. Хіба Світло, Правда,
Любов мають стать? Дажбог, як Тато, діє в Світі Чоловічому і Дажбог, як Мати, діє в Світі
Жіночому усіх несвідомих і свідомих буттів.
23. "Лев Силенко у "МАГА ВІРІ" подає широкі, досі незнані відомості про давню
Віру України-Руси. І не вороже ставиться до неї, ніби в ній все було світле й ідеальне.
Справді ж так не було", пише Д. К.
У "МАГА ВІРІ" пишу, що у Вірі України-Руси обожнювалася Мати Природа (поля,
ліси, ріки, гори, гаї). "На воду не можна плювати, бо вона свята", "На вогонь не можна
плювати, бо світло - Божа благодать".
Очевидно, були й недомисли. Недостатня умотивованість в розуміннях природних
явищ. Жили переконання, що є лісовики, біси, домовики, русалки.
А хіба в Юдо-християнізмі все світле, все ідеальне? Ви вірите, що жінка зроблена з
чоловічого ребра? Ви вірите, що Бог Ісус мав переговори з чортами (демонами)? І їм
(чортам) на їхнє прохання Ісус дозволив увійти в стадо свиней? І свині так були
збентежені, що скочили з кручі в море і потопилися, Марко, 5, 12-13.
14. “Йдуть із самої душі народу”.

24. Обряди ті, що досі збереглися, стверджують, що Віра наших Предків була
людяна. Життєрадісна, бадьора. Єднала віруючих з красою степів, лісів, гір, рік. Та це не
значить, що в ній все було досконале.
(У Вірі України-Руси "є невичерпне джерело, з якого черпаємо всі ті духовні
проблеми, що підносять духовність української нації, те істотне, що відрізняє український
народ від інших як слов'янських, так і других народів, те, що творить українську
національну історію, філософію, мистецтво, що спричинюється до пізнання його
національного єства.
Найхарактернішою рисою всіх цих релігійних переживань є те, що вони йдуть із
самої душі народу й тому заховують у своїй основі найглибші переживання його рідної
історії, а це все вкупі змальовує нам і розкриває всю сутність його правдивої національної
душі. Ні в одній ділянці української культури ми не наблизимось так безпосередньо до
душі української нації, не відчуємо так тремтіння національного духа, як у цій первісній
вірі українського народу". Леонід Білецький, "Історія Української Літератури", т. 1, стор.
23, 24).
25. "Цілий світ дохристиянської поезії, де забава, мистецтво, віра і життя
зливалися в одну цілість, де Дажбожі внуки зі співами на устах ішли зустрічати весну, де
молодь збиралась між селами на весільні ігри..." - все це "полетіло з прокльонами монахааскета" (Б. Лепкий, "Н. І. У. Л.", том 1, стор. 40,41).
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26. У вірі України-Руси, у вірі "наших тодішніх державних творців" були "виразні
ознаки містицизму релігійного: з богами, які вимагали послуху, завзяття, любови, посвяти,
дисципліни - одне слово: громадської організованости", пише В. Липинський, "Релігія і
Церква в Історії України", стор. 30, 1956 р.
Отже, у Вірі Предків наших була та Божа мудрість, якої нам сьогодні у визвольній
війні не вистачає: була дисципліна і громадська організованість.
15. Був доконаний чин Сатани – хрещення.

27. Архисреї, я не хочу вас засмутити, сказавши, що Ісус стоїть не по Вашій
стороні, а по моїй, хоч я й проповідую Віру в Дажбога, а не в Саваота (Господа Народу
Ізраельського).
Насильне навернення людей на Віру Христову є глумом над Богом. Знущанням над
душею. Насильство ніколи не було хвалене порядними Людьми.
Проповідуючи Віру в Дажбога, я шанобливо ставлюся до всіх Релігій і релігійних
Учителів (Заратустра, Будда, Мойсей, Конфуцій, Шанкара, Ісус, Могамет, Нанака).
Віра в Дажбога не призначена на експорт. У ній немас експансивної жаги (вона не
втручається в релігійне життя народів). Я осуджую насильницький спосіб навернення
Народу, на ту чи іншу Віру, чи політичну систему.
28. Віра в багатьох Богів чи віра в Єдиного Бога, яка Народові накидається мечем і
вогнем, є Вірою насильницькою. І Народ, на таку Віру навернений, щасливим ніколи не
буде.
Чи будуть щасливі діти, рідну матір яких на їхніх очах убито, а їх примушено чужу
матір називати рідною?
І Ісус учить, що насильство - це чин Сатани, і тому в Києві в 988 році, з погляду й
Віри Христової, був доконаний чин Сатани: хрещення, а не хрищення.
Греки (чи огречені Жиди) ім'я Назарянина, Яшуя, не питаючи Назарянина,
переробили на Ісус, огречили Месію. Вони зі слова "хрисма", що значить "мазь", зробили
слово "Христос" (Помазаний).
16. Князь Володимир і релігійні окупанти.

29. Хто, слухаючи проповідника, добровільно приймає обряд баптизування
(освячення) - беззастережно визнає науку Помазанця (Христа), той стає помазанківцем
(християнином). Там, де навернення на Віру Христову здійснюється насильством, "вогнем
і мечем", є хрещення.
Тридцятилітній князь Володимир був обманутий грецькими старшими жерцями. І
тому його не можна осуджувати. (Грецьке слово "архиєрей" значить "старший жрець").
Володимир не знав що Україна-Русь, прийнявши Віру Східньої Римської Імперії, утратить
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право мати свій спосіб духовного життя. Буде, як нова жер тва (як о дна з дієцезій
(областей) Візантії, підпорядкована законам і наказам Візантійського патріярха. (Патріярх
ставленик деспота (імператора) мілітарної орди на берегах Босфору).
30. Грецьке слово "єпіскопос" (епіскоп) значить "наглядач" (він вуха й очі
патріярха). В охрещену Україну-Русь почали (не питаючи дозволу в Київських князів)
прибувати, як додому, на постійне життя релігійні окупанти (наглядачі Візантії). І до них
(такий закон в Греко-ортодоксії) підступали на сповідь наші князі, воєводи, бояри, купці.
Візантійські наглядачі випитували їх про провини, пляни. Відпускали гріхи.
Од часів "сотворения світу" на Русі ще не було такого ритуального приниження
Русичівської знаті. (Русич стає на коліна перед зайдою Чужинцем: молитовно оповідає
йому про те, що має на душі).
17. Греки на Русі роблять бунт проти Русі.

31. (1000 літ від покоління до покоління еліта України-Руси читає в Несторовім
літописі слова "хрестили вогнем і мечем". І це ображає гідність її душі, пригноблює
мислення і почування. Значить Українців-Русичів не питали: "Люди, згідні ви чи ні?"
Охрестили, як скотину. Хіба скотину питають? Запрягають, показують їй батіг, і вона тягне
воза).
32. У 1147 році (159 років після Хрещення) Київський цар Ізяслав Мудрий скликав
Київський Собор єпископів. (Чаша терпінь вже була переповнена).
Щоб Україна-Русь звільнилася з ярма Греко-ортодоксної Візантії, Русич Клим
Смолятич був проголошений Митрополитом Київським і всея Руси... незалежним від
Візантії. Та прагнення до незалежности потерпіло поразку. Чому?
Бо Візантія подбала, щоб "Єпископат на Русі складався з Греків" (В. Липинський).
Греки на Русі підняли бунт проти Русі. Вони оголосили, що Смолятич - "Антихрист,
паганин". "Понєже Смолятич не помінаєші патріярха, он волк єси!" Отже, коли Русич на
рідній Землі хоче бути вільною людиною, "он волк єси".
18. Візантія у Києві карає царя Ізяслава.

33. З історії знаємо: Візантія завжди вороже ставилася до України-Руси (Антії,
Скитії). Хотіла бачити її слабкою і роз'єднаною. І прагнула володіти Кримом, південними
землями Русі.
Імператор Візантії Мануїл Комен і патріярх Ніколай 4-ий (Музалон) посилають
таємних послів у селище Кучково (перша назва Москви) до князя Юрія Довгорукого, що
був відомий жорстокістю, убивствами, грабунками.
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Довгорукий в 1149 році (виконуючи благословення Візантійського патріярха)
вторгається в Київ, щоб "покарати митрополита Смолятича і Ізяслава Мудрого за бунт
проти Візантії".
Наші князі, під'юджені майстрами змов (греками-єпископами), ведуть між собою
довгі й виснажливі братовбивчі війни.
19. Андрей Суздальський і патріярх Візантії.

34. Патріярх Лука Хризоверг, як твердить на основі літописів історик Н. М.
Карамзін, посилає таємних послів (монахів) у Суздаль до князя Андрея Суздальського зі
святим благословенням і мечем. На мечі грецькою мовою викарбуваний напис: "Пресвятая
Богородіца! Помогі рабу твоєму Андрею".
Андрей Суздальський (син князя Довгорукого) з місцевих племен (переважно
Мордвинів) оформив многолюдну орду. Виконуючи благословення Візантійського
патріярха, в березні 1169 року вторгнувся в Київ. Безпощадно вбивав Киян. Не давав
пощади й дітям їхнім.
35. Київ тяжко ранений. Вогонь. Руїни. З награбованими скарбами (золотом,
сріблом, діямантами, дорогими тканинами) і з забраними у Київських церквах ризами,
іконами, митрами, чашами, хрестами орда князя Суздальського повертається в Суздаль.
Відтепер постає нова політика Візантії: центром Греко-ортодоксії на Русі буде не
Київ, а Суздальщина (колишня колонія України-Руси), яка, так як і Візантія, вороже
наставлена до України-Руси.
20. Що ж – яка релігія, такі й святі.

36. У селищі Боголюбове (Суздаль) стоять бочки, навантажені скарбами: перстені,
серги, дорогі каміння, діядеми, гребінці, золотом куті мечі, тарелі - цінності, забрані в
убитих Киян. Князь Андрей Суздальський озолотив себе. І місцевих попів-христолюбців.
А мордвинові Анбалі, який був його головним воєначальником, мало золота дав. І
розгніваний Анбал вночі в підвалі зарізав князя Андрея Суздальського.
37. Архиєрєї греко-ортодоксії не дуже гаючись, проголосили князя Суздальського
святим Андреєм. Митрополит Іларіон (Огієнко) у книзі "Українська Патрологія", виданій в
65 році у Вінніпезі, пише, що "князь Андрей Суздальський - український святий, ясна зоря
на небі України".
У Києві (у Володимирівському соборі ще з давніх часів) висить "свята ікона Андрея
(Суздальського)". І сьогодні православні Кияни поклони складають до цього святого ката кривавого вбивці. Оглядаючи життєписи святих, бачиш, що це були жорстокі душителі
народу Українського. Що ж, яка релігія - такі й святі.
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21. І починає слабнути Україна-Русь

38. Україна-Русь в часи Олега Віщого, Ігоря, Ольги, Святослава мала могутнє
військо. У воїнів були кольчуги (панцери), щити, зброя, добрі коні. Вони вели переможні
бої на границях північного Ірану, на Волзі, в Болгарії, Візантії.
Прийнявши "віру от Греков", Україна-Русь поступово почала чахнути. Архиєрєї
Греко-ортодоксії, виконуючи завдання Візантійського імператора, здеморалізували
Українців-Русичів.
У 1093 році помер цар Всеволод (син царя Ярослава Мудрого). І царем став Ярополк
Ізяславич. Його військо має тільки 800 вояків. Та опанований відчайдушною відвагою,
пішов він проти многотисячної Половецької орди. Розгромлений Половцями, він з двома
воїнами повернувся до Києва. Його військо (800 воїнів) засипане хмарою половецьких
стріл, все погибло: на полі лежать мертві тіла Українців-Русичів.
А 120 років тому військо царя Святослава Хороброго, як твердять Грецькі джерела,
складалося з 60-ти тисяч добре озброєних воїнів. У Несторовім літописі читаємо, що
Україна-Русь "звалася Греками Велика Скитія". Цар Олег Віщий мав могутню кінноту і
2000 кораблів (чайок). Якщо кожний корабель мав 16 воїнів, то 32 тисячі їх причалило до
Константинополя, не рахуючи тих воїнів, що були на конях. Шо ж сталося тепер?
22. У граді Кия “монаша пошесть”.

39. Греки постійно вторгалися на землі України-Руси, і свої вторгнення вважали
"Божою благодаттю". Коли. Українці-Русичі йшли, щоб помститися, вони рекли, що
"варвари творять зло". У Нестора-літописця читаємо, що імператор Візантії казав сестрі
Анні (нареченій князя Володимира): "Скільки то зла створила Русь Грекам".
Охрестивши Україну-Русь, архиєрєї Греко-ортодоксії поставлять її на коліна за
великі злочини-гріхи. Князь Володимир перестане робити військові походи. Воїни (навіть
сини боярські) будуть посаджені на покуту в монастирях.
"З початку 12 віку в Києві є сотні церков, а монахів набралося вже з кінцем 11-го
віку яких кілька тисяч. Сам Печерський монастир числив монахів, як пише "Патерик", 180
люду".
40. У Граді Кия "монаша пошесть". Тисячі монахів, (затворники, постники,
скопці, стовпники, юродиві, безмовники, схимники). І між ними чимало боярських синів
(Єфрем, Варлаам та інші). Князь метушиться, декілька монахів застрелив. Він не може
оформити війська, бо молодь затроєна вірою, що "не меч оборонить Київ, а Діва Марія".
"Не про земне, а про небесну отчизну Христову дбаємо".
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23.Чому впала державна Україна-Русь?

40. Сунеться орда татарська, хто боронитиме Україну-Русь? Немає волхвів, які
вміли підняти внуків Дажбожих в обороні батьківської віри, речучи: "Не є Русич той, хто
боїться вмерти за Русь". Народ з ненавистю дивиться на Греків-єпископів, які до крови
карають за прихильність до колядок, щедрівок, писанок, веснянок.
Вячеслав Липинський пише: "Проти Татарського напору наші Київські князі не
потрафили зорганізувати свого роду христоносного походу. Вони не змогли використати
для боротьби за державу всіх культурних, духовних і моральних сил цілого громадянства,
цілої нації. Не змогли підняти всю Русь во ім'я оборони християнства, бо це християнство
було механічно накинуте цим масам державою так само, як оце накидалась їм нова
державна організація, що несли з собою (...) Татари. І тому, не маючи глибоких
громадських, національних, на місцевій релігії (на рідній Вірі, прим. Л. С.) і культурі
опертих коренів, так швидко упала наша Київська держава", "Релігія і Церква в історії
України", стор. 31, 1956 р.
24. З чого постає “злочинне думання”?

42. Україна-Русь... Упала. Стала рабинею. Платить данину ханові ТатароМонгольської орди. Київський митрополит Кирило 3-ій в 1274 році в книжці "Церковні
Настанови" в Україні-Русі повторно накладає прокляття "на народні пісні, щедрівки,
колядки, бо вони бісовські, паганські".
По селах жорстоко карають тих, які "держать єщо обичай треклятих язичніков", 6-ий
Указ. У язичестві (в багатобожній Вірі) є Українська свідомість, з якої постає "злочинне
думання" (любов до України, її мови, природи).
Архиереям потрібне стадо залякане, послушне, рабське, боязливе, щоб воно було
"придалим тільки на обстриження та до тягла", Ів. Франко, 1881 р.
"Держання рабів в очах Христа і його апостолів було ділом справедливим і
натуральним, було інституцією, без якої вони не уявляли собі суспільности, проти якої не
протестували, хоч і силкувалися зм'ягчити її тяжість. Для нас саме поняття рабства
видається чимось огидним і соромним", Ів. Франко, 1904 р.
25. “Просіяша житіє Русі”.

43. У "Церковних настановах" читаємо: "Хто колядує "уроди, Боже, жито,
пшеницю", хай буде проклятий. Колядування походить від скоту, а не від людей". "Хто під
час причащання вино з рота на долівку пустить - 40 днів посту на хлібі й воді".
"Перед хрещенням дитини мати не повинна їсти вісім днів ні м'яса, ні масла. І ніхто
не по винен їсти р азо м з тією жінко ю, яка народила дитину, вона не чиста. Їй не можна
пекти проскуру, цілувати Євангелію, ікону чи хреста".
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"А хто неприхильно говорить про "Євангелію", тому анатема". "А хто двома
пальцями не хреститься, хай буде проклятий".
44. "Хто з жінкою має статеве життя в п'ятницю, суботу чи неділю, в того
народиться розбійник, або розпусник, і такі родителі повинні два роки щодня бити по 100
поклонів перед святими іконами".
"А хто у піст сміється, грає на сопілці, тому 300 поклонів відбити перед святими
іконами". "А той, кому голову стрижуть, вводячи у стан монаха, повинен співати "памилуй
мене, Господи".
"Православні, гречеською вірою просіяша житіє Русі!" "Радуйся, раб і слуга
Пречістой Божієй Матері, ібо она возлюбіла тебя".
26. Ярлик хана Берке.

45. Архиєреї судять і карають православних рабів. Архиєрєї - пастори Христові. У
них ключі від раю й пекла. У них земні розкоші (злототканий одяг і дорогі вина). І в них
ханські ярлики (накази). Вони розпусники й мучителі душ людських - і про їхні злочини
занотовано в літописах.
"Православні християни, усяка влада Богом дана. Хто проти хана, той проти Господа
Христа, Бога нашого". Навчили вірити, що Бога Саваота треба боятися. І почали вірних
залякувати Саваотом.
46. Думаючі люди затаюють в душі ненависть до попів (ханських духовних
службовців). У хвилини збудження проклинають їх і їхнє ремесло. Хан Берке прислав
баскаків. Баскаки оголосили ханський ярлик (наказ): "Не буде пощади тому, хто
неприхильно ставиться до попа". "Неблагонадійні" були безпощадно биті батогами.
47. Щороку йде з селищ товар (коні, корови, вівці, кози і кожна десята дівчина з
села) - данина для хана в Орду. "Кесареві - кесарове". Юнаки, які гнали "товар", звалися
"товаришами". (Татарське "товар" значить "скот").
"Ой, наступили та чорнії хмари. Дівоньки, як маківки, беруть вас Татари". У ярлику
хана Менґу Таміра читаємо: "Ми жалуємо попів, бо вони справедливим серцем моляться за
нас і наше воїнство".
У Татар слово "крестянін" означало "раб": бо Татари Віру Христову вважали
рабською. Хлібороби були рабами, і тому й досі в Московитії звуть селян по-татарському
"крестянамі".
27. Греко-православіє і Тризуб.

48. (На брамах Візантії, як Знамено перемоги, цар Олег Віщий був прибив щит з
Тризубом (гербом України-Руси). Греки-архиєреї в Києві мали ненависть до Тризуба.
Тризуб був не тільки державним, а й релігійним знаком язичеської України-Руси.
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Греко-православіє згадки про Тризуб витерло з пам'яти Народу. Ікона архистратига
Михаїла (знамено Греко-ортодоксії) стала гербом Києва і Руси. Це щоб умертвити в Народі
почуття національної окремішности. Щоб не було й думок про державне самовизначення.
49. Гетман Хмельницький, Гетман Мазепа, отамани Січі Запорізької, Шевченко,
Франко, Леся Українка не знали, що Тризуб (Три Сутності Світу - Дух, Матерія і, їхні
Закони) - герб державної України-Руси (герб Антії-Скитії).
Історик М. Грушевський, відсунувши ікону архистратига Михаїла, сказав:
"Обійдемося без попів". І в березні 1918 року в Києві був ухвалений Закон, що Тризуб є
гербом державної України.
Щоб пригнобити державний герб, архиєрєї сьогодні садовлять поверх нього хрест
(знак інтернаціональної релігії).
28. Як Візантія продала Римові Україну-Русь?

50. Греки на православну Русь дивилися як на свою власність (церковну
колонію), якою можна розпоряджатися так, як їм корисно. У 1347 році вони Галицьку
Греко-православну митрополію за гроші продали Москві.
У 1439 році Грек Ізидор (Київський митрополит, у Києві митрополитами були
Греки) з наказу Візантії передає православних України-Руси в юнію з Римо м. І за цей
"православний товар" Візантія отримує з Риму 19000 озброєних флоринів. І дві галери,
порох, мечі. А Ізидор -шапку кардинала.
29. Гетманові і старшинам відрубані руки.

51. У 1630 році Тарас Трясило. (Гетман Січі Запорізької) під Переяславом веде
запеклі бої з Польськими наїзниками. У 1635 році Іван Сулима (гетман Січі Запорізької)
узяв Польську фортецю Кодак.
Коли прибули великі з'єднання Польського війська, перед боєм постала зрада: були
підступом схоплені гетман Сулима і його п'ять старшин.
У Варшаві терор: гетманові Сулимі і його старшинам повідрубували руки, ноги.
Четвертували.. Та прагнення Запоріжців бути господарем у своїй хаті ніколи і ніким не
були переможені.
30. Гетман Хмельницький і архиєреї.

52. У 1648 році степовий орел України-Руси Богдан Хмельницький (гетман Січі
Запорізької) підняв Українців-Русичів, уярмлених попами і польськими наїзниками, до
боротьби за Національну Волю.
І ні один архиєрєй в Україні-Русі (ні православний, ні юніятський єпископ) не став
по стороні Народу, ні один не підтримав гетмана Богдана. Київський православний
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митрополит Сильвестер Косів (ставленик короля Польського) оголосив Киянам, що він
буде "під королівською рукою по-прєжнєму". Якщо під час наближення до селища
військової частини гетмана Хмельницького піп йшов назустріч з піднятим хрестом, то
пригадаймо: піп таким способом стрічав і загін татарського баскака, який щороку прибував
збирати данину.
53. Під рукою польського короля архиереям православним і юніятським жилося
розкішно. Вони були рабовласниками. Мали свою місцеву озброєну поліцію, яка карала
непокірних християн.
Іван Франко пише, що монах Ів. Вишенський знав життя в Україні "у всій
різнородності його явищ". Він жив в Острозі, Судовій Вишні. Був у Львові, Уневі,
Жидичині, Луцьку та інших містах і селах України. І жив у печері на Афоні.
Він, як правдивий християнин, жорстоко картав тих, що практикують язичество
(колядують, щедрують, обмінюються писанками, відзначають Купальське свято).
Він учив, що православний повинен в ім'я Христа уникати веселощів, земних
розкошів, не співати пісень про природу й тілесну красу.
31. Ів. Вишенський про архиєреїв.

54. Монах Вишенський у своїх "Посланнях" пише: "Нехай будуть прокляті
владики, архімандрити та ігумени, що поспустошували монастирі і фільварки собі з місць
святих поробили, і самі тільки зі своїми слугами та приятелями в них тілесно мов худоба
випасаються; на святих місцях лежачи, гроші збирають; із тих доходів, що надані на
Христових богомільців, дівкам своїм віно готують, синів зодягають, жінок пристроюють,
ліберії справляють, приятелів своїх збагачують, карети лаштують, повозові коні ситі та
одної масті спрягають, розкоші свої паганські справляють".
55. "Безбожні владики замість церковних правил (...), замість богословія, вчаться
облесливості, хитрості людської, брехні, щекарства і викрутасів, чортівського
пустомельства та лизунства".
"Самі з гістьми своїми пересичуються, а сироти церковні голодні та прагнучі, а бідні
піддані в своїй неволі з річного доходу вижити не можуть, з дітьми тісняться, страви собі
унімають, боячися, чи їм хліба до будучого врожаю дотягне".
32. “Бідних живцем лупите”.

56. "Ви, панове біскупи, сидите на місцях єпіскопських, але не сидите на гідності й
чесноті; пануєте над селами, але над вашими душами диявол панує; зовете себе свяченими,
але єсте прокляті; йменуєте себе епіскопами, але єсте мучителі.
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Владики, де ви голих зодягали? Чи не ви самі оголюєте їх, з обори коні, вівці, воли у
бідних підданих волочите, датки грошові, датки поту і праці від них витягаєте, бідних
живцем лупите, оголюєте, мучите, томите.
На роботу та в далекі дороги без часу, зимою і літом у непогідне врем'я гоните, а
самі, як боввани на однім місці просиджуєте, або коли й притрафиться того живого трупа
на інше місце перенести, то в колисках переносите".
57. "А бідні піддані день і ніч на вас працюють і горюють. А ви, виссавши їх кров і
сили, їх працю й зусилля і зробивши їх голими в коморі й оборі, своїх шибеників
приближених фалюндишами, уторфінами і каразіями (в дорогі убори) зодягаєте. А ті
бідолахи піддані навіть простої сермяжки (одежини) доброї не мають, аби покрити свою
наготу. Ви з їх поту напихаєте повні мішки грошей, золотих, талярів, півталярів, ортів,
четвертаків і потрійників, збиваєте суми-суменні, а ті бідолахи не мають навіть шеляга, за
що солі купити".
33. “...сим бердишом заграю по їх шиях”.

58. Ів. Франко пише, що Вишенський "перший у нашім краю (...) підніс голос в
обороні того бідного робочого люду, показуючи панам і владикам, що той мужик - їх брат,
а не просто робоча худоба, що він радується й терпить, як чоловік і хоче жити, як чоловік",
Ів. Франко "Ів. Вишенський", 1892-1911 рр.
На гетмана Хмельницького архиєреї дивилися як на збунтованого Запорожця, який
збунтував робочу худобу-холопів, "чернь людську" проти короля (Христового
помазаника).
59. Не попи в церквах Христових, а кобзарі, які розійшлися по степах, закликали
Народ кидати працю в панів і архиєреїв. І йти до батька Богдана. Той, хто доводить, що
головною причиною повстання Хмельницького була "оборона православія", кривдить
світлі прагнення Народу жити вільно в своїй хаті.
Гетман Хмельницький вдуші глибоко ненавидів єпископів (земляків своїх). Він
наказав на зброї (на сокирах - бойових бердишах) викарбувати такі слова: "Я, Богдан
Хмельницький, (...) попам супостатам сим бердишом заграю по їх товстих шиях"
(зображення бердиша з цим написом подане у "Великій Історії України", вид. Ів. Тиктора.
34. Архиєреї і возз’єднання з царем Олексієм.

60. Московитія, як жорстока по своїй природі, мілітарна орда, була заснована Ів.
Калитою (зятем і лакизою хана Узбека). "Москва основана на крові", М. М. Карамзін, "І. Г.
Р.", т. 2, стор. 142, 1892 р. Живе вона з того, що грабує селища мирних сусідніх племен.
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І не змінилася вона й за царя Олексія, який попам, як "духовній касті", давав великі
привілеї. Попи були землевласниками: у них працювали раби ("крестянє"). І вість про
розкішне життя попів у Московитії прийшла до попів в Україну-Русь.
61. Архиєреї в Україні-Русі (їхні привілеї гетман Богдан обмежив) намовляли
косацьких* старшин, щоб спільно робити натиск на Хмельницького у справі "возз'єднання
Малоросії з православним царем Олексієм". Таке "возз'єднання" забезпечить архиєреям в
Україні ті привілеї, які мають попи Московитії.
Гетман Хмельницький в душі затаював давню ненависть до Московитії і її Татаромонгольського стилю життя. (Він в минулому брав участь у війні Польщі з Москвою.
Метався за хижацькі Москвинські напади на села Чернігівщини. За великі подвиги йому
особисто польський королевич Володислав подарив золоту шаблю слави).
35. Москкалі грабують Українські села.

62. Зубожілий (мусульманами пригноблений) Єрусалимський патріярх Паїсій,
відомий як "бродячий монах", агент Московитії і Візантійського патріярха Партенія 2-го,
несподівано появився в Києві.
24 грудня він зустрів гетмана Хмельницького біля св. Софії. Виконуючи дане йому
доручення, настирливо намовляв гетмана "воз'єднатися з православним царем Олексієм".
(На відомій кольоровій картині "В'їзд Б. Хмельницького в Київ" маляр пишнотно (в
білому одінні з піднесеною рукою) намалював цього Паїсія, людину чужу і вороже
наставлену до державних справ Українського Народу).
63. Після Переяславської угоди 1654 року, Москва, маючи Україну як союзника,
відважилася почати війну з Польщею. Гетман Хмельницький глибоко переживає, що на
Київщині Москалі грабують населення: поводяться, як Татарська орда. А духовенство
України підлащується до Московського патріярха, звеличує царя Московитії.
Між полковниками, що вже були під'юджені архиереями, постають роздори,
незгоди. У народі вирує незадоволення на гетмана і Москалів. У час глибокого потрясіння
в гетмана - нервовий параліч: 27 липня 1657 року перестало битися велике серце великого
гетмана.
36. Гетман Ів. Мазепа і архиєреї.

64. Гетман Мазепа був поетом, співав і грав на кобзі. Любив мистецтво. Він
володів багатими маєтками. "Чому кріпаків не обділив землею?"
_______________
* Етимологія слова "косак" (а не "козак" від Татарського "газаг") подана в "МАГА
ВІРІ"
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Коли б почав обділяти рідних людей землею чи їхнім дітям дарити золоті копійки,
він був би підступно убитий агентами Московитії за те, що робить "земельну реформу".
Піддобрюється до Народу, щоб об'єднати біля себе. І виступити проти Московитії і її
рабовласницької системи, яка освячена Церквою Христовою.
Гетман Мазепа, оплакуючи тяжку долю України (ту "чаєчку небогу, що вивела
чаєняток при битій дорозі"), не міг своїх думок виявити Народові і попам, які спільно з
Кочубеєм писали на нього доноси Петру 1-му.
65. Будучи вже літньою людиною, Мазепа занедужав. Та, щоб звільнити Вітчизну з
ярма Московського, він у 1708 році став союзником короля Карла 12-го.
І ні один архиерей в Україні-Русі не став по стороні Народу. Вони (єпископи і попи),
ставлячи свої особисті привілеї вище долі Народу, в Церквах Христових вдарили в дзвони,
що гетман Мазепа став антихристом.
37. У місті Лебедин 900 закатованих.

66. Була зима. Шведські солдати в армії навчені по-українському вимовляти слова:
"Не бійтеся нас. Ми ваші, а ви наші". Швед, зайшовши до хати, клав на стіл гроші. І просив
хліба. Українці (православні християни), намовлені попами, накидали на шию петлю, а на
голову мішок. І відводили Шведа у штаб до Москалів. Особливо зворушливо пише про це
М. Аркас в "Історії України-Руси".
Не москвинські, а наші (нашими матерями вигодувані сини) архиєреї, очолені
Київським єпископом-малоросом Феофаном Прокоповичем, у місті Глухові скликали
"помісний собор" (і до них прибули й декілька попів з прикордонних селищ Московитії).
67. Єпископи і попи, сяючи в позолочених ризах, на соборі плювали на портрет
гетмана Мазепи. Жезлом (отим, що має дві гадючі голови) штрикали в очі. Біля чорних
свічок вигукували, що "антихрист Мазепа відправляється в пекло, як ворог Христа".
На площах міст України-Руси зайди Москалі прилюдно катують Мазепинців, які
переховувалися в лісах, ярах, погребах, у садибах приятелів і були спіймані. (Попи
закликали православних доносити на тих, хто переховує Мазепинця).
У місті Лебедин 900 Мазепинців на площі Москалі колесували: з живих кишки
витягали. І четвертували: руки і ноги відрубували. Довершували "возз'єднання братніх
Народів".
38. “Слава Єгові”.

68. Закатованих мазепинців попи заборонили ховати на християнському цвинтарі.
І тому їхні тіла вкидали в ями на схилі яру.
На "кладовищі" закатованих мазепинців було чути тихі болючі ридання: тайком
приходили діти оплакати замученого тата. Приходила наречена оплакати замученого
©Лев Силенко. 10996 рік Дажбожий
35

Мудрість Української Правди. Минуло 1000 літ, і прийшов Він...

нареченого. Попи оголосили, щоб побожні православні дохлих псів, коней, котів заривали
там, де лежать тіла Мазепинців.
У церкві ангельськими голосами співає хор. Лунає "Алилуя" (від "Галилуягв", що
значить "слава Єгові"). Біля позолочених ікон горять свічки. З амвону несуться
христолюбні слова:
"Православні, наша молитва і піст принесуть славу во вишніх Богові. А свята
сповідь приверне нам мир на землі. А святе причастя запевнить нам Боже благословення.
Спаситель з небесних висот прийде до нас. Він хоче спочити в наших серцях.
Православні християни! Церква наша православна Христом люблена жила і живе
радощами і смутками народу, і боліє болями і радіє радощами Народу. Церква ніколи не
була байдужою до всього того, чим жив і що переживав, і до чого стремів наш
православний народ".
Відомо, що попи тайни, отримані під час сповіді, доносили агентам "Тайної
Канцелярії".
39. Як архиєреї продали матір? "Синопсис".

69. "З слів Силенкових виходить, що архиєреїв добросердних не було", пише П.
М. Ні, між ними були й милосердні. Наприклад, у попа, який щороку в Церкві Христовій
проклинає гетмана Мазепу, у Великодні свята в клуні горами лежали паски, крашанки,
сало (дари людські).
І бувало, що піп закличе сиріт і обдаровує їх. Хто з діток нечемний, тому мне вуха і
гнівно каже: "Мазепа ти". (Слово "мазепа" в православних почало мати значення чогось
бридкого, відразливого, лайливого).
А хіба це не милосердя? Пухлі матері в 33-му році залишали (щоб ніхто й не бачив)
дітей біля дверей райкому партії. Большевицькі комісари звозили сиріт до дитячого садка
(патронату). І вчили їх співати пісні: дякувати батькові Сталінові за щасливе дитинство.
70. У неволі Московській жила наша Вітчизна. Її сини з закутими руками йшли
на далеку північ. Будували нові Московські "ґарада". І там в болотах складали свої молоді
голови.
У Західній Європі вцілілі втікачі-Мазепинці ширили погляди, що Московитія і
Україна-Русь - це два неоднакові Народи. Та з цими поглядами європейські політики не
могли беззастережно погодитися. Що ж сталося?
Бо в 1674 році архиєреї Києво-Печерської лаври видали люксусову книг "Синопсис"
("Київський синопсис-огляд") "О начале Слов'яно-Руського Народа" від перших Київських
князів і до Олексія, царя Московського".
У "Синопсисі" вчені монахи такі, як наш земляк архимандрит І. Гізель, написали, що
Малороси і Велікороси один Народ з однією історією. І тепер не Київ, а Мо сква є
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столицею всея Русі. І цар Олексій повернув собі Київ, як законну споконвічну
прабатьківську вітчизну.
71. І цей "Синопсис", як перший підручник з "Історії Русі", був перекладений на
грецьку, латинську та інші мови. І з Києва посланий, як дар до всіх королівських дворів,
абатств, амбасад, герцогств, міністрів, університетських бібліотек.
"Синопсис" був 30 разів перевиданий. Впродовж двох століть по ньому Західня
Европа вивчала історію Руси. Студенти Києво-Могилянської академії вивчали історію
своєї Вітчизни по "Синопсису". І просто дивно стає: навіть К. Маркс і Ф. Енгельс (творці
нежиттє-здатньої доктрини) вивчали історію Русі по "Синопсису".
40. Мертві дитячі голівки, монахи і цар Микола.

72. В Успенському соборі Києво-Печерської лаври висить пишна ікона. На ній
зображений в розкішних ризах христолюбець архимандрит Інокентій Гізель – головний
автор фальшивого "Синопсису". Улюбленець православних християн.
(Відомий піп Агапій Гончаренко був переслідуваний попами і московськими
жандармами тому, що він (працівник канцелярії Київського митрополита Філарета) "багато
знав" про розпусне життя "собратів-видавців "Синопсису").
У "Споминах" він написав, що жіночий монастир (через вулицю від КиєвоПечерської лаври) був зачинений. У монастирі знайдено "незчисленну лічбу дитячих
голівок у підвалах, що монахи з монашками рождали байстрюків дітей і тут вбивали їх",
стор. 5).
73. Піп Агапій пише, що особисто бачив в Києво-Печерській лаврі "зачинених
жінок, що монахи держали в своїх келіях для похоті". Монахи вміли грати ролю побожних
християн. Уміли збирати гроші "на Боже".
П'ять мільйонів золотих рублів ці монахи подарили цареві Миколаєві "на воєнні
справи" "тюрми Народів". ("Москва - тюрма, ключ від якої зберігається в імператора", А.
де Кюстін, "Россея в 1839 році").
Православні Українці славлять побожні діла монахів Києво-Печерської лаври.
Гніваються, що вчені (європейці), вивчаючи історію по "Синопсису", вважають, що
Українці... "тоже русскіє".
41. “Трі сорока соболей”.

74. У 1686 році Візантійський патріярх Деонисій 4-ий оглянув "Синопсис",
присланий йому з Києва. І продав православних християн України-Руси Московському
патріярхові.
Документ продажі знаходиться в Москві (в музеї патріярха). У документі читаємо
такі слова: "Прінято от господіна Нікітіча Алєксєєча трі сорока соболей і двісті червоних
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(золотих): податель же благіх Господь да будет мздодавєц Вашему дєржавнєйшєму
царствію".
75. Україна-Русь "розділена". На правобережжі панують Польські наїзники. Вони
обвішані хрестами. Вони, як пише Т. Шевченко, "не пагани, а настоящі християни".
Християни в ярма запрягають християн. І ними орють ниву, називають їх "бидлом".
І роблять обмін: один бере пару мисливських собак, а другий йому за собак дає у
власність християнську родину (тато, мати, діти, бабуся).
42. Православні брати.

76. "Ні! Ми люди, не собаки! Кари ляхам, кари!" - озвався запорожець – народний
месник Максим Залізняк. І з народними месниками, які покидали плуги і конюшні на
попівських і польських фільварках, пішов до монастиря. Наказав архимандриту
Мелхиседеку "посвятити ножі". ...Покотилися по селищах голови Польських
рабовласників.
Архимандрит Мелхиседек поспішно повідомив Катерину 2-гу про повстання рабів.
Катерина 2-га стривожилася. Не хотіла, щоб "волновалася Малоросія". Архимандрит
Мелхиседек (повернувшись із Петербурга) прибув до гетмана Максима Залізняка. Цілуючи
ікону Діви Марії, давав духовну послугу. І запевняв, що православна мати Катерина 2-га
Залізнякові і Ґонті хоче помогти. І тому вони повинні піти "на почесний обід у штаб
полковника Кречетнікова".
77. До "почесного обіду" москвинські офіцери (православні брати) все наперед
приготували. Підставили ножі до горла гетмана Максима Залізняка і полковника Івана
Ґонти. Пов'язали їх. Почали катувати. 780 воїнів Ґонтових, які, нічого не підозрюючи,
вночі міцно спали, були пов'язані. Архиєрей Мелхиседек зник (він не став в обороні Ґонти і
Залізняка).
У Північній Америці почалися явні виступи проти розпоряджень Великобританії. У
1774 році пролунали слова Патрика Генрі "Воля, або смерть". Щоб Україна-Русь,
натхненна Американською боротьбою за незалежність, не звільнилася з Московського
ярма, Катерина 2-га вирішила повністю роззброїти Українців-Русичів.
43. Запоріжці і архиєрей Сокольський.

78. 1775 Рік. На Запорізькій січі стоїть 20 гармат. 10 тисяч озброєних Запоріжців.
15 тисяч - у резерві. Запорізька Січ (тоді єдина в Европі республіка) хоче почати бій із
Москалями-ключниками Тюрми Народів.
Москалі, очолені генералом П. Текелеєм, виконуючи наказ православної матері
Катерини 2-ої, несподівано підійшли до Січі. "Запорожець зброї не складає. Живим у
полон не здається. "Умремо достойно: так, як умирали наші батьки".
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Архиєрей В. Сокольський - духовний батько Запорізької Січі. Він у Церкві св.
Покрови щонеділі славить православну матір Катерину 2-гу. Почав цілувати ікону
Покрови. І кошовому П. Кальнишевському й старшинам ректи: Господь Христос покарає
того, хто почне проливати кров православних. Не йдіть проти Божої волі. Думайте про
спасіння душі.
79. Запорожці, слухаючи солодкоустого архиерея, склали зброю, їхніх неозброєних
старшин Москалі закували в кайдани. Погнали на довічну каторгу.
Катерина 2-га обдарувала своїх генералів родючими землями Запорізької
республіки. Не забула й про архимандрита Сокольського: подарила ПустинноМиколаєвському монастиреві 1620 десятин, де почали працювати нові раби (полонені
Запорожці проклинали рабську долю і архиєрея Сокольського). І при кожній нагоді тікали
за Дунай, де з дозволу мусульманської Туреччини, постала Задунайська Січ, в якій не було
кріпацтва.
На Лівобережній Україні в цей час монастирям належали сотні тисяч десятин орної
землі, на яких працювало 160 тисяч рабів (православних християн). Архимандрити і
монахи жорстоко експлуатували братів во Христі.
44. “Отим Киргизам, отже й там”.

80. Раби були зобов'язані щонеділі бути в Церкві. Сповідатися, причащатися. І
слухати в проповідях славлення Христа. "Православні християни, думайте про Христове
спасіння; бісів виганяйте молитвою і постами. І Христос нас всіх проведе до дому Отця, у
молитвах просімо Йсуса Спаса нашого. Ісус володіє, перемагає, спасає. Блаженні ті, хто на
Христа надіється".
81. Після проповіді православні молилися за здоров'я ката-царя. Христового
помазанця. І ніхто не мав права перестати бути православним. Хто проявляв зневагу до
православія, був закутий в кайдани. І засланий на досмертну каторгу в Сибір. "Отим
Кир гизам, о тже й там, єй же Бо гу , лу чче жити, ніж нам на Укр аїні. А мо же, тим, що
Киргизи ще не християни?" (Т. Шевченко).
45. Коли була зроблена національна помилка?

82. Справді, "чи не попи і біскупи навчили наш Народ бити поклони перед кожним
урядом, здаватися на ласку згори, ждати помилування там, де належало б упоминатися
свого права? Чи не біскупи й попи завсіди спиняли у нас почин яснішої, рішучої і
щиронародної політики. Вони добивалися прав і користей для себе, а народові товкмачили,
що то буде користь для цілого загалу", Ів. Франко, 1898 р.
"Чому іншим Віра Христова не шкодила в державному житті? А для нас вона була
руїнником світлих національних починань?" У інших вона була інструментом, жертвою
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якого були ми. Детальна відповідь на це питання дана в "МАГА ВІРІ". І в Катехизисі
РУНВіри "Навчання".
83. Архиереї (таки наші православні і юніятські попи) при допомозі Віри
Христової змосковщували і спольщували Українців в Україні. І за це отримували привілеї,
дари: родючі землі, пасовища.
Українські біскупи, попи і монастирі всі були спольщені. "Церковщина вбивала
живий дух серед нечисленної інтелігенції, штовхаючи її в бік польщизни. Церковщина
звільна вбиває також народні школи, засуджує їх на бездіяльність і мертвеччину", Ів.
Франко, 1888 р.
84. "Чому наш добрий народ (і гарний, і працьовитий, і неглупий) впродовж віків
був такий безпорадний в боротьбі за національну незалежність? Що придушило нашу
душу? Де й коли були зроблені національні помилки?" - ставлять питання дисиденти,
перебуваючи в концтаборах.
Поет-великомученик Василь Стус дає відповідь: "Прийняття християнства з Візантії
було помилкою, шкідливою для Українського Народу", "величезна брила духовного
християнства впала на заюну душу", "Жертвою православія ми є найбільшою", "Молода
Україна", жовтень, 85 р., Торонто.
Величезна брила (тяжкий камінь) духовного християнства впала на душу нашу:
переслідується вільна думка. Стримується духовний розвиток народу.
46. Чужу матір славлять, а Рідну – зневажають.

85. Від галицьких і наддніпрянських попів не відставали й попи-юніяти на
Закарпатті. Вони єпархію в Гайдудорозі, де всі були Русини (Українці), ще в 1909 році
змадяризували.
І коли б не впала Австро-Угорщина, попи змадяризували б і МукачівськоУжгородську і Пряшівську єпархію. "Облагороднювали Українців" Вірою Христовою, і за
це отримували від Мадяр привілеї.
Коли десь появлявся піп, подібний на Маркіяна Шашкевича чи Агапія Гончаренка,
то архиєреї такому попові створювали нестерпні умовини життя. Гончаренко помер на
вигнанні. Шашкевич - на Рідній землі з туберкульозу. "Попівство попа Маркіяна
Шашкевича ввігнало передчасно в могилу", Ів. Франко, 1898 p.
86. "Лев Силенко не хоче погодитися, що Українці були дикими варварами. У 988
році Греки Українцям принесли світло Віри Христової. І зробили їх людьми, ввели їх в
коло культурних Народів Європи", - пише Г. Д.
Щоб оправдати чужовір'я, ви чужу матір, до якої молитеся, одягаєте (на іконах) в
ризи цариці. Озолочуєте її. А рідну матір навмисне принижуєте, називаєте її темною, яка
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жила "в нетрях поганства". А хто ж ви такі - чиї ж ви сини - кандидати на лоно Авраамове?
Хіба ви потомки Ісаака, Ребеки, Рахелі?
47. “Їх тим світлом осліпили”.

87. Ні. У 988 році українці не були дикими варварами. Українці - потомки
Трипільців. Трипільці були першими в Європі творцями Хліборобської культури і
цивілізації.
Живучи на багатій землі, вони вміли її відважно й розумно боронити. І ні Греки, які
постійно вторгалися на їхні Землі, ні Іранці, очолені Дарієм, ні Римські легіони не могли їх
на рідній Землі поставити на коліна.
І Рим, боючись їхніх мечів, поставив біля їхніх границь оборонні споруди. "Ми
єстем Внуки Дажбожі, Ми Русичі". "Той не Русич, хто боїться вмерти за Русь".
88. Греки, принісши українцям-Русичам світло Віри Христової, їх тим світлом
осліпили. У Греків була мета: на Русі знищити Русь. Хіба не осліпли Азтеки, Маї, Інки від
того "світла Христового", яке їм принесли іспанські конкістадори-христолюбці Ернан
Кортез і Франціско Пісарро?
"А Києво-Могилянська Академія, яка виховувала в Українців любов до рідної мови і
розвивала національну свідомість? Її очолювали наші єпископи", пише M. X.
У містах і селищах стояли пишні церкви і багаті монастирі. У Церкві православні
чули проповіді про чуда Ісуса Христа, Діви Марії. Про подвиги Жидівських царів,
пророків, подвижників. Про Йордань, Єрусалим, Вифлиєм, Синай, Єгипетську неволю.
48. “А що ж ми за люди”.

89. Українці православні побожно били поклони перед іконостасом. Ставили
свічки. Інколи дехто в думці ставив питання: а що ж ми за люди? "Біблія" пише, що був
хлібороб Яфет. Значить всі ми діти Яфетові?
Ніхто не хотів в Церкві сказати про їхніх царів Божа, Кия, Олега, Святослава.
У 1632 році (отже більше, як 600 літ після хрещення) була заснована перша вища
школа в Києві (колегія при Києво-братському монастирі на Подолі), яка в 1701 році була
названа Києво-Могилянською академією.
Українські юнаки хотіли в академії почути про історію своєї Батьківщини (про
Київську Русь). Хотіли довідатися, хто вони є. Та такі, як проф. архимандрит Ін. Гізел (за
"Синопсисом") їм казали, що "Київ і Малоросія це законна батьківська спадщина
Московського царя".
Проф. єпископ (лакиза царя Петра 1-го) Ф. Прокопович, який організував чин
анатеми на гетмана Мазепу, написав твір "Володимир", в якому звеличує грецьких
архиєреїв. І на сміх виставляє Українців, показує їх (волхвів) людьми глупими. Студенти
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були зобов'язані лженауку єпископа Ф. Прокоповича засвоювати в Києво-Могилянській
академії.
49. Хто прищеплював почуття меншевартости?

90. В Академії викладалися богословство, піїтика, математика, фізика, географія
та інші предмети. І мови - грецька, латинська, польська, німецька, гебрейська та інші.
Щоб раб, обманутий, заляканий, неписьменний був смиренним, йому треба
"благочинно" прищеплювати почуття меншої вартости. Доводити, що він є рабом тому, що
"така воля Божа".
І звісно, в раба й мова рабська. Мова "нищих людей" для благородних осоружна. І
вона (жива народна Українська мова) в Києво-Могилянській академії була заборонена.
91. Я тверджу: прамова народів індо-європейських оформилася на території
України 15-12 тисяч літ тому (в епоху Мізинської культури). Знаємо: Українці - потомки
Трипільців. Трипільці говорили мовою "Вед". В сьогоднішній Українській мові виразно
видно корінь санскриту. Доводжу це на основі "Порівняльного Санскритсько-АнглійськоУкраїнського словника", який я виготовив. І, перебуваючи в Індії, уточнив в Інституті
Санскриту, Варанасі і Департаменті Санскриту, Ню Делі. Українська мова є найстаршою
сестрою між сестрами (мовами Народів Європи, "сентум" і "сатем").
50. Придумані заслуги.

92. Любов народу до мови рідної така природня, як любов дитини до матері.
"Духовенство хоч само (...) їздило в каретах і справляло золоті та срібні забавки, ніколи не
сягнуло до кишені, щоби де заложити Українську школу. Противно, коли Львівські міщани
за жебрані гроші заложили Львівську школу і шпиталь, то православний (у Львові, прим.
Л.С.) єпископ Гедеон Балабан (1565-1607) виступив як найзавзятіший ворог справи тої
національної праці, перехоплював і бив студентів і вчителів", Ів. Франко, 1898 р.
Архиєрей Гедеон бачив в Українській мові паганство. Твердив, що для Русинів
можуть бути "тільки духовні школи з викладовою мовою грецькою і церковнослов'янською".
Архиєреї Церкви Христової впродовж віків умертвляли мову Народу Українського.
А тепер (як це не чесно) вони (архиєреї) приписують Православію і Католицтву різні
придумані заслуги в розвитку української мови, культури, національної свідомости.
Роблять це з метою прищепити парафіянам думку, що то вони ("преосвященні владики")
найвірніші сини України, "сіятелі Віри Христової".
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51. Бережімо, як духовний скарб Людства.

93. У "Біблії" не оспівана природа. Митрополит Іл. Огієнко вважає, що "мова
грецька, найвеличніша мова світу, мова богів". Наша Українська мова, "Наша фразеологія,
як я не раз уже підкреслював, дуже часто уосіблена, а це тхне поганством, наприклад, дощ
іде, сонце заходить, вітер лютує", пише митрополит Іл. Огієнко, "Дохристиянські
вірування Українського Народу", стор. 316.
У народніх піснях ("Не світи ти, місяченько", у творах Лесі Українки, Ю.
Федьковича, в "Кобзарі" Т. Шевченка ("Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою"), в "Слові
про похід Ігоря", в усій Українській літературі відчутно "тхне поганством". Тобто, багатою
пісенністю, образністю. (Слово "поганство" в нас запровадили попи для очорнення нашої
самобутньої культури).
Унікальними особливостями нашої мови (яка є мовою поетичної душі) ми маємо
право гордитися і берегти її, як духовний скарб Людства.
52. Придушували національну свідомість.

94. У 1784 році архиєрей Самуїл Миславський (Київський митрополит) заборонив
в Україні в школах вивчати Українську мову: вона "тхне поганством", "оскорбляє Господа
Ісуса Христа".
І дітей в Україні навчали мовою Московською, "по правилам напечатаним в
Москве". Вона виросла на Півночі "з язика церковно-слов'янського", і є мовою
"государственною".
У 1837 році вийшов в Мадярщині перший журнал-альманах мовою Українською
("Русалка Дністрова"). Греко-католицький митрополит у Львові арештував "Русалку
Дністрову". Що ж є? Холопською мовою виданий журнал може в холопів розбудити вільне
мислення. Може обадьорити їхні почуття. І слово "Русалка" "тхне поганством".
95. "Найзавзятішими противниками Шашкевичевої творчости було львівське
католицьке духовенство в особах митрополита Михайла Левицького і професора теології
Венедикта Левицького", "Укр, Голос", 7 грудня, 1897 р., Вінніпег.
Католицьке духовенство в зародку придушувало прояви українського життя, щоб
йому ніхто не заважав панувати над мислями і почуваннями "стада Христового".
53. Українські письменники і рідна мова.

96. Є. Гребінка, Ів. Котляревський, П. Куліш, Т. Шевченко, Г. КвіткаОснов'яненко, С. Гулак-Артемовський, С. Руданський, Л. Глібів, Л. Мартович, М.
Старицький, В. Самійленко, О. Кобилянська, О. Стороженко, Ів. Карпенко-Карий, О.
Маковей.
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Ів. Франко, Леся Українка, С. Черкасенко, О. Пчілка, М. Вовчок, Б. Грінченко, Ів.
Нечуй-Левицький, П. Мирний, П. Грабовський, Ю. Федькович, М. Драгоманів, М.
Шашкевич, М. Грушевський, М. Аркас, О. Олесь та інші наші письменники вивчили
Українську мову не в школі, а з уст Народу. З народньої творчости.
Чуючи в Народі поширені пісні й прислів'я ("Тікайте, кури, піп іде", "Шкода не
велика, що помер владика", "Піп не поможе, як життя не гоже"), письменники знали, що в
людей немає любови до попів (русифікаторів і полонізаторів). І ніхто з письменників
нічого прихильного про попів і єпископів не написав.
54. Піп прокляв рідного сина.

97. 12 Тисяч пан-отців православних в Україні-Русі продали свої душі Сатані:
отримували щороку від Московського царя "золотиє дєньгі за обрусєнія края". Вони в
школах дітей Українських карали, коли вони між собою говорили Українською мовою.
Піп Василь Руданський прокляв свого рідного сина Степана за те, що він пише
листи, вірші й оповідання мовою Українською. І цим свого батька-попа принижує перед
єпископом.
Не попи і єпископи, а письменники, як духовні провідники, обороняли Народ і його
мову. Більшість з них сиділа за ґратами. Страждали в Сибірі. Їм доземний поклін від
Народу.
55. З жолудя не виросте сосна.

98. Рій, який не дбає про свою матку, гине. Народ, який не дбає про життя своїх
діячів і перебуває під покровом духовенства інтернаціональної релігії, вільним не буває.
Народні провідники виходять з гущі Народу. Вони такі мудрі і такі талановиті, як і
їхній Народ. Так є: з жолудя не виросте сосна, з яйця орлиці не вилупиться курча.
Є правда: чим більше в Народі освічених людей (правильно освічених), тим вищий
його культурний рівень. І тим успішніші його національні провідники.
56. “Бери мотику і саджай банани”.

99. Є такі відсталі племена (на їхніх землях в Центральній Америці я перебував),
які дають великі суми на Католицьку Церкву. А на освіту дітей своїх їм шкода грошей.
"Треба заслужити царство небесне. Сину, бери мотику і саджай банани. Тобі школа не
потрібна".
Українці на православні і католицькі церкви "на еміграції видали за 35 років 482
мільйони долярів. А на університетську науку - п'ять мільйонів долярів", "Нові Дні",
лютий, 86 р., Торонто.
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Якщо у Вільному світі є 1200 пан-отців (обох церков) і коли кожний з них в
середньому отримує 10 тисяч долярів на рік, то Українці, в поті чола працюючи на хліб
щоденний, (за 35 років) дали пан-отцям 420 мільйонів долярів. Отже разом - один мільярд.
Знаючи це, Українці хочуть, щоб пан-отці робили корисну народню працю.
Прищеплювали дітям любов до рідної мови, до Вітчизни і її кращих синів і дочок.
57. “України треба відректися в ім’я Христа”.

100. Мама каже: "Донцю, я люблю, коли ти говориш вірш "Українка я маленька",
"Діти, викиньте своє українське серце на смітник. Туїт воно вам не потрібне", повчає о.
монс. Д. Ґресько, звертаючись до Українського пласту в Клівленді, пише бюлетень "За
Рідну Церкву", орган комітету оборони обрядів і традицій УКЦеркви, серпень, 1966 р. От.
Ґресько тому так сказав, що в дітях католицьких він побачив прояв націоналізму (природне
почуття любови до Рідного).
101. Сумівці славлять, як вірних синів України, легендарних воїнів УПА.
Плекають культ державного прапору синьо-жовтого. У часописі "Вільна Думка" ( за 3-тє
серпня, 1975 р.) поміщена "Заява" управи Культурно-Товариського клюбу в Сиднеї
(Австралія). Управа пише, що пан-отець Ів. Шевців в Укр. Катол. Церкві 29 червня 75 р.
сказав, що Українці повинні бути християнами, а не "синьо-жовтими баранами".
102. Кардинал М. Ів. Любачівський навчає, що Українцям "навіть України треба
відректися в ім'я Христа", журнал "Око", травень, 80 р., Монтреаль; "Гомін України",
грудень, 80 р., Торонто.
З пастирських наук ясно, що пан-отці і кардинал є правдивими християнами. Учать
любити Ісуса більше, ніж рідну маму. І в ім'я Ісуса відрікатися від України. Церкву
православну чи католицьку треба любити більше, ніж рідну Вітчизну.
58. Христос і твоя родина, Вітчизна.

103. Націоналіст (тобто достойний патріот) любить свою Вітчизну більше, ніж
Вітчизну Будди чи Ісуса. Англієць є перш за все Англійцем, а потім - християнином,
буддистом чи атеїстом. "Німеччина понад усе" - німецький національний гимн плекає
культ Вітчизни.
"Клерикализм не знає рідного краю, а почуття народности вважає витвором злого
духа. Він ділить і розрізняє людей тільки після віросповідання", Ів. Франко, 1888 р. І на
клерикализм нарікати не можна: він є таким, яким його зробила наука "Євангелій".
104. Ісус навчає, що ті, які вірять Йому (тобто християни), повинні Його любити
більше, ніж свою родину (маму, тата, доню, сина, брата, сестру).
"Хто більш, як Мене, любить батька чи матір, той Мене не достойний. І хто більш,
як Мене, любить сина чи дочку, той Мене не достойний", Маттей, 10, 37.
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Правдивим християнином є той, хто в ім'я Христа відрікся від Батьківщини і благ
земних. "Не мийся, бо се власть ідольська", "гарна одежа, чистота, тілесна красота - се
чортівська спокуса", і монахи жили, "не миючись по тридцять літ", "віддані лише одній
думці - думці про спасіння душі через умертвіння свого тіла", Ів. Франко, 1907 р.
59. Українець Українцем може й не бути.

105. І такими були в нас перші деморалізатори національної свідомости монахи
(Феодосій, Афанасій і багато, багато інших), які не цікавилися долею рідних матерів,
батьків, братів. Не дбали про оборону України-Руси, якій загрожували варварські орди.
Хвора монаша ідеологія нівечила молодь. Ослаблювала військову спроможність
Вітчизни. Українець перш за все повинен бути християнином, а Українцем може й не бути.
Нагадує це науку комісара: "Добрим большевиком-комуністом ти повинен бути, а
Українцем - не обов'язково".
Та сьогодні є в нас такі пан-огці і єпископи, які на святкових обідах у промовах
захоплюють слухачів (висловлюють прихильність до націоналізму). Правда, їхні колеги
(архиєреї) дивляться на них як на тих, які не добре орієнтуються в "Євангеліях", або як на
тих, що проявляють нечесне ставлення до Віри Христової.
60. Хто глумиться над Христом?

106. З історії знаємо: в державах Європи була ворожнеча між патріотами і
архиєреями. Ворожнеча кінчалася то відділенням церкви від держави, то ув'язненням
архиєреїв або патріотів. (Наприклад, Костюшко і ксьонзи).
З погляду Віри Христової правдивими християнами-пастирями є ті пан-отці чи
архиєреї, які поборюють в Народі національну свідомість. Патріоти, які вважають себе
християнами, і в цей же час пробують Віру Христову підпорядкувати справам Нації,
глумляться над Христом, над основами Його науки.
Вони стараються Греко-католицьку і Греко-православну Церкви перетворити у
Святилище національної культури, окремішности, духовности, а це значить розхристиянизувати їх.
Архиєреї і пан-отці (і неявно) відокремлюють від церкви Українські національні
святощі, як справу не Христову. Кажуть: "Ми не політики, ми духовні особи. Ми понад
національною політикою. Але ми цікавимося українськими національними організаціями. І
особливо тоді, коли їхні члени є діяльними і жертвенними в нашій церкві".
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61. Національний вияв і “насіння Авраамове”.

107. Я осуджую расизм, осуджую націоналізм народу гнобителя (імперіяліста). І
обороняю націоналізм народу гнобленого, як світлу силу національно-визвольної боротьби
за священне право бути незалежним господарем на своїй Землі.
Римський папа оголосив, що взагалі "націоналізм - ворог людського братерства",
"Шлях Перемоги", 1 серпня, 1965 р., Мюнхен. Чому?
Бо "Євангелія" навчає, що в правдивих християн національних виявів немає. "Немає
Грека, ні Жидовина (...), чужоземця і Скита" (...), але все і в усьому Христос", Павло до
Колосян, 3, 11,
"Немає Жидовина, ні Грека", "бо всі ви одно в Христі Йсусі", "А коли ви Христові,
то ви насіння Авраамове", Павло до Галат, 3:28, 29.
108. Ставши "насінням Авраамовим", не треба зукраїнізовувати Ісуса. Не треба
Ісуса ставити на службу національній політиці. Християнин повинен сповідувати Віру
Христову такою, якою вона є. Або перестати бути християнином. Краще чесно відійти від
писань Маттея, Марка, Луки, Івана, Павла, Петра, ніж нечесно поводитися з їхньою
наукою.
Правдивий християнин не може бути націоналістом. Христова Віра
інтернаціональна. Правдивий націоналіст не може бути християнином: тобто
націоналістом і інтернаціоналістом одночасно.
62. Християни, як люди, не є кращі.

109. Архиєреї, ви навчаєте українців, що в Світі християн найбільше, що
християни справедливі, моральні, милосердні. Отже, бути християнином значить бути
кращою людиною. Розумію, чому ви це робите.
Та справді, на світі є тільки 28 відсотків християн. 72 відсотки - вірні інших
інтернаціональних чи національних релігій. Життя і моральні взаємини людей в Індії,
Японії, Китаї та інших країнах є доказом, що християни, як люди, не є кращі за буддистів,
індусів, конфуціоністів, японців.
110. Я не буду тут говорити про жахливий терор (катування Ґонти і Залізняка),
майстрами якого були християни. Згадаю тільки один із тисячних подвигів християнського
"милосердя" в Україні.
У 1637 році запорожець Богдан Кизим зі своїм синком Богданком і з групою селянкріпаків ішов, щоб з'єднатися з повстанцями запорожця Павла Павлюка.
Християнинові М. Потоцькому, польському наїзникові, вдалося схопити
довірливого Кизима.
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У Києві були закопані дві палі (вгорі загострені кілки). Ні, "не пагани, а настоящі
християни" (Потоцький і його колеги) посадили (настромили) на палі Богдана Кизиму. І
поруч його синка Богданка.
Страждання тата і сина були болючіші за ті, що на хресті. "Наробив ти, Христе,
лиха", "Людей закували та й мордують... Ой, ой, пани, пани-християни", Т. Шевченко.
Очевидно, між християнами є багато й милосердних людей. У всіх релігіях є люди
милосердні і є люди жорстокі.
63. І. Франко, Л. Українка і “насіння Авраамове”.

111. Ів. Франко вважав, що Ісус не Бог. І після розп'яття не воскрес. "Христос був
не Бог, а такий же чоловік, як другі, котрий упоминався за бідними людьми і за те бу в
замучений і, як умер, то так і остався, і не воскрес більше", Ів. Франко, "Культура", 1924 р.
Митрополит С. Сембратович в листі за 1 грудня 1890 року до редакції журналу
"Дзвінок" написав, що Ів. Франка не можна вважати християнином.
Леся Українка не вважала себе християнкою, тобто "насінням Авраамовим". Вона
була Українкою милосердною (справедливо ставилася до людей). Проявляла толеранцію
до всіх релігій. Любила свій Народ, свою Вітчизну більше, ніж себе. І шанобливо ставилася
до культури інших народів.
112. Леся Українка устами своєї улюбленої героїні сказала: "Своєї крови я не дам
ні краплі за кров Христову". Вона так сказала не тому, що не визнавала Ісуса Богом, а
тому, що вона свою кров до краплі віддала за кращу долю рідного Народу. Милосердна
Леся цим звеличила себе, свій Народ. І звеличила всіх тих синів і дочок інших Народів, які
свій Народ люблять понад усе.
64. “Хочу любити Бога свого”.

113. І є такі пан-отці, яким дорога РУНВіра. Їм хочеться, щоб в Українців була
Українська Віра. Один з них сказав рунвіянам: "Якби громада Святині Матері України мені
щомісяця давала ті гроші, що я дістаю від парафії, я б став рунвіянином. Проповідував би
святе письмо "МАГА ВІРУ". Наука рідного Пророка мені рідніша за науку юдейських
пророків".
114. РУНВістка С.С. відвідувала своїх рідних у Львові. І їм оповіла про РУНВіру,
про "МАГА ВІРУ" й будову Святині Матері України. Старший чоловік уважно слухав, і на
його очах появилися сльози. Він сказав:
"Я став атеїстом тому, що мені вже наоприкрилися обопільні очорнення між
католиками і православними. Вони оплюгавлюють один одного. Сваряться. До очманіння
доводять один одному - яка віра краща: православна чи католицька? Тобто, яке рабство
вигідніше.
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Це їх змучує, виснажує енергію їхнього розуму. Вони не здібні до самостійної
духовної творчости. Вони в тупику - їм не належить майбутнє.
115. Я вже старша людина. Народжений в Полтаві. У Львові довгі роки
Українську мову викладав. І полюбив я львів'ян, як моїх рідних полтавців. Юніяти і
православні не знають, що діється в душі "атеїста".
Дитина маму любить: ручки до неї простягає. Отак і я душею невинної дитини хочу
любити Бога свого, свою рідну святу Волю, Правду. І їй довірити таїни душі моєї. Я не
вірю у Візантійського Саваота. І Шевченко ж писав: "одурить візантійський Саваот".
І ось там в Америці, як тепер чую, об'явився віститель Віри в Дажбога, щоб Українці
мали свою Віру, а не з Чужини прийняту. До сліз це мене зворушило. Передайте йому
поклін. І скажіть, що його жде Україна".
65. Інтелігенти, православіє і католицизм.

116. Українці (інтелігенти) є тільки по назві "православні". В дійсності вони цієї
релігії не практикують. Вони не сповідаються, не причащаються, не цілують ікон. Не
вірять у воскресіння мертвих, у непорочне зачатіє, у вознесіння на небо Ісуса.
Незважаючи на все це, вони вороже наставлені до католицизму не з погляду
релігійного, а національного. Впродовж віків католицизм був інструментом польських
королів, які спольщували українців.
Подібне явище (хоч і в меншій мірі) є в українців (інтелігентів), які, не будучи
практикуючими католиками, в душі чують неприхильність до православія. Втотожнюють
його з Москвою, яка прославилася як друга Татаро-Монгольська орда.
З цих причин інтелігенція в Україні переживає духовну кризу. Йде до баптистської
секти. Шукає істини у філософії Сходу. Та тепер проявляє зацікавлення РУНВірою, як тією
спасенною силою, яка покладе кінець многовіковій ворожнечі релігійній. І зріднить, і
об'єднає сили народу.
66. Йде слідами Христового духа.

117. Агенція АССОШІЕЙТЕТ ПРЕС повідомила, що в Римі 6-го листопада 87 р.
кардинал М. Ів. Любачівський виголосив промову. Він, як "духовний лідер Українцівкатоликів, сказав:
"Ми, католики, простягаємо нашу руку Московському патріярхові і ми просимо
простити нам. І ми вам прощаємо. Ми всі брати во Христі, і Марія, наша мати, поможе нам
подолати всі перепони на дорозі до об'єднання. Я маю надію, що матиму змогу відправити
літургію подяки за Тисячоліття в моїй катедрі в Україні", "Дітройт Нюс", 7 листопада, 87 р.
118. "СВОБОДА" (НЮ ДЖЕРСІ) за 14 листопада 87 р. у статті "Патріярх М.
Любачівський простягає руку примирення" повідомила, що "Кардинал Любачівський
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сказав: "Йдучи слідами Христового Духа, простягаємо нашу руку прощення, примирення і
любови до Російського Народу і Московського патріярха".
Обурений Українець-католик І. Г. написав: "Ми, Українці, простягаємо руку любови
до Москви, яка зайшла до нашої хати, повісила тата і маму, і мучить братів і сестер в
Сибіру?
Чому ти, кардинале, в ім'я Віри Христової так жорстоко перед світом глумишся над
душею гноблених Українців?"
67. “Збентеження серед наших вірних”.

119. Справді, чи с така група росіян в СССР, яка заявила, що Росіяни повинні
відмовитися від окупації України-Руси? Поки що немає, незважаючи на "гласность".
Кардинал Любачівський, простягаючи Москалям і Московському патріярхові руку
прощення, миру й любови, цим благословляє Московський окупаційний режим в Україні. І
за це хоче отримати право мати в Україні "літургію подяки за Тисячоліття"?
В Україні Церква Христова не стояла по стороні Народу. Її архиєреї служили ханам
Татаро-Монгольської орди, служили королям Польським і царям Московським. "Усяка бо
влада від Бога".
120. Кардинал Любачівський у спеціяльному "Зверненні" до Українців-католиків
пише, що його слова "викликали деяке збентеження серед наших вірних". І, щоб
"успокоїти затривожених людей", заявляє: "Не був я перший з українських владик".
Митрополит Андрей Шептицький "натрудився багато (...) для добра Російського
Народу", і "Патріярх Йосиф (...) не має гіркости до Росіян", "Свобода", 28 листопада, 87 р.
68. Делегація в Москві. 100 000 руб. і УПА.

121. Справді, монахи (василіяни) Українцям у Вільному світі подавали такі
інформації: "Архиєпископ Львівської дієцезії Й. Сліпий є тепер в домі для старих людей у
Центральному Сибіру", "Світло", квітень, 58 p., Торонто.
"Митрополитові Йосипові після засудження пропонували виїхати за кордон, але він
відмовився", "Світло", червень, 60 р.
Він, митрополит Йосип, зробив спробу нав'язати "спосіб життя з комуністичною
владою", "вислав був, як відомо, делегацію кількох священиків до Москви, які передали в
імені Української Церкви пожертву на ранених війни в сумі 100 000 рублів", "Світло",
лютий, 60 р.
122. Воїни УПА вели священну боротьбу проти Московсько-сталінської деспотії. У
Карпатах і на Волині в засніжених криївках лежали ранені упівці. Не мали грошей, щоб
дістати бинти і перев'язати рани. Митрополит Й. Сліпий зібрав гроші по селах в Галичині у
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віруючих матерів і бабусь, які йому давали на Боже. І він ці гроші подарив Москві для
"інвалідов отєчєствєнной войни".
Архиєпископ Сліпий - "найвищий духовний провідник", "Первоєрарх України",
"найкращий син України", "Поступ" (орган укр. катол. дієцезії, 4 серпня, 68 p., Вінніпег).
123. Українці - митрополити, єпископи, архимандрити найкращі сини України,
заслужені національні діячі, оборонці рідної мови і культури, перші борці за Соборну
Українську Державу. Очевидно, це неправда. Але такі гасла корисно ширити особливо
тоді, коли є грошові збірки на розбудову католицьких і православних інституцій.
69. “Ніколи не погодиться”.

124. Митрополит Мстислав (Скрипник) в листі до духовенства і вірних
УАПЦеркви 20-го листопада 87 року пише: "Необхідні відповідні обставини й атмосфера"
і "Наблизити нас до таких обставин спроможна виключно Московська патріярхія
проголошенням повного права українського народу на автокефальне існування Української
Церкви", "Укр. Вісті", 6 грудня, 87 р., Дітройт.
Цим листом митрополит Мстислав проголосив себе рабом. А Московського
патріярха Пімена - паном. Жебрає в Москаля прав для УАПЦеркви в Україні, окупованій
Москвою?
Народ, який має розвинену національну гідність, ніколи не погодиться, щоб чужий
духовний лідер давав йому право на незалежне церковне життя. Таке право має моральну
силу тільки тоді, коли воно здобуте незалежно від чужих сил. Наприклад, право
УАПЦеркви, здобуте в 1921 році.
70. Амвон виявився невистачаючим.

125. Пан-отці (обох церков) щонеділі, стоячи на амвоні, виголошують проповіді.
Формують думку віруючих. Впливають на їхні почування. Та церковний амвон виявився
невистачаючим.
Обидві Церкви мають свою пресу (видають часописи, журнали, бюлетені, книжки).
Не зважаючи на це, вони (католицькі і православні архиєреї) змагаються між собою за
"панування" над пресою українських національних організацій (політичних, культурних,
наукових, мистецьких, жіночих, юнацьких), видання яких животіють. Вони не мають тих
фінансових приходів, які мають Церкви для своєї преси.
Наприклад, Митрополича Канцелярія Української Православної Церкви (Бавнд
Брук) пише, що преса грає велику роль. Зокрема та преса, "що її видають асекураційні
союзи. Редакційний персонал у цій пресі складається майже виключно з католиків, які
старанно пильнують дати читачам якнайбільш привабливі інформації про Українську
Католицьку Церкву", і в цей же час вони "дозують кількість інформацій про Українську
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Православну Церкву, або й цензорують зміст тих інформацій", "Новий Шлях", 21
листопада, 1987 р., Торонто.
Якби "редакційний персонал у цій пресі складався майже виключно з православних",
то вони б "пильнували дати читачам якнайбільш привабливі інформації про УПЦеркву і
"дозували б кількість інформацій про УКЦеркву, або й цензорували б зміст тих
інформацій".
71. Гегемони Українського Життя.

126. Архиєреї, ви безпосередньо чи посередньо домінуєте майже над всіма
Українськими часописами, журналами, видавництвами, школами, народними домами,
ощадними касами, культурними, науковими і політичними організаціями. І в цьому
нещастя Української спільноти.
Варто згадати, для прикладу: єпископ С. С. Ортинський був постарався, щоб слово
"Народний" викинути і поставити "Греко-Католицький". Та "правні дорадники УНСоюзу
ствердили, що зміна в назві не була законна". Домагання єпископа було причиною розколу
УНСоюзу й постання нового союзу, який тепер відомий як "Союз Українців-католиків "Провидіння", Альманах УНСоюзу, 1982 р.
127. Якщо архиєреї ("не політики", тобто люди "понад національною політикою"),
є гегемонами Українського Національного Життя, то це значить, що Український
Визвольний Рух - справа не поважна. Не здібна до дій міжнароднього значення.
Незважаючи на те, що ви своєю наукою опанували душу й свідомість Українців, ви
їм не довіряєте. Церкви, побудовані за гроші Людей Українських в урядах Канади,
Америки, Австралії, ви оформили, як матеріальну власність Ватиканської держави. І в цей
же час ви кажете, що "Церква - рідна мати наша". "Рідна мати наша" - власність Ватикану?
У Англіканів, Менонітів, Євангелистів, Протестантів кожна Церква є власністю
громади.
72. Хто плекає національну свідомість?

128. Москва (вчора православна, а сьогодні совєтська) так змосковщила і так
терором знедолила Українців, що вони вже не вони. У багатьох з них атрофувалося те
людське благородство, яке зветься національною свідомістю. Є тільки інстинкти: росте,
любиться, бавиться, родить дітей, працює, їсть, старіє, вмирає.
Якщо в Українців, що живуть у Вільному світі, розвинена національна свідомість, то
заслуга в цьому не архиєреїв Греко-католицької чи Греко-православної Церков.
129. Її (національну свідомість) виплекали, часто стаючи в опозицію до архиєреїв,
Українське Національне Об'єднання, Союз Українських Самостійників, Ліга Визволення
України, екзильний уряд УНР, Союз Гетманців-державників, Організація Державного
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Відродження України, Українська Революційно-Демокра гична Партія, Спілка Визволення
України.
Об'єднання Українських Жінок, Спілка Української Молоді, Пласт, Об'єднання
Демократичної Української Молоді, Смолоскип, Товариство Української Студіюючої
Молоді, Письменники, Поети, Композитори, Артисти, Малярі, Народні Доми, УНСоюз,
УБСоюз, НТШ, УВАН та баї ато інших культурних і громадських установ.
І всім їм на допомогу прийшло ОСІДУ РУНВіри (Об'єднання Синів і Дочок України
Рідної Української Національної Віри). Вірні РУНВіри будують Святиню Матері України.
Вони є Українцями по походженню і по вірі. Там, де перечислені організації не мають
доступу до Церкви, у парафіян української свідомости немає.
73. У парляментах країн Європи.

130. У парламентах країх Європи не сидять у почесних рядах кардинали,
митрополити, єпископи, архимандрити. Церква відокремлена від Держави.
Є твердження, що СКВУ - модель Українського парляменту. Та коли в Ню Йорку
відбувався СКВУ, в Президії в перших рядах сиділи митрополити, єпископи,
архимандрити.
І Чужинці (достойні гості на СКВУ) не почувалися зручно. Особливо ті, що були
протестантського віровизнання.
У них було вр аження, що во ни по пали не на СКВУ, а на собо р като лицьких чи
греко-православних єпископів. І питання: "Українська національна політика (СКВУ) пішла
на услугу клерикалам?"
131. "Попи є така верства, з котрою неможливо водити приязнь, як рівний з
рівними. У відносинах кожної партії непопівської до попів можливі тільки дві дороги: або
станути проти попів, або піти їм на услугу. Народовці були світською партією,
ліберальною. Задумавши привернути попів до народовства, вони зробилися слугами
попівства", Ів. Франко, 1898 р.
Я вважаю, що не треба ставати проти попів і не треба, щоб вони були гегемонами
над усіма ділянками Українського національного життя. Бо це принижує їх і знедолює
Українців.
74. Архиєреї, звертаюсь до вас.

132. Архиєреї, в ім'я Господа Бога всеправедного, в ім'я кращої долі Матері
України звертаюся до вас. Не старайтеся Українські національні справи підпорядковувати
своїй гегемонії.
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Не огреко-католичуйте і не огреко-иравославлюйте Українську національну
політику. Не вносьте в її ідеологію чаду релігійної ворожнечі. Не знецінюйте в світі її
вартости.
У Державі може вільно існувати ваша Церква, але не може Держава існувати у вашій
Церкві. Будьте великодушними. Не створюйте в Світі думку, що Українська Національна
політика діє з благословення архиєреїв, які підпорядковані Ватиканові чи канонам Грекоортодоксії.
133. Ні, ні, я не проти гасла "Бог і Україна". Я проти того, щоб величному гаслові
давати інтерпретацію шкідливу національній справі. Кароль Войтило (папа Іван Павло)
влітку 86-го року видав енцикліку "Славорум Апостолі", в якій об'явив, що "Київ у
південній Росії", і що скоро буде "Тисячоліття хрещення св. Володимира Київського,
святого патрона русских католиків".
Римський папа - непомильний, заступник Бога? Українець, вихований в Католицькій
Церкві, на перше місце ставить "заступника Бога", а на друге місце - Матір Україну.
Народ, який ту чи іншу Віру, прийняту з Чужини, ставить вище волі й совісти
Матері Вітчизни, вільним не буває. Усе, що є нижче, не варте того, щоб за нього вмирати: і
такий Народ може довгі віки боротися за волю, та боротьба його буде закінчена поразкою.
Бог (Саваот-Господь Народу Ізраельського) і Україна. "Свят, свят, свят Бог Саваот".
(Між іншим: католицькі і гебрейські словники твердять, що слово "цебаот" (Саваот)
значить "воєначальник". Бог Саваот був одним з головних богів Юдеї).
Гасло "Бог і Україна" тільки тоді матиме моральну силу, коли Українці матимуть
Українське розуміння Бога: коли між Богом і Українцями ніякий чужоземний авторитет не
буде амбасадором.
75. Якщо за християнську, то яку?

134. І гасло "за християнську Україну" шкідливе для України. Шкідливе з багатьох
причин. Зазначу дві. Перша: якщо за християнську, то за яку - православну, католицьку чи
протестантську?
В Українців, які є католиками і православними, ятриться стара болюча рана. І на неї
сипали і сиплять сіль Чужі сили. І ті наші, що їм служать.
"Скільки то крови і сліз пролив наш народ через церковно-віровизнаневий розподіл",
"Новий Шлях", 21 листопада, 1987 р., Торонто. Справді, Греко-католицизм і Грекоправославіє не варті тих рік сліз і крови, що за них пролив Український Народ.
135. Протеста нти, які в Євро пі і в Америці мають силу, охоче підтримали б тих
Українців, які боряться під кличем "за протестантську Україну - житницю Європи".
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Друга причина: Японці, Китайці, Індуси, Американці, Араби, Європейці хочуть
бачити в Українській політиці державницьке гасло: "За українську Україну", в якій
законом охоронена воля всіх релігійних переконань. Зразком є Канада, Англія, Америка.
Щоб одна релігія не чулася привілейованою, а друга - скривдженою, немає гасел "за
мусульманську Америку", "за християнську Америку", "за юдейську Америку", "за
буддистську Америку". Є американська Америка. І велична в світі вона тим, що в ній
законом заборонена расова чи релігійна дискримінація.
76. “Євангеліє” і паґанські ритуали.

136. Грецькі архиєреї десь півтори тисячі літ тому для більшої драматизації
ритуалів Греко-ортодоксії одягнули позолочені ризи Зевсових жерців (єреїв). Узяли з
храмів Зевса, Аполлона, Артеміди кропило й кадило, обцяцькований клобук (митру). І
жезл володаря (кира): палицю з двома гадючими головами, яка подібна до символу бога
Ескулапа.
Нічого спільного з "Євангелією" (з Вірою Христовою) ці ритуальні знаряддя не
мають. Т. Шевченко пише, що "будем, брате, люльки з кадил закуряти", "кропилом (...)
хату замітати". Чи можна шанувати Пророка Шевченка, не маючи пошани до Його науки?
137. Пастори стада вірних віри Христової в Англії, Німеччині, Норвегії, Швеції,
Швейцарії, Голландії та інших країн Європи навіть під час свят одягнені скромно.
Вважають себе міністрами (тобто, слугами) Народу.
Архиєреї, вже час, щоб і ви одягалися скромніше. Щоб і ви звільнили себе від
перестарілих ритуалів і таких титулів, як кир (цар, господь), владика (володар). Будьте не
царями (кирами) і не владиками, а міністрами (слугами) Народу, який, в поті чола
працюючи, ділиться з вами хлібом-сіллю.
77. Христос і другорядні християни.

138. Час признатися парафіянам (братам і сестрам), що ви архиєреї другого сорту,
що стадо Христове, яке ви пасете, складене з християн другої категорії. Явище це прикре й
болюче.
Між іншим, я здивувався, прочитавши в часописі "Праця" (Укр. Катол. Тижневик в
Бразилії) за 13 листопада 86 року в редакційній статті, що "католики латинського обряду
часто нас трактують як унтерменшів чи католиків нижчої категорії" і "нема жадної проти
того апеляції, хіба до пана Бога". Здивувався, почувши відважний бунт довготерпеливого
раба.
139. Греки проголосили Василя (князя Володимира) святим на основі Грецьких
канонів. І тому Володимир с Грецьким святим, а не Українським. Українці не мають
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Українців християнських святих, канонізованих Українською Церквою Христовою: бо ж
такої Церкви не було й немає.
Немає Української християнської теології. Тобто, немає Української інтерпретації
"Євангелій". Немає українцями створених християнських канонів і ритуалів. Українці
вірять в Христа так, як їх навчили пани-християни (Греки і Латини). А що ж є?
78. Чому українці релігійні по-чужому.

140. Є українці, які належать до Греко-православної і Греко-католицької Церков, в
яких літургія (її форма і зміст), догми, канони, ритуали, інтерпретація Віри Христової і
церковні терміни (епітрахиль, парастас, панахида, ризи, панагія, іконостас, парафія,
анатема, фелон, антимінс, євхаристія) створені Греками і Римлянами.
Отже, Українці релігійні по-чужому. Їм було впродовж Тисячоліття панами
християнами заборонено творити Українські християнські догми, канони, обряди. Вони
досі залишилися християнами-рабами (унтерменшами), яких зараховано до Візантійського
обряду ("баізентаін раіт").
Ні Греко-православна, ні Греко-католицька Віра не є Українською Вірою. Між
іншим, "Ґрік Ортодокс Церква" в перекладі значить "Грецька Правдивовірна Церква".
Правдиво вірити і правдиво славити - не те саме.
79. “Голі, як мати народила”.

141. Ніхто не оцінює талант і силу Народу по тому, як він в Церкві обожнює чужі
(грецькі чи римські) ікони святих. Кожний Народ вартий у Світі стільки, скільки він приніс
користи для Людства: якими своїми (а не з чужини позиченими) вартостями, релігійними
чи культурними, збагатив духовне життя Людства.
У книжці "Візантія і Україна" митрополит Іларіон пише, що "Увесь наш
Український дух, як народу, усю нашу духовну культуру прищепила нам Візантія",
"заберіть в Українців православний візантиїзм, і вони стануть голими, як мати народила",
"Візантія дала нам віру й культуру".
142. Візантія не мала Українського духа: вона Україні не могла дати того, чого
вона не мала. Її архиєреї впродовж віків нищили на Русі скарби культури Русі. Він
(Іларіон) по рабському прийняв чужу культуру. І до неї молиться. Він не мас духовної
сили, щоб побачити хибність своїх поглядів.
Очевидно, якщо вважати Українським духом і Українською культурою церковну
літургію (службу), іконостаси і ритуали грецькі, то тоді Українці взагалі не мають ні свого
духа, ні своєї культури, вони "голі, як мати народила".
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80. Нещасні, Чуже називають Рідним.

143. "Ми грецьке православіє прийняли, і воно вже наше рідне", пише мені К. П.
Я відповідаю: наше є тільки те, що нами створене. Малорос каже: "Та я Українець, але
прийняв мову Леніна і Пушкіна, і вона для мене вже моя рідна".
Звати Грецьку Церкву Христову Українською тому, що в ній моляться Українці - це
те саме, що звати компартію України Українською тому, що в ній є Україїщі.
Дух і закони в цій компартії, інтерпретація Маркса московські. Коли Українські
комуністи (так звані укапісти) пробували Маркса інтерпретувати по-українському, Москва
їх знищила.
І ви, архиєреї, будете екскомуніковані, коли відважитеся мати Українську Церкву
Христову, незалежну від догм, канонів і ритуалів Греко-ортодоксії чи Римо-Католицизму.
Вас обвинуватять у протестантизмі.
81. Як наші Обряди славлять чужі Святощі?

144. Святу вечерю на честь 12-ох братів (місяців), Дідуха, що є символом Духа
Предків рідних, Щедрий вечір, Щедрівки, Колядки, Веснянки, Писанки, Купала ви,
архиєреї, впродовж віків жорстоко переслідували. Називали виявом "бісовського духа",
"нечестивим язичеством". Не мігши безслідно знищити Українські обряди язичеські, ви
тепер їх експлуатуєте (хіба це справедливо?) для славлення святощів Юдеї, Грекоортодоксії, Греко-католицизму.
І кажете, що від цього й Віра од Греків прийнята стала рідною Українською. Отже,
обрядність наша , але їй дана роль рабська: у неї форма Українська, а зміст в неї - Чужий.
Нагадує це свято большевицьке: діти у вишитих сорочках обрядово уквітчують
портрет Леніна рушником, який має чарівні українські взори. І співають пісню: "Ленін рідний батько наш".
82. Хто звик бути рабом?

145. Йде настирлива боротьба за володіння думкою і почуттям народу. "Ми
перебували в темних нетрях пагансгва, не знали правди, чести, совісти, культури, письма,
не мали правдивої віри в Бога. Та після хрещення ми стали заоиіковані Господом Христом,
ми стали спасенними".
Або: "Ми жили під гнітом буржуазних вислужників отамана С. Петлюри і гетмана
П. Скоропадського. Не мали ми прав людських, жили в тьмі, наша вільна думка
переслідувалася. Та прийшла до нас Червона армія, батьком Леніним послана. І визволила
Україну, принесла народові волю, народню демократію, і почався буйний розвиток
культури, мистецтва, освіти. І в серцях наших живе Ленін".
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146. Той, хто чуже називає рідним свідомо або несвідомо, звик бути рабом. Він не
здібний зрозуміти причини своєї рабської долі.
У Святині Матері України на священній годині я сказав: "Якщо твої обряди, твоя
культура рабські (славлять Чужі релігійні чи політичні ідеали), і тебе це не ображає,
значить ти утратив пошану до себе - охолопився в неволі. Примирився з становищем
знеособленого "щасливого" раба".
Правда, є такі в нас інтелігенти (виховані в чужих школах), які мудрують: Українці
не здібні бути творцями своїх (самобутніх) духовних вартостей. Не здібні мати
Незалежний Духовний Шлях Життя (свою Віру в Бога). І тому повинні себе
підпорядковувати законам і ритуалам Греко-ортодоксії і Греко-католицизму.
83. Христос і національна Церква.

147. Інші з обуренням пишуть: "Оці Церкви, що тепер маємо (Католицька і
Православна), гальмують нашу національну справу. Ми будемо сильними тоді, коли
матимемо "власну українську національно-незалежну православну Церкву", М. В-ний.
Я тверджу: так довго, як довго в Церкві є Грецькі теологія, літургія, догми, канони,
ритуали, скільки б ви її не називали незалежною, національною, вона такою не буде.
Коли ви створите Українську Церкву Христову, відкинувши все Грецьке, то й тоді її
не можна називати духовно незалежною Церквою. Бо ж в ній космологія, богорозуміння,
заповіді не Українські, а Юдейо-християнські.
Ісус виступив проти Жидівської Національної Церкви (Юдаїзму) і заснував
інтернаціональну Церкву. Ви хочете творити таку Церкву Христову, яка заперечує основні
засади Його Віри (тобто, Церкву національну)?
84. Хто “знесилює організм Укр. Народу?”.

148. У часописах читаємо, що коли вторгнулися Татари, то люди зібралися в
Церкві біля ікони Спасителя. Молилися. Та Церква завалилася од людського натовпу. І
людей, і навіть архимандрита і попа привалила. Мученицький шлях мала наша
православна Церква, "рідна мати наша". А скільки Москва замордувала духовників
УАПЦеркви?
"Юніяти тепер наполегливо голосять, що в 988 році всі християни в областях
Римської імперії були католиками і тому Володимир був католиком. З цих причин треба
відзначити 1000-ліття католицтва в Україні".
149. "Ми не хочемо в Києві мати Києво-Галицького натріярха, наставленого папою
Римським". "Православна Церква – найбільший скарб українського народу", а от "Юнія ось
вже чотириста років знесилює організм українського народу", голосить в "Різдвяному
посланні" митрополит Мстислав (Бавнд Брук), "Укр. Вісті", 27-го грудня 87 року, Дітройт.
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В ім'я Правди треба сказати, що православіє, перебуваючи на службі ворожих сил,
вже майже тисячу літ "знесилює організм українського народу".
85. Нова імперська релігія.

150. Інші пишуть: були українські комуністи (укапістами називалися). Москва
всіх в концтаборах замучила. Мученицький шлях мали. Я кажу: укапісти не
усвідомлювали, що в Москві твориться нова імперська релігія - ленінізм. Православіє, як
інструмент гноблення поневолених Народів, утратило силу. У Народі жила відраза до
попів (русифікаторів, жандармських приятелів).
Замість Ісуса в Москві став Ленін божеством. А комісари (політруки) – його
жерцями. І той, хто відважується до цього божества проявляти неприхильність, перебуває
за ґратами (в концтаборі).
Ніяка імперія не може існувати без божества, перед яким, як перед символом
імперської сили, єдности і маєстатности, мають всі без винятку склоняти свої серця.
У "МАГА ВІРІ" в оповіді "Як двоєвір'я пригноблює духовні сили народу?", я пишу
про ленінські ритуали, про імперський культ Леніна.
86. “Котилися і наші козачі дурні голови”.

151. Або: Москва ліквідувала Греко-каголицьку Церкву. Багато пан-отців
мучаться в концтаборах Сибіру. Протестуймо, вимагаймо прав для нашої Католицької
Церкви. Православіє нам в Галичині не потрібне.
"Наша Церква є мученицькою, розп'ятою на хресті. Скільки то загинуло нас за Віру
Христову". О, це правда, "Котилися і наші козачі дурні голови (...) за віру Христову", Т.
Шевченко.
(Не всі парафіяни знають, що грецьке слово "киріос" значить "майстер", "пан",
"володар". Саксони з "киріос" зробили "кіріка", а потім -"кірха". Українці "к" вимовили як
"ц", і постало слово "цьрки", а потім - "церква", що в перекладі на нашу мову значить
"господня", "Панський дім", "кінгдом").
87. “...поки кров із них піде”.

152. "Будуймо нові католицькі Церкви, вони дадуть нам Українську свідомість".
Не обманюймо самі себе. Греко-католицька і Греко-православна Церкви не можуть
Українцям дати того, чого в них немає.
Знаємо: Українці мали багаті християнські Церкви, і в них бідну, бідну національну
свідомість. "Бо ми мало молилися. Ми мало благали спасіння перед чудотворними іконами
Ісуса Христа, Діви Марії, св. Варвари та іншими явленими". Пророк Т. Шевченко пише, що
"будем, брате, явленими піч топити". ("Явленими" називаються "чудотворні ікони").
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Стояти на колінах перед явленими і молитися не тяжко. Вже сотні літ стоїмо на
колінах перед позолоченими образами святих угодників Юдеї, Риму, Греції. Ніхто за таку
нашу вірність іконам нас не шанує. Навпаки: глумляться з нашої рабської релігійности. І
кажуть, щоб ми "ходили до церкви не тільки в неділю, але кожного дня тижня і щоб стояли
там на колінах поки кров із них піде", "Укр. Вісті", 11 січня, 87 р., Дітройт.
"І ми молимося до Діви Марії, яка показала свою силу й любов до нас. Турки
наступали й стріли пускали. Та Мати Божа стріли переймала і Турків убивала".
88. З кого брати приклад?

153. Чим більше українці жертвують енергії католицизмові і православію, тим
дальше вони віддаляють себе від національних справ. Є такі, які кажуть: "Я працюю для
католицької Церкви". "Я працюю для православної Церкви". "Національні справи мене не
цікавлять, вони ж не Божі. У них партійщина, світські сварки".
Шевченко, Франко, Леся Українка не складали поклони до ікон святих Греків,
Юдеїв, Латинів. Вони жили для Народу, в ім'я Народу і з Народом. Чи вони достойні, щоб з
них брати приклад?
89. І хай святиться ім’я Твоє, Дажбог!

154. О, Всеправедний Єдиносущий Господи, Ти є в Усьому і Все є в Тобі, і хай
святиться ім'я Твоє, Дажбог! Дажбог є Святою Любов'ю. Дажбог є Святою Правдою.
Усі Народи є дітьми Божими, хоч і вірують в Нього по-різному і називають Його порізному. В Індусів - Брагма, у Персів - Агура Мазда, у Жидів - Саваот, в Арабів - Аллах, в
Українців - Дажбог. Справедливий Бог кожному Народові дав щастя називати Його порідному.
Бог ніде не сказав, що Українці повинні бути гіршими людьми. Тобто, такими
людьми, які живуть по-чужому (підлеглі чужим розумінням Бога, чужим догмам, канонам,
чужим правилам моралі і суспільних порядків).
155. Всеправедний Бог не ділить Дітей на панів і рабів, на вибранців і невибранців.
Господь ніде не сказав, що свідомість одного Народу має панувати над свідомістю другого
Народу. Що культура одного Народу має панувати над культурою другого Народу. Що
Віра одного Народу є кращою, а Віра другого Народу є гіршою.
90. Батько мав право помилитися.

156. У Святині Матері України я братам і сестрам сказав: "Було б спасенно, коли б
Володимир, будучи тридцятилітнім монархом, реформував многобожну Віру батьків своїх.
І навіки утвердив Київське розуміння Єдиного Бога.
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Було б спасенно, коли б Володимир у Святому Батьківському Заповіті написав для
потомків, що жодний Чужий суд (світський чи духовний) на Русі-Україні не мас права
судити Русича (Українця).
Батько мав право зробити помилку. Але син, побачивши Батьківську помилку, не
має права не виправити її".
157. Дажбог дав людині життя. Людина, отримавши життя, зобов'язана його
Достойністю звеличувати. Благородний син сам є творцем своєї долі. Він ніколи не
дозволить, щоб його долю чи долю його Народу вирішували Чужі люди (Чужі релігійні,
політичні чи військові діячі).
Народи (Японці, Індуси, Жиди) об'єднують себе своїми Рідними Національними
Вірами. Їхня духовність збагачує Духовну Скарбницю Людства.
Якщо б усі Народи були навернені на якусь одну Віру, наприклад, Римо-католицьку,
постала б духовна стагнація Людства. Не було, немає і ніколи не буде такого розуміння
Бога, яке б визнало все Людство. Різновиддя Людства, расове і духовне, благословенне
Богом. І є корисне для духовного й тілесного здоров'я Народів.
91. Споруджую Святиню Матері України.

158. Я з волі Божої звістив нове розуміння Бога Єдиного і Всеправедного. Бо
Всеправедний дає мені силу, осяює душу мою правдивою Вірою. І я з Вірою в Бога, з
любов'ю до мого многостраждального Народу споруджую Святиню Матері України воістинно святу Церкву.
І радіє душа моя, бо я бачу: в громаді вірних Святині Матері України є Українці з
Карпат, Волині, Гуцулії, Лемківщини, Кубані, Полтавщини, Львівщини - зі всіх земель
соборної Вітчизни.
Рідна Віра їх всіх зріднює, оновлює. Між ними зникла вчорашня релігійна
ворожнеча. Чуже їх роз'єднувало, а Рідне їх об'єднало. Вони не співають "Боже, нам
єдність подай". Бог в Українців єдности не забирав. Єдність Народу сама постає з єдности
вірних.
92. “Не пускайте його до хати”.

159. "Чули про Силенка? Він нову правду про Бога проповідує. Не пускайте його
до хати, осудіть його! Бо Ісус остерігав: "Я - дорога і правда, і життя, ніхто не приходить
до Бога, тільки через мене», Іван, 14, 6.
«Хто не увірує , буде осуджений», Марко, 16, 16. «Хто не зі мною, гой проти мене»,
Маттей, 12,30. Отже, коли ви визнаєте Силенкову Віру в Дажбога, значить ви проти
дороги, правди, життя. Ви проти Бога?» — сказав євангелист рунвіянинові М. Л. (Ню
Йорк).
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І рунвіянин відповів євангелистові правильно, спокійно й розумно. Для 72 відсотків
Людства, які не є християнами, Ісус не є дорога, правда, життя. У Мусульман, Жидів,
Японців, Індусів та інших є своя дорога, є своя правда і свої розуміння Бога, і вони люблені
Богом.
93. “Стережіться фальшивих пророків”.

160. «Чуєте, між українцями появився Лев Силенко. І приніс їм Нову Вість. Не
визнавайте його Пророком! Не визнавайте його Віри в Дажбога». «Стережіться фальшивих
пророків, що приходять до вас», пише Маттей, 7, 15.
«...Постануть Христи неправдиві й неправдиві пророки», «А ви стережіться», пише
Марко, 13, 22—23. То оце Силенко лже-христос, неправдивий пророк. Стережіться його»,
сказав баптист, загостивши з «Євангелією» до Українця (сповідника РУНВіри) в Оттаві в
листопаді 87 року.
161. Я, Лев Силенко, народила мене Українська мати у глиняній хатині, критій
соломою. І виріс я на правому березі Дніпра.
Осінений Господнім благословенням, я не прийшов до Жидів (учнів Ісусових Маттея, Луки, Марка, Іоана та їхніх земляків). І не кажу Жидам, що я Месія (Мошіягв —
посланник Ягве, Син Бога Народу Ізраельськоїо). І тому «Євангельські» слова остороги
про месій-христів і фальшивих пророків не відносяться ні до мене, ні до Українського
Народу.
94. Називали Христа богохульником.

162. Та коли б я в Ізраелі ходив між Жидами (десь біля Стіни Плачу), і казав їм, що
я, Лев Силенко, Мошіягв, Син Бога Ізраельського, то я був би фальшивим пророком,
лжемесією. Жидівський месія має бути народжений Жидівською матір'ю.
І Коли б Ісус прибув до Японців і почав їм казати, що не мікадо (цар Японії), а він,
Ісус Назарянин, є сином Аматерасу - Японського божества, Японці назвали б Ісуса
фальшивим пророком.
Юдеї вважали Ісуса неправдивим Пророком, неправдивим Месією. Фарисеї казали,
що Ісус «п'яниця», Маттей, 11,19. Ті, що привели Ісуса до Пилата, казали, що Ісус
«злочинець», Іван, 18, 30. Жиди гнівалися, коли Він (Ісус) казав, що Він і Бог - це те саме,
Ів., 10, 30. Ісус вважав себе Світлом світу, Ів. 8, 12. Жиди, чуючи ці слова, називали Ісуса
богохульником, "богозневажником", і тому "повинен умерти", Маттей, 26, 65-66.
95. “Спасіння походить від жидів”.

163. Ісус "з коліна юдиного вийшов", Павло до Жидів, 7,14. Ісус вірив, що Жиди –
Богом вибраний Народ. Він ґоям казав: "Послано мене тільки до загублених овець Дому
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Ізраїла", Маттей, 15, 24. Милосердний Ісус навчав гоїв вірити, що "Спасіння походить від
жидів", Іван, 4, 22.
Ісус своїй батьківській Вірі (Вірі Мойсеєвій) дав доповнення. "Не думайте ви, ніби Я
руйнувати Закон чи Пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, а доповнити", Маттей, 5,
17.
164. Ісус дав жидівській вірі нові поняття. "Не противтеся злому. Коли вдарить
тебе хто у праву щоку твою, підстав йому й другу". "Хто забере сорочку твою, віддай йому
й свитину", Маттей, 5, 38, 40.
Віра Христова є реформованою Жидівською Вірою і звуть її Юдо-християнізмом.
("Стандарт Жидівська Енциклопедія" пише: "Християнська релігія виросла з Юдаїзму. Ісус
і всі його послідовники були Жидами. І Жидом був Павло - архітект гойського
християнізму", стор. 439, Ґарден Ситі, Н. Й., 1959 р.).
96. Чому стають сповідниками РУНВіри?

165. Жидів на їхній рідній землі жорстоко гнобили наїзники Римляни. Жиди
вважають, що Мойсеева віра ("око за око, зуб за зуб") відповідає законам Життя. Людина
має право боронити себе, дітей своїх, свою гідність. Я вважаю Юдаїзм Рідною Жидівською
Вірою. В Ізраелі тепер діє політична партія з назвою "Партія Національної Віри". Індія має
Індуську Національну Віру (Індуїзм). Японія має Японську Національну Віру (Шінто). У
Персів - Персіянська Національна Віра (наука Заратустри).
166. Є Національні віри в Алжирі, Південній Гвінейській Республіці, в Колюмбії,
Болівії, Чілі, Гватемалі, Нікараґві. В Нікараґві сповідники національної релігії (Рама,
Міскіто, Сумо) роблять сильний опір марксистському урядові, а католицькі пан-отці (хоч і
не всі) пішли на співпрацю з марксистами.
Українці, які хочуть бути Українцями по Вірі, стають сповідниками РУНВіри.
РУНВіра забезпечує Українцям право мати окремішнє місце в історії духовного життя
Людства. У РУНВірі визначені нові обряди, нові духовні вартості, нова культура
самопізнання й самоусвідомлення.
97. Яка Україна потрібна для людства?

167. І народи, знаючи, що Україна має свою Віру в Бога, свій Незалежний Шлях
Життя, ставитимуться до Неї з пошаною й довір'ям. Будуть певні, що жодна чужа релігійна
сила не зможе Україну використати проти іншої Чужої релігійної сили. Така Україна
потрібна Людству на грані двох Світів. Чим вища й благородніша буде свідомість
Українців, тим більше РУНВіра матиме сповідників. Якщо в Україні житиме хоч десять
мільйонів сповідників РУН Віри, Українська національна мораль буде висока. Її державна
основа стане непохитною.
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168. У селах і містах стоятимуть Церкви - Святині РУНВіри. У Церквах віруючі
славитимуть Правдивого Господа Дажбога. І святі молитви їхні єднатимуть їх. І
звеличуватимуть Небо і Землю Вітчизни. Незалежність (національна і релігійна
самостійність) є Божою благодаттю. Запорукою вільного самобутнього розвитку того чи
іншого Народу.
Незалежність - Воля. Відібрати в Людини Волю значить відібрати в неї право бути
Людиною. Б. С. пише: "Умирали мої прадіди за православіє. А деякі за католицизм. І я про
це довго думав. І кажу: в мене немає хотіння вмирати за чужі релігійні істини.
Я визнав духовну науку Лева Силенка, щоб моя розумова енергія була розкріпачена.
Ставши сповідником РУНВіри, я став тим, ким я маю бути по природі і по Божому
велінню.
Я став сам собою. Коли мене спитали, чому я визнаю "МАГА ВІРУ", то я відповів:
“Бо я не х очу бу ти добр им по-чужому, релігійним по-чужому, освіченим, розумним і
справедливим по-чужому”.
Українці, визнавши РУНВіру, визнали самі себе Людьми Духовної Незалежности. І
знають: достойними і сильними будуть тільки тоді, коли будуть самі собою. Коли їхнім
умом, їхньою душею, їхніми синами й дочками, і їхньою Землею не буде розпоряджатися
жодний Чужинець.
98. Чому в нас Церква Христова була мачухою?

169. "Лев Силенко пише, що наші єпископи не були батьками Народу. Бо служили
Чужій владі (ханам, королям, царям), які жорстоко експлуатували Українців. А я скажу:
служили, бо мусіли, іншого виходу не мали", пише К. С.
Ні, монах Ів. Вишенський, піп М. Шашкевич, піп А. Гончаренко ствердили, що
Архиєреї Віри Христової мали можливість боронити свій закріпачений Народ. Але вони
ніде не виступали проти жорстоких рабовласників. Бо й самі були рабовласниками.
170. Є правда свята, як Бог: в Україні-Русі Церква Христова не стояла по стороні
Народу. Вона була мачухою, а її архиєреї (єпископи й попи) оборонцями цієї Церквимачухи. І про це чітко пише й митрополит Василь Липківський.
У Києві у св. Софії митрополит Василь Липківський 12-14 жовтня 1921 року,
проголошуючи постання УАПЦеркви, об'явив:
"Тепер вже ми маємо свою рідну матір, свою церкву святу Українську, яка
звертається до вас із словом Христовим нашою рідною мовою".
Очевидно, ця "своя Церква" по-духові Грецька (по ритуалах і розуміннях Віри
Христової). Отже, "не своя". Та вона вже адміністративно не підлегла ні Грекам, ні
Москалям. І митрополит назвав її "своєю рідною матір'ю". Перед цим (від 988 року до 1921
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року) вона (Церква Христова) в Україні-Русі була мачухою, яка до Українців говорила
чужою мовою, гнобила душу й розум Народу.
99. “І цим ощасливитися”.

171. Немає моральних підстав 1000-ліття хрещення України-Руси відзначати, як
свято Народної Волі, Радости, Щастя. "Леве Силенко, ваше нещастя в тому, що ви сліпо
залюблений в рідний Народ. Ви Українцям говорите Правду. Ви думаєте, що вона їм
потрібна? Вони не знають, що з Правдою робити? Їм потрібна брехня, і ще раз брехня, але
солодка, яка бере їх за збайдужілу душу!
Українцям говорили Правду П. Скоропадський і С. Петлюра, чисту Правду. Але чи
всі вони їм повірили? Відомо, що в цей час лунали всюди облудні, але привабливі гасла
Леніна: "Земля - селянам. Заводи - робітникам. Геть попів!" І частина Українців пішла з
Леніним, і помагали йому бити Петлюру і Скоропадського, і цим самі ж собі затягали
петлю на шиї. Які люди, така в них і доля", пише М. П.
172. Коли мій народ завдаватиме мені болю, глумитиметься, я терпітиму. Він не
винуватий: його з колиски навчено не шанувати себе. Не шанувати тих синів, які борються
за його кращу долю. Та він скоро пробудиться.
Я вірю, що мій Народ добрий, і його сини повинні йому говорити Правду, і тільки
Правду. Життя, яке б воно не було миле й дороге, варто без вагань віддати за найбільше в
світі щастя - за щастя сказати Народові Правду. Сказати все те, що є на душі, все те, шо
хвилює серце й тривожить розум. Сказати, щоб бути чесним з собою, з Народом, з Богом, і
цим ощасливитися.
100. “Є Бог! Я гордий РУНВірою”.

173. "Прийшли поганські "Дажбоги з ненавистю до Бога й Церкви", - пише
митрополит у "Великодньому Посланні": ім'я митрополита не подаю, щоб він не думав, що
я маю на меті його кривдити.
Д-р М. Ю. пише: "Коли я почув від пан-отця про "поганських дажбогів" і про те, що
Лев Силенко робить віруючих безбожниками, я дістав "МАГА ВІРУ". Прочитавши,
радісно сказав дружині: Є Бог! Силенкове розуміння Бога зробило мене віруючою
людиною, я гордий РУНВірою. І вірю, що наш Народ не схоче в Друге тисячоліття їхати на
перестарілому возі православія.
У нас в родині є релігійна толеранція. Бабуся вірить, що Господь Саваот має довгу
бороду, довге одіння, живе в небі. Він з ребра зробив жінку, в наметі в Авраама обідав,
розмовляв (очевидно по-гебрейському) з Сарою у справі її вагітности. Бачу, таке розуміння
Бога цілком відповідає тому рівневі духовности, що бабуся має. Називала мене
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безбожником. Тепер знає, що я маю молитви і вірю в Бога, тільки в нас неоднакове
розуміння Бога".
101. “Остергти вірних нашої Церкви”.

174. "Отці Пенсильвансько-Огайського Деканату ("Протокол" ч. 42, 1967 p.,
Клівленд, о. д-р В. Олійник) бачать в особі Лева Силенка-Орлигори небезпечну людину,
він шукає поклонників в Дажбога", "остерегти вірних нашої церкви не слухати його".
"Лев Силенко і його послідовники (силенкияни) твердять, що "Біблія" - твір,
написаний єврейськими письменниками, які писали про чужі для України духовні справи і
обставини. І з цих міркувань вони відкидають і філософію Карла Маркса.
175. Донцов писав, що треба йти з Христом проти диявола", а модерний ідеолог
Силенко і Христа не згадує, бо твердить, що Ісус не може бути Богом України",
"Українське слово", орган компартії Канади (20 жовтня, 65 p., Вінніпег, Ман.).
"Лев Силенко - диявол красномовства", "Лес Леттрес Франсес", ч. 245,
комуністичний журнал, Париж. "Лев Силенко бореться проти совєтського фашизму", "Ню
Йорк Геральд Трибюн", ч. 20534.
102. “Тривога. Стали по стороні Лева Силенка”.

176. "Управа Укр. культурного центру в Лос-Анжелосі відпустила залю д-ру
Левові Силенкові для доповіді про стародавню Україну". У спеціяльному листі до Управи
доповідач дав запевнення, що він в доповіді не буде згадувати про ті чи інші релігійні
справи.
Незважаючи на це, в Лос-Анжелосі шестичленний "конглав" пан-отців обох Церков
у своїй Деклярації, яка масово всюди поширюється, оголосив Українцям:
"Ми примушені нашим становищем духовних провідників стати в обороні Христа і в
обороні наших вірних, яких Христос віддав нам під нашу опіку. Управа Укр. Культурного
Центру в Лос-Анжелосі повинна анулювати дозвіл на виступ Лева Силенка" (Під
Деклярацією поставлені підписи шістьох пан-отців).
"Чому наша інтелігенція відкинула Заяву трьох отців православних (о. П.
Маєвського, о. Г. Подґурця, о. С. Ґаліка-Голутяка) і трьох укр. католицьких отців (о.
крилошанина М. Котлуцького, о. А. Породька, о. Я. Тростянецького) і прийшла до залі
Укр. Культурного Осередку слухати "откровеніє лжепророка Лева Силенка, котрий
проповідував, тримаючи в руках ним написану "Біблію" - "МАГА ВІРУ". Тривога є та, що
більшість членів Управи Укр. Культурного Осередку в Лос-Анжелосі і дирекція
радіопрограми "Пісня України" офіційно стала по стороні Лева Силенка, кажучи, що в
Америці є свобода слова". Митр, прот. С. Ґалік-Голутяк, "Канад. Фармер", 6 квітня, 81 р.
Вінніпег.
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103. “...засудити Лева Силенка”.

177. Пан-отці у церквах біля іконостасів називають рідних братів "ідоламидажбогами", "паганами", "визнавцями Віри лжепророка Лева Силенка", яких "треба
обминати". "Бо Лев Силенко ставить святиню, здійснює обряди вінчання, освячує дітей,
робить похорони, бо має своїх пастирів. Громади РУНВіри (станиці) вже мають свої
цвинтарі в Австралії, Канаді, Америці, а це значить спокійно до цього приглядатися не
можна".
"Наші поважні історики, археологи, етнографи, філологи повинні організувати
наукову панелю на високому науковому рівні, і на цій панелі засудити Лева Силенка
(Орлигору) і його історіософські міркування, і щойно це може спинити рух
силенкиянства", "Батьківщина", часопис гетманців-державників, Торонто, Онтаріо.
178. У Святині Матері України я славлю Єдиного Господа. Проповідую
толерантне ставлення до всіх віросповідань. Навчаю ніде не говорити, що одна Віра в Бога
правдива, а друга - неправдива.
Віруючі, які мають малу духовну культуру, ніколи не були толерантними. У "МАГА
ВІРІ" пишу, що тільки там с людяність, де є толерантне ставлення Віри до Віри. Чим більш
Віра толерантна, тим більш вона благородна.
104. “Не переслідуйте нас”.

179. Архиєреї, моє звернення до вас відверте й безпосереднє. І написане не з
ненависти до вас, а з турботи про кращу долю Народу. З любови до Всеправедного Бога.
Чуже (святе воно чи ні, канонічне чи ні) хай не буде в силі зробити нас ворогами.
Ми, рунвіяни (рунвісти) Чужих Вір не судимо. І ніхто не має права бути суддею
нашої Віри. Ми з пошаною ставимося до всіх Вір, що славлять Бога, і Бог з нами. Хто
зневажає нашу Віру, той зневажає Бога. Зазіхає на волю життя нашого.
180. Архиєреї, не звіть ні мене, ні вірних моїх "поганами". Ми не віримо в багатьох
богів. Ми не вертаємося до політеїзму стародавньої Віри України-Руси. Не переслідуйте
нас за нашу святу Віру в правдивого Бога.
Ви простягаєте руку прощення, руку миру й любови до Московського Народу й
Московського патріярха. Я прошу вас: коли не можете єдинокровним братам (сповідникам
РУН Віри) простягнути руку миру й любови, то хоч жорстоко не зневажайте їхньої святої
Віри.
105. Я проповідую Українську Віру в Бога.

181. Господь Всеправедний осінив мене ласкою своєю, освітив мислення мої. І я в
душі чую святу Божу благодать, і їй підвладний проповідую Нову Вість - проповідую святу
Українську Віру в Бога.
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Я братам і сестрам кажу: Бог Єдиний, а релігій на плянеті Земля багато тому, що є
багато неоднакових розумінь Єдиного Бога. Бог ніякому Народові не заборонив мати свій
шлях Віри - своє розуміння Бога.
182. Є розуміння Бої а рідне і є розуміння Бога чуже. У рідному розумінні Бога
втілена Духовна Незалежність Народу. Утверджений рідний спосіб життя, рідні обряди,
звичаї, закони вільного розвитку духовної культури.
І ця Свята Божа Мудрість давня, як Світ. Народи, які були не здібні її зрозуміти, і в
ім'я неї жити, щезли з лиця Землі. Або навіки утратили право на Самовизначення.
Й Ісус Христос знав суть цієї Божої Мудрости. Бо Він у "Біблії" читав такі поучения:
"Нехай не буде в тебе чужого Бога, і щоб ти не кланявся перед чужоземним Богом",
"Псальми", 81,9. Тобто, щоб ти не кланявся перед чужою духовністю, перед чужим
розумінням Бога.
"Нехай інші народи ходять кожний в ім'я свого Бога, а ми ходитимемо в ім'я Господа
Бога нашого", Пророк Міхей, 4, 5. Що й значить - хай інші народи творять своє незалежне
духовне життя, а ми будемо творити своє.
106. “Люби Господа Бога свого”.

183. У всі часи всі племена в слово "Бог" вкладали свої поняття Любови, Краси,
Моралі, Справедливости, Сили, Відваги. І, обороняючи свого Бога, вони обороняли все те,
що для них найсвятіше. Вони обороняли зміст свого життя, притаманності своєї
самобутности.
Усюди Мати є Мати. На велелюдному ярмарку йде дитина й плаче. Загубила маму.
Дитину обступили жінки. Одна з них каже: "Не плач, люби мене, і я буду твоєю мамою".
Дитина ще з більшою тривогою заплакала. І сказала: "Я люблю свою маму".
184. З свого по ста є сво є. З чу жого постає чуже. Любити своє (маму, тата, брата,
сестру, Вітчизну) значить правильною любов'ю свою душу ощасливлювати. Зрадити своє й
любити чуже значить зрадити зміст свого "Я", знещасливитися.
З природнього закону любови до свого й постає природня любов до Бога свого.
Тобто постає прагнення мати своє розуміння Бога.
"Відпусти людей послужити Господеві, Богу своєму", "Ідіте, послужіте Господові,
Богові вашому", "Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з Єгипту", 2 кн. Мойсея, 10:7, 8; 20. І
ти не повинен "служити іншим богам, яких не знав ти, ні батьки твої. Богам народів, що
навкруги вас", 5 кн. Мойсея, гл. 13, 4-11.
Отже, не загубися: не будь людиною Чужої Віри, чужих ритуалів, чужих законів і
манер. Віра - душа народу. І ні в Азії, ні в Евроиі ні один король не посилав послів шукати
на чужинах Віри, щоб її накинути рідному народові. Зробив це тільки наш князь, і чужинці
зробили його святим. Він став святим, а його народ - рабом.
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Й Ісус любив свого Бога (Бога Народу Ізраельського, а не Бога Народу
Єгипетського, Японського чи Індуського). Ісус поступав так, як вчать "Псальми", Пророки
Юдейські.
І коли учитель закону Жидівського запитав Ісуса: "Котра заповідь велика в законі",
Ісус відповів: "Люби Господа Бога свого", "Це найбільша й найперша заповідь", Маттей,
22, 36-38. Отже, не Чужого, а Свого.
107. Боже право і воля духовного “Я”.

185. Рабіни (вірні сини жидівського Народу) ні себе, ні стадо своє не
підпорядковують чужим розумінням Бога, чужим канонам і релігійним авторитетам. Вони
віддані Богові Авраама, Ісаака, Іакова. Вони навчають своїх братів всюди і завжди бути
Жидами (мати Жидівський Шлях Життя, Жидівське розуміння Бога).
І в Індії бр агмани навчають Інду сів мати Індуський Шлях Життя. І в Японії
шінквани (чи кваннуші) навчають Японців мати Японський Шлях Життя.
Всеправедний Господь щедротно обдарував кожний Народ Мудрістю - дав право
кожному Народові мати своє розуміння Бога. І хто не вміє цим святим Божим правом
користуватися, утрачає волю свого духовного "Я".
Коли ми Українці, не зробимо переоцінки Духовної Вартости, коли ми не почнемо
будувати Український Шлях Життя, коли ми не збагатимо душу своїм розумінням Бога,
Майбутнє не належатиме нам.
108. Народи підуть Новою Дорогою.

186. У "МАГА ВІРІ" і в "Святому Вченні" об'явлене Українське розуміння Бога
(українське богословіє). Об'явлені боголюбні Святі Заповіді, Молитви, Сім Законів
Правильного Життя. Об'явлене незалежне трактування Історії України-Руси.
Я вірю. Народи Земної плянети в недалекому майбутньому підуть Новою дорогою.
Відроджуватимуться і розвиватимуться релігії Національного Духовного Життя.
Щоб діти України-Руси могли незалежно самобутністю себе збагачувати, щоб могли
самі себе шляхетними діями звеличувати перед Народами і бути вільними господарями на
рідній Землі, Господь показав їм Новий Духовний Шлях Життя. Ощасливлює їх
правильним розумінням свого призначення в Світі.
109. Возрадуйтеся, з вами Бог!

187. Українці, рідні люди мої, впродовж століть кривджені, гнані, окрадені,
неволею знедолені, возрадуйтеся, з вами Бог! Час вашої Віри, Сили і Волі прийшов, ідіть
до мене, ідіть до Святині Матері України, яка є воістинно рідною святою Церквою.
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Я молюся. Дажбог - Святий Дух народу мого. Дажбог Милосердний і Жалісливий. І
я Вірою в Дажбога багатію милосердям і жалисливістю.
Дажбог - Тво р ець нежиття і життя, і все неживе й живе славить тво р ння
і
Його.
Дажбог Всемогутній і Всетворчий. І я Вірою в Дажбога могутнію і духовними скарбами
збагачую душу мою.
Дажбог - Святість святостей. І я Вірою в Дажбога освячую душу мою. Дажбог
Миролюбний. І я Вірою в Дажбога творю мир в душі моїй.
Я молюся, щоб у Світі був справедливий Мир, щоб Воля і Віра, як святі дари Божі,
ніколи і ніким не переслідувалися. Щоб вони були недоторканим духовним багатством
кожної Людини плянети Земля. Слава Дажбогові!
"Бог кожному Народові дав право мати свою Віру, своє розуміння Бога, свою
культуру (обрядність), свою мораль (звичаєвість). Ніякий Народ не має права своєю
свідомістю поневолювати свідомість іншого Народу, силою вогню, меча, вмовлення
повертати його на шлях іноземної духовности.
Бог один. Кожний Народ має право Бога називати по-своєму і розуміти по-своєму. Є
Амон, Агура Мазда, Деус, Єгова-Саваот, Аллах. Є Дажбог. Усі Віри, які навчають людину
вірити в Бога і любити людину, правдиві. Чим більш Віра толерантна, тим більш нона
благородна. Слава Дажбогові!"
Лев Силенко "Святе Вчення".
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5. РУНВіра не міфологія

Грецьке слово "митос", як пояснює найавторитетніший в США "Словник Вебстера",
означає фантазія, казка, очевидно про богів, богинь і півбогів. Англійці, німці це слово
пишуть, як "міт". А ми чомусь - "міф".
У найпримітивніших племенах були міфи, оповідання про богів та різні добрі і злі
сили. У міфах первісні люди шукали відповіді на явища в природі, що оточувала їх.
Вони вірили, що є божество, яке робить вітер. Є бог, який дає блискавку, грім, дощ. І
такі божества, і багато їм подібних, бачимо у міфологіях народів Азії, Європи, а також і в
Україні.
У нас між волхвами точилися суперечки (і про це читаємо у "Виласа Книзі") - чи
Перун один, чи кожне плем'я має свого Перуна. Була віра, що в Полян є свій Перун, а в
Древлян свій. І Древляни гордилися, що їхній Перун кращий, бо часто їм дає дощ, а в
Полян - посуха. Були такі волхви, які твердили, що Перун один, і він множєственний, і діє
всюди по-різному.
Наші волхви не були об'єднані. Кожен з них волхствував, як умів, і дії іншого волхва
не визнавав. Отже, не було духовного центру, не було авторитету. І в цьому була головна
слабість нашого багатобожжя. У римській міфології (релігії) був головний римський
понтифікус (жрець), якому підпорядковувалися всі жреці Римської імперії.
Римська політеїстична віра була чітко організована, вона обожнювала імператора, як
сина бога Марса, і навколо його авторитету єднала римлян. Латинське слово "релігія"
значить "зв'язок" (з божеством).
У часи Середньовіччя, та й перед ним, ніхто не мав права про міфології говорити чи
писати. Після Французької революції почалася ніби "весна народів".
Греки і римляни проявляли зацікавлення до своїх міфологій, які в них були чітко
визначені і записані. Та ніхто з них на міфологію не дивився як на релігію. Очевидно тому,
що в міфологіях немає чітких концепцій моралі, богорозуміння, культури. І тоді в Європі
ніхто не чув про Сумеріян (Шумерів) і їхні оповідання про потоп, світотворення. І ніхто не
був ознайомлений із "Ведами", санскритом.
Українська міфологія сягає корінням в епоху Трипілля, вона дуже давня, та вона, від
988 року починаючи, зазнала жорстоких переслідувань з боку архиєреїв грецької
ортодоксії, і про це пишуть всі наші історики та дослідники старовини.
Було заборонено навіть вимовляти імена тих чи інших богів, і щоб викликати до них
огидь, монахи зобов'язані були спотворено вимовляти їхні імена і функції богів
осмішувати. Все це робилося для того, щоб зміцнити православіє і викликати відразу до
паґанських божеств, які були названі сатанинськими.
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У Німеччині Людвіг Фейербах, Річард Вагнер, Фрідріх Ніцше та інші почали
критикувати юдейо-християнізм, осмілили німців. Опера "Перстень Нібелунгів"
підбадьорила німецьку духовність, постало бурхливе зацікавлення міфологією, особливо в
1932 році і у часи приходу Гітлера до влади і написання Розенбергом книги "Міф 20
століття". І в Польщі, Балтиці, Галичині між інтелігенцією в цей час виникло жваве
зацікавлення міфологіями.
У Галичині Б. Кравців, О. Латуринська, С. Пупецький, В. Шоян, Г. Шафранський та
ряд інших під девізом "тези і проблеми української віри" почали досліджувати українську
міфологію, кожен її по-інакшому трактуючи. Їм бракувало джерел і вони , наприклад,
Пупецький і Шоян у "Н.С." на стор. 30, 31 доводять, що Дажбог, Хорс "іранського
походження", і творці "Вед" з Індії вторглися в Європу. Та всі ці погляди археологами й
істориками були відкинуті. Тепер панує думка, що "Веди" усні були створені Трипільцями.
Німець Макс Мюллер був першою людиною, який, як санскритолог, довів, що між мовою
"Вед" і мовою європейців є спорідненість.
Деякі представники української еліти тішаться, що в нас є двоєвір'я. Бог Перун
перевернутий у Пророка Іллію, який гримить на українському небі, до Купала добавили
Івана Хрестителя і стало двоєвірне свято Івана Купала.
Різдво Світла Дажбожого переробили на різдво Ісуса, бога Виласа переробили на
святого Власія. Очевидно, таке двоєвір'я ослаблює духовну енергію народу. Сповідуючий
віру Христову зобов'язаний в думці залишити Україну і линути у Вифлеєм, Назарет,
Єрусалим, бо там Богородиця і боже дитя Ісус. Таким способом, ідеали рідної Вітчизни
підпорядковуються чужим ідеалам, і все рідне стає другорядним, світським, нецікавим.
І наші добрі люди, збайдужівши до такого двоєвір'я і до суперечливих, хаотичних,
невпорядкованих писань наших міфологів, шукають пристановища у чисельних
християнських, мусульманських та індуських сектах. Вони не знають, що індуська
многобожна віра сьогодні переживає духовну кризу. І патріоти Індії вважають, що
багатобожжя індуське може роз'єднати Індію на різні ворогуючі регіони. Адже з причин
цього багатобожжя найбагатший регіон Панджабе, який утвердив віру в одного Бога
Брагму, хоче відокремитися від Індії. На грунті релігійному ще в часи Магатма Ганді
відколовся від Індії Пакистан.
Щоб зберегти єдність Індії, реформатор індуського політеїзму Свамі Д. Сарасваті
об'явив концепцію віри в Єдиного Бога. Індуська еліта в інтересі єдності Індії підтримала
реформатора Сарасваті, створивши могутню релігійну організацію "Ар'я Самадж", яка
тепер мас великий вплив на життя Індії. Очевидно, у стародавні часи усі племена і народи
мали нижчу форму релігії (політеїзм).
Спітама Заратустра був першою людиною, який у Персії об'явив віру в Єдиного
Господа Агура Мазду, виступивши проти політеїзму. І потім цар Юдеї Іосія реформою
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утвердив віру в Єдиного Бога Саваота, скасувавши юдейське багатобожжя, про яке
читаємо в Біблії, перша Кн. Мойсея 31, 30-35, Пророк Єремія, 11, 13 і 10, 5, і друга Кн.
Царів, 21, 21 і 23, 5-16. Саваот був одним з головних богів Юдеї.
"Енциклопедія Британіка", Книга 13, сторінка 106, 1973 року видання, пише:
"Саваот (Єгова) є національним Богом, зв'язаним з його народом частиною свого
характеру, своїми зобов'язаннями, і стоїть він в такому відношенні до Ізраеля, як Шемош
до Моабії". Гаутама Будда закликав гіндусів 2500 років тому не вірити тим численним
богам, які є в індуїзмі. Магомет оголосив реформу народної арабської віри: скасував віру в
360 богів і сказав, що крім Аллаха немає бога.
Святе письмо "МАГА ВІРА", написане з благословення Господнього нашим рідним
Пророком Духовним Учителем Левом Силенком (Засновником конфесії РУНВіри - Рідної
Української Національної Віри), вістить: "Бог Один, а релігій багато тому, що є багато
неоднакових розумінь єдиного Бога. Бог ніякому народові не заборонив розуміти Його посвоєму і називати Його рідним ім'ям".
Учитель Лев Силенко пише: "Усе, створене нашими Предками, треба знати і
шанувати, і йти вперед. І творити нові духовні цінності, а не застигати з тими, які були
1000 літ тому. Ми шануємо дерев'яний плуг - хліборобське знаряддя Предків наших, але
немає потреби сьогодні це знаряддя відроджувати. У нас тепер металевий плуг. І
міфологію треба знати, але не застигати на її протиріччях, відсталих поняттях і забобонах.
На славу рідних Предків, ми, їхні потомки, покликані творити нові духовні цінності, нове
розуміння Господа і хай святиться ім'я його Дажбог".
Сьогодні в юдеїв розуміння Господа Саваота не таке, яке мали їхні Предки 2500 літ
тому. І розуміння Господа Аллаха сьогодні в арабів не таке, яке мали їхні Предки араби
1500 років тому. І сьогодні в РУНВірі розуміння Дажбога не таке, яке було у наших
Предків 1000 літ тому. РУНВіра - нова монотеїстична Віра, і розумні люди РУНВіру не
змішують з міфологією.
У японців, арабів, юдеїв та інших народів є свої самобутні розуміння Бога. І по тому,
як який народ утверджує своє розуміння Бога, оцінюється духовний рівень народу, його
ставлення до себе і світу.
Українці мають своє рідне розуміння Єдиносущого Господа з ім'ям Дажбог. І це
розуміння Господа таке шляхетне, таке величаве, і таке високо продуховлене, що воно
близьке душі і розуму селянина, професора, студента, біолога, астрофізика, робітника.
Українцеві хочеться вірити у Дажбога, Бога свого. І ця Віра є священною. Знаємо, й Ісус
Христос, син Господа Саваота, Бога Ізраелевого, навчає юдеїв: "Люби Бога свого", Маттей
22, 36-38. Тобто, люби рідного Господа Саваота, Бога юдейського.
І наш рідний Пророк каже українцям: "Люби Бога свого, Господа Дажбога, який є
Святим Духом України". Він пише у "МАГА ВІРІ": "Я вірую: Дажбог Свідомість Світу. І
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Людина постала з Свідомости Світу. Свідомість Світу - Самоволодіюча Всевишня Сила.
Дажбог - Світло, Безмежність, Вічність, Гравітація, самонаснажуюча (вічна, незнищима)
Дія (енергія несвідомого і свідомого Буття).
(Наше слово Свідомість постало з санскритського слова "Свадамая", що значить
самоволодіння, самоствердження). Я вірую: Дажбог - Правда, Любов, Милосердя. Ми в
Дажбогові, і Дажбог у нас. Немає Віри вищої за Світло, Любов, Правду, Милосердя.
Дажбог Єдиносущий і Всюдисущий, і тому Він не потребує амбасадорів (менших і
більших богів). Дажбог - Всевишня многопроявленість. Він діє як жіноча суть в жіночому
світі і як чоловіча суть в чоловічому світі.
Дажбог - Святий Дух України-Руси. Ми - діти Дажбожі. Україна -Храм Дажбожий,
наша рідна Хата. Любити Дажбога - значить любити Духовну Незалежність Народу,
любити Життя. І треба не тільки співати пісень про ріки, поля, ліси, а й дбати про їх
чистоту, святу непорочність.
Силенкова Віра в Дажбога своїм новим шляхетним богорозумінням звеличує в світі
Українську Людину, і дає їй філософію свого незалежного єства.
Ні, РУНВіра не міфологія, у РУНВірі є монотеїзм Вищої форми, у РУНВірі крім
Господа Дажбога немає меншого чи більшого бога. У святому письмі "МАГА ВІРА" є нові
Заповіді, нові Молитви і Медитації. Сім Законів Правильного Життя. Є світлі обряди
освячення Дитини, вінчання Молодих і поховання Спочилого.
РУНВіра - це не тільки Віра, це всеохоплюючий шлях української Людини. І вона
потрібна нашому народові, щоб збагатитися будуючим інстинктом, щоб зріднитися, щоб
натхнути себе ідеалом святої національної свідомости. Вона потрібна, як вода, хліб і
повітря.
У Силенковій Вірі в Дажбога утверджений культ Порядку (Точности,
Самодисципліни, Відданости Світлим ідеалам Державної Вітчизни). Культ людини
достойної, яка не підлегла іноземним духовним політичним, економічним і мілітарним
авторитетам. Дехто каже, що в Силенковій Вірі в Дажбога є патріотизм, а не віра. На це дає
відповідь "Біблія". У Псальмах (137, 5) сповідник юдаїзму молиться: "Коли забуду Тебе,
Єрусалиме, нехай праву руку відніме в мене! Нехай язик мій прилипне до гортані моєї,
коли не згадаю Тебе, як не поставлю Єрусалима над усі радощі мої!" У Юдаїзмі, так як і в
усіх національних релігіях, патріотизм є святою релігійною справою. І жид у релігійному
патріотизмі бачить спасіння, славу і велич свого національного "Я".
Письменники, які писали "Біблію", були вірними синами Юдеї, у них є юдейська
ментальність, юдейське ставлення до чужих народів і до оточення природи. І це бачимо і в
Євангеліях. Іван Франко у "Данте Алігієрі" пише: "Світ і природа, що були джерелом
усього живого, всієї краси, всієї радости, в очах християнина це чортяча мана, джерело зла,
гріха та чортівської спокуси". Відомий жидівський вчений, філософ і поет Ірвінг Лейтон у
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журналі "Кенедіен" за 1976 р. пише у статті "Мій брат Ісус", що "християни вибрали собі
одного з жидів, вибрали мого брата Яшую і назвали його Ісусом, і б'ють до нього поклони,
як до Бога". "Стандарт Жидівська Енциклопедія" на с. 439 пише: "Християнська релігія
виросла з Юдаїзму. Ісус і всі його послідовники були жидами".
У Христовій вірі в Саваота є слова "Свят, свят Господь Саваот, Бог Юдейський". І
цю пісню чути і в Христовій церкві. У "Кобзарі" Тараса Шевченка читаємо, що "Одурить
Саваот".
До кого українці повинні з довір'ям ставитися - до Пророка Шевченка, чи до
Пророка Єремії, вірного сина Юдеї. Чи не з таких і подібних міркувань у нашому народі є
збайдужіння до всіх і вся.
Учитель Лев Силенко каже: "Справа не в релігії, а в тому, чия вона, які в ній ідеали, і
кому вона служить. Є релігія, яка народ тримає в рабстві, стає в руках іноземних
вторжників знаряддям поневолення. І є релігія, яка визволяє народ із рабства. І такою
релігією є РУНВіра, яка помагає українцеві усвідомити своє окремішне місце в духовному
житті Людства".
У РУНВірі немає ідолопоклонства, ікон, зображень Дажбога. Учитель Силенко
каже: "Хіба Святий Дух, Воля, Правда, Любов мають образ, стать. Багатобожжя Предків
наших не зневажаємо".
Але в РУНВірі багатобожжя відмінене. Обряди ж Предківські, ті, що життям
вивірені, впроваджені в РУНВіру, і вони мають рідну форму і рідний зміст. У Храмі вірних
РУНВіри немає образів, ікон. Вірні РУНВіри не вірять, що ікони плачуть, чують, спасають,
милують, карають.
Дажбог - Святий Дух України-Руси. Ти українець, Ти в Дажбогові і Дажбог в Тобі.
Ти повинен маги український шлях житія, будь майстром свого "Я". .
Чому чужа духовність роз'єднує наш народ і знедолює. Учитель дає відповідь: "У
чужій духовності нас нема. Не шукаймо себе там, де нас немає. І не будьмо людьми
рабської звички, яка спонукає чуже називати рідним, а до справді рідного ставитися
байдуже, згірдливо. Єдність в народі постане тоді, коли його єднатимуть рідні духовні
сили, тобто, коли народ не буде підлеглий чужим концепціям Бога, чужим авторитетам,
догмам, канонам, ритуалам.
У Силенковій Вірі в Дажбога визначено, яка людина благородна, успішна, а яка
відстала, поневолена нижчими жаданнями.
"Нижчі жадання: обмовство, об'їдання, пиятика, заздрість, неточність, обманство,
зрадливість, неорганізованість, дратівливість, злодійкуватість, бруд, улесливість,
лицемірність, лінивство, байдужість, нетерпимість, сліпе самолюбство, забобонність,
жорстокість, служіння чужій духовності, свавілля, нарікання на долю. Хто не здібний сам в
собі поневолювати нижчі жадання, той не здібний бути людиною вільною, шляхетною,
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успішною. І коли народ складається з таких синів і дочок, не буде він господарем у своїй
хаті".
І далі Учитель каже: "Щоб розвиток української цивілізації був квітучий, ми маємо
стати народом, який свідомо прагне покращувати своє єство і оточення. Ми повинні себе
збагачувати навиками, які мають вищі жадання: вірність, точність, цілеспрямованість,
організованість, відважність, працьовитість, ощадність, тактовність, акуратність,
поміркованість, милосердність, співчутливість. Коли народ складатиметься з таких здібних
синів і дочок, великий він, він є коваль своєї долі і господар у своїй хаті".
Людство постійно само себе збагачує, творячи нові й нові духовні цінності. І
українці маючи РУНВіру, стверджують, що вони перестали бігти за возом чужих,
перестарілих релігій, вони визнають святе вчення Рідного Пророка, нове розуміння
Господа, збагачують плодами своєї Душі і Розуму Духовну Скарбницю Людства.
Очевидно, як пише "МАГА ВІРА", звичка - велика сила, і ті, які родились у рабстві і
звикли до рабства, до поклоніння іноземним, релігійним ідеалам, ставляться до РУНВіри
байдуже, або вороже. Та прийдуть нові покоління, і їм рідне буде рідним, вони йтимуть
самобутнім шляхом життя, маючи Рідну Українську Національну Віру. У Тараса Шевченка
є вислів: "Німії підлії раби заснули мов свиня в калюжі в своїй неволі". Та пророк
Шевченко вірить, що "раби" пробудяться, "і встане Україна, світ Правди засвітить".
(Св. Л.)
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6. Наука РУНВіри
(Катехизм)
ПЕРШИЙ ДЕНЬ:

Він правильно втілює Святе Вчення в життя. Багатобожжя, як відсталу форму
релігії, мали всі племена Європи, Азії. РУНВіра - нова Віра. Ні, чуже є чуже, а рідне є
рідне. Чому українці є другорядними християнами?
У РУНВірі абсолютний монотеїзм. Як юдеї наказом утвердили віру у Всевишнього
Господа Саваота Єдиносущого. Фараон Аменхотеп і Заратустра. Ісус реформував віру
Мойсеєву, і розгнівив рабинів. Магомет об'явив віру у Всевишнього Аллаха.
Є три розуміння Господа Саваота. Є два розуміння Господа Дажбога. У РУНВірі
нове розуміння Дажбога Єдиносущого. Нова концепція Господа, об'явлена Пророком
Силенком. Трисуття - символ Господа Дажбога. Чи Саваот був юнаком? Чи атеїст має
віру?
ДРУГИЙ ДЕНЬ:

З родоводу Пророка Силенка. Дитинство. Дід Трохим оповідає про Дажбога. Мріяв
бути маляром. Любов до книжки. Силенко у Києві. Гестапівці арештовують Силенка.
Силенко зустрів кінець війни за дротами в Авґзбурзі. Що Пророк сказав любителям
міфології. Він весь посвячений РУНВірі.
ТРЕТІЙ ДЕНЬ:

Святослав і його син Володимир. Володимир у грецьких ризах - одежі. Як греки
навертали персів на віру в багатьох грецьких богів. Греки огречили Ісуса. Кияни не хотіли
бути віровідступниками.
"Хрестили вогнем і мечем". "Хрещені, вішайте хрести..." Горіли київські письмена.
Греки на Русі нищать Русь. То тільки варвари не шанують пам'ятки культури рідної.
"Видибай, Боже". Католик В. Липинський про падіння України-Руси. Князь Володимир
помилився. "Ти в руїнах тепера єдиний наш Храм".
ЧЕТВЕРТИЙ ДЕНЬ:

Сварня між волхвами: який Перун кращий. Багатобожжя децентралізовує УкраїнуРусь. Не треба було посилати послів шукати віри. Треба було об'явити в Києві віру в
Єдиного Господа, мати Українське розуміння Всевишнього. На Заході Європи єреї не
хрестили людей вогнем і мечем. Чужа релігія нас розсварила, роз'єднала. Упав в УкраїніРусі Авторитет. Україна-Русь стала церковним регіоном Візантії. Татарин Батий і грек
Митрополит стали володарями України. Рабін Ісус - Бог України-Руси. Помазанська
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(християнська) віра антинаціональна. Завойовникам віра Христова корисна, а рабам - ні.
Християни на вогнищі палять християнина.
П'ЯТИЙ ДЕНЬ:

Постає німецьке розуміння Христа і "Біблії". Король Англії - Патріарх і Монарх.
Москва посадила в Москві Візантійського Патріарха до в'язниці: і так у 1589 році була
утверджена Московська Патріархія.
У 1147 році Київ прагнув визволитися з ярма Візантійського православія.
Довгорукого намовила Візантія. У Києві заборонена київська мова. Божою мовою в
церквах України є грецька і діалект південних слов'ян. За намовою Патріарха Візантії князь
Андрей Суздальський спалив Київ.
Що пише М. Аркас про суздальську орду. Христова церква в Україні була
жорстокою мачухою. Чому постає "двоєвір'я"? Задум Візантії не здійснився. "Котилися й
наші козачі дурні голови за віру христову". Чому архиєреї не підтримали Хмельницького і
Мазепу? Українці не створили українського розуміння віри Христової. Чи наша
інтелігенція наша? Тільки тепер церква Христова має українську мову.
Чи корисне запозичення чужої культури? Греки і римляни в ім'я Христа довгі віки
ненавидять самі себе. Несторіяни. За яким чужим возом краще бігти? Опоганений
ідолопоклонний християнізм. Але ж було багато спасителів.
ШОСТИЙ ДЕНЬ:

Заповіді. Сім Законів Правильного Життя. У людині є дві природи. Вищі жадання і
нижчі жадання. Самоощасливлення. Уникай самоприниження. Збайдужіння. Хто любить
Учителя? Умій виправляти помилки. Перемагай перешкоди. Надійся на себе. Визволяй сам
себе. Праця і Ти.
Поспіх - людям посміх. Про звичаєві основи. Обмови - зброя безпорадних людей.
Засоби самовдосконалення. Самооздоровлення. Як себе охоронити від гніву, стресу? Хто є
рабом?
СЬОМИЙ ДЕНЬ:

Звичаї і Закони в родині вірних РУНВіри. Ставлення чоловіка до дружини.
Ставлення дружини до чоловіка. Обов'язок родичів. Ставлення родичів до дітей. Права
жінки в РУНВірі. Любов і родина. Чи дозволене розлучення (розвід подружній)?
Неодружена людина. Обов'язки рунтата. Ставлення вірних до рунтата. Правильне
харчування в родині. Значення Молитви в родині.
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ВОСЬМИЙ ДЕНЬ:

Для жидів Земля, а для християн - Небо. Київські монахи прагнуть жити на небі.
Уночі викрали Ісуса з гробниці. Ілля вознісся на небо на колесниці. "Небо - це твердь", "і
відкрилося небо". Поняття раю у Силенковій Вірі. Чи є чудо? Смерть. Народжена людина
не зникає. Старість. Є вічне колесо життя. "На лоно Авраама". Царство Духа Предків. "Я є,
я був і вічно буду". Прародителі Мати Лель, Тато Орь. Одне многотисячолітнє Єство.
Одіння нашого безсмертя.
ДЕВ'ЯТИЙ ДЕНЬ:

У наших Предків не було кривавого жертвоприношення. Авраам хоче заколоти сина
Ісаака. Єфтай заколов свою доньку - приніс її в жертву Саваотові. Криваве
жертвоприношення в Римі. Що таке святість?
У родині вірних РУНВіри є обрядність. Пекло, гріхи в релігії іноземній. Поняття
пекла в "МАГА ВІРІ". Людина сама себе карає.
Пророк показує дорогу до Волі. Рідні розуміння Волі. Хто зрадив сам себе? Стає
блудним сином. Архиєреї знеславлюють РУНВіру. Учителя на зборах не вибирають бути
Учителем. Пророка можна визнавати і не визнавати.
У них Рідне не Рідне. Мойсея оточували жиди, які мали рідну віру. А Пророка
Силенка оточують українці, які мають чужу віру. Народ, у якого пророками є жиди.
ДЕСЯТИЙ ДЕНЬ:

Значення слова "релігія". Учитель Силенко звеличує духовну толерантність. Яке
розуміння Бога природне? Коли твоє рідне потворне, значить Ти потворний. Не будь
добрим по-чужому. Хто по-релігійному не справедливий? На плянеті Земля тільки 28 %
християн. Орлів менше, ніж горобців.
Коли ми перш за все є українцями, нас жодна релігія не роз'єднає. РУНВіра - наше
спасіння. Де є гуманність? Жиди і їхня Тора. Рабська звичка. "МАГА ВІРА" - Святе
Письмо. Хто зневажає РУНВіру? Ми проти насильства. Оборона РУНВіри - священна
війна. І вороги люблять Україну. Слово "жид" достойне, а не "єврей".
Ісус сказав, що Бог і Він - це те саме. "Нехай не буде в тебе чужого Бога". Ісусова
дорога - Ісусова. У японців є японська дорога, а в китайців - китайська. РУНВіра дає право.
Україна і високі ідеали людства. Її прапор чистий.
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(Скорочений виклад)*
ПЕРШИЙ ДЕНЬ

1. Питання: Яка у вас релігія?
Відповідь: РУНВіра.
2. Питання: Ви силенкиянин?
Відповідь: Так. Я рунвіст. Рідновір чи рунвіянин — це одне значення. Не в природі
кожного воїна проявити великий подвиг. І не в природі кожного рунвіста бути
силенкиянином. Силенкиянин не тільки успішно засвоїв науку Пророка Лева Силенка. Він
її правильно втілює в щодення. Він готовий в обороні РУНВіри життя віддати. Він має
вдачу ржіса1.
3. Питання: Ви пагани, тобто вірите в багатьох богів?
Відповідь: Наші Предки, як всім відомо, були так, як і старі Сумери, Єгиптяни, Перси, Жиди, Греки, Римляни, Араби, політеїстами. Вірили в багатьох богів (в Перуна, Хорса,
Дажбога, Світовида та інших). Дерев’яні зображення (по-грецькому, ідоли) стояли 1000 літ
тому в Києві. Пророк Лев Силенко реформував стародавню віру України-Руси, об'явив віру
в Єдиносущого Господа з ім'ям Дажбог. Ми визнаємо науку рідного Пророка.
4. Питання: Що значить РУНВіра?
Відповідь: РУНВіра — Рідна Українська Національна Віра. По-англійському,
«Юкраініен Нейтів Фийт».
5. Питання: Архиєреї кажуть Українцям, що Греко-православіє є Рідною
Українською Вірою. Вони недоброзичливо ставляться до РУНВіри.
Відповідь: Греко-православіє, хоч його й сповідують Українці, не є Українською
Вірою. У ньому грецьке розуміння науки Христової.

_______________________
* На Питання взяті Відповіді з «МАГИ ВІРИ», за винятком тих Відповідей, які
стосуються життєпису Пророка та тверджень про значення і розуміння Його науки, що
взяті з річників «Самобутньої України» та з листів, отриманих від рунтат і рунвістів.
1. «МАГА ВІРА», с. 1030-32, 1040
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Архиєреї (Українці) носять одяг грецьких архиєреїв. У них грецькі ритуали:
іконостас, парастас, панахида, євхаристія, епітрахиль, літургія та інше. У творенні Грекоправославія (у творенні догм, канонів, ритуалів) ніякої участи не брав розум України-Руси.
6. Питання: У РУНВірі Бог триособовий?
Відповідь: Пророк в РУНВірі утвердив (і про це пише святе письмо «МАГА ВІРА»)
абсолютний монотеїзм.
7. Питання: Що це значить?
Відповідь: У РУНВірі немає дуалізму (двобожжя) і немає триїзму (трибожжя, тройці). І в РУНВірі немає «многоназивного чи многогранного одного Бога, який себе проявляє
під іменами багатьох богів», що є властивістю політеїзму, тобто паганізму.
Наприклад. Старі Греки вірили в Одного Бога з ім'ям Зевс, але вони вірили і в його
помічників — богів Аполона, Деонисія, Атену та інших. І Римляни вірили в Одного Бога
Юпітера. «Ю-Пітер» — значить «Небесний Отець». А боги Марс, Венера та інші були його
помічниками.
Ми монотеїсти. Віруємо в Єдиного Господа Дажбога. Крім Дажбога, немає бога. Ми
духовно сильні релігійною реформою, яку з волі Божої на щастя народу об'явив Учитель
Лев Силенко.
8. Питання: Старі Юдеї також були ідолопоклонниками, як і Греки, Римляни,
Русичі?
Відповідь: «Біблія» пише: «Не знав же Яков, що Рахеля покрала боги», «Рахеля ж
узяла ідола, та й підложила під верблюдове сідло» (І кн. Мойсея, 31:30-35). І мудрий цар
Соломон був ідолопоклонником.
«Скільки бо городів у тебе, Юдо (тобто, Юдеє, прим. наша), стільки й богів», «ті
ідоли, мов точений стовп, і не говорять» (Єремия, 11,13:10,5).
Монасія, цар Юдейський (2 кн. 21, 1-7), і його син Аммон «служили ідолам, тим, що
служив отець його, і поклонявся їм» (2 кн. Царів, 21, 21). Цар же Йосія, син Аммона, в 639
р. перед Хр., оголосив в Юдеї релігійну реформу.
9. Питання: Як Йосія це зробив?
Відповідь: «Біблія» (2 кн. Царів, 23) пише, що цар Йосія був такий великий, що «не
було рівні йому між царями, перед ним, хто б обернувся так (...) до Господа».
Йосія «повідставляв ідольські жерці, що понаставляли були царі Юдейські, щоб
кадили по висотах у городах Юдиних і в Єрусалимських околицях та що палили кадила (.)
сонцеві, місяцеві», «повбивав всіх висотних жерців, що там були при жертовниках».
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10. Питання: Йосія реформою утвердив віру в Єдиного Господа Саваота?
Відповідь: Історики релігій світу встійнили, що Йосія був творцем «Великої
Реформи»2. Він утвердив між Жидами віру в Єдиного Господа, з ім'ям Саваот (Єгова).
Саваот же був одним з головних богів Юдеї.
Жиди, прийнявши релігійну реформу, «увірували в Єдиного Господа Саваота». «І
тоді Господь Саваот вознісся над всіма богами, і не було йому рівні».
11. Питання: Юдеї були в світі першими, які, визнавши Йосієву релігійну
реформу, увірували в Єдиного Бога?
Відповідь: Ні. Фараон Аменхотеп 4-ий (Ахнатон) в Єгипті об'явив віру в Єдиного
Бога, скасувавши паганізм. У 1358 р. перед Хр. помер Ахнатон. І жерці знову відновили
многобожжя.
Спітама Заратустра (в Персії) на початку 7-го століття перед Хр., реформувавши
многобожну віру батьків своїх, об'явив віру в Єдиного Господа, з ім'ям Агура Мазда.
12. Питання: Що ж реформував Ісус Христос?
Відповідь: Рабін Ісус, реформувавши віру Батьківську (Мойсеєву), у «Євангеліях»
об'явив нові моральні закони, нове розуміння Господа Саваота.
13. Питання: Араби вірують в Єдиного Аллаха.
Відповідь: Араби поклонялися богам-ідолам. Аллах був одним із головних божеств.
Могамет, скасувавши многобожжя, об'явив нове розуміння Аллаха. Араби, прийнявши
реформу Могаметову, увірували в Єдиного Господа, з ім'ям Аллах.
14. Питання: Що значить слово «Мага»?
Відповідь: Санскритське (Трипільське) слово «мага» значить «могутня». «МАГА
ВІРА» — святе письмо Українців, які сповідують віру в Єдиносущого Дажбога.
15. Питання: Отже, є три розуміння Господа Саваота. Є старозавітне, що має
два періоди: Саваот є тільки одним з багатьох богів у релігії давніх юдеїв. І друге:
після релігійної реформи Саваот стає Всевишнім і Єдиним Богом. Ці два розуміння є
старозавітніми. І третє розуміння Саваота об’явлене Ісусом у “Євангеліях”.

_____________________
2 “Біблійний Словник”, В. Сміт, сторінки:324, 778, Філадельфія, 1948 р.
“Біблійний Словник”, Дж. Л. Мак Кензі, стор. 459, Мілвокі, 1965 р.
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Христос один, але є дві сотні християнських сект, і кожна з них інакше має
розуміння Христа. Є християни, які вва жа ють, що Христос б у в тільки пророком, і
народжений Він так, як і кожна людина. І вони не визнають непорочного зачаття. Є
римо-католицьке розуміння Христа, є греко-православне, є лютеранське. Яке
розуміння Господа Дажбога в науці Пророка Лева Силенка?
Відповідь: Пророк Силенко є першою в світі людиною, яка об’явила українське
розуміння Всевишнього Господа з ім’ям Дажбог. Українці мають два розуміння Дажбога –
міфологічне, тобто те, яке є в багатобожній язичеській релігії. У ній Дажбог є тільки одним
із численних богів. Наша міфологія була знищена, і тепер кожний її пояснює по-своєму, ще
більше заплутуючи обов’язки тих чи інших богів.
Силенкове розуміння Дажбога – нове явище у сузір’їрелігій світу. Воно
найсучасніше і найвеличніше, і приємне для кожної достойної людини
Після довгих медитацій, осінила Його свята Господня благодать. Він у «МАГА
ВІРІ» об'явив, що Дажбог — це Свідомість Світу (Самоволодіюча Сила Світу).
Свідомість Світу — це Світло, Безмежність, Гравітація, Вічність, Рух, Дія (Енергія)
свідомого і несвідомого Буття.
(З санскритського слова «свадамая», що значить «самодання», «самоволодіння»,
«самовтвердження» виникло наше слово «свідомість», яке тепер школами (ідеалізму і
матеріалізму) тлумачиться як «Дух», або як «властивість високоорганізованої матерії»).
16. Питання: Хто створив чоловіка, жінку?
Відповідь: Свідомість Людини постала з Свідомости Світу. «Мага Віра» пише, що
Людина має дві природи. Людська з прикметами злими і добрими. І — Божа. І тому
людина є дитиною Божою (тобто сином Божим, або дочкою Божою).
17. Питання: Дажбог це Отець?
Відповідь: Дажбо г не є тільки Отець чи тільки Мати. Дажбо г, як Тато , діє в
Чоловічому Роді усіх свідомих і несвідомих життів. І — Дажбог, як Мати, діє в Жіночому
Роді усіх свідомих і несвідомих життів. Господь Дажбог Всюдисущий, Всевічний і
Всеправедний.
18. Питання: Чи Людина може жити без Дажбога?
Відповідь: Ні. Людина не може жити без Дажбога.
19. Питання: Поясніть, чому?
Відповідь: «МАГА ВІРА» пише, що Матерія (Атом) — це мікроструктура Енергії.
Енергія, як Сила, вічна. Ніким незнищима і невичерпна.
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Коли б не було Дажбога (Свідомости Світу), тобто — Енергії, Світла, Руху, Часу,
Простору, Тяжіння (Гравітації), то Світ перестав би бути Світом. Погасли б Сонце, Зорі,
погасла б наша Сонячна система.
І Космос перетворився б у Світове кладовище, властивість і форму якого Людський
Розум ніколи не буде спроможний уявити.
20. Питання: Є люди, що кажуть: Лев Силенко в світі Духовному є тим, ким
Альбрехт Айнштайн у світі фізики.
Відповідь: Ніхто нікому не може заборонити мати ті чи інші міркування.
21. Питання: У догмах Чужої віри написано, що «Бог є Людиною (Особою), яка
з нічого створила Світ». І цією Особою є Саваот, Бог Ізраельський, який розмовляв з
Авраамом. І боровся з Іаковом (Ізраелем).
Відповідь: Лев Силенко каже, що вислів «Бог створив Світ» застарілий. Світ вічно
був, є і буде. Є зорі погаслі, охолоняючі і сіяючі (палаючі). Вік життя зорі — від 10
мільйонів літ до 50-ти більйонів. І щосекунди в Світі щезають планети (зорі) і щосекунди
постають нові.
22. Питання: Людина ні тепер, ні через мільйони років усього світу не
побачить?
Відповідь: Світ (Всесвіт) постійно розширюється. Галактика віддаляється від
галактики з швидкістю 38 тисяч миль на секунду.
Світ керується законами Дажбожими. Тобто, Трисуттю (Яв, Прав, Нав). Світ
пульсує, має німб. Від кожного створіння на планеті Земля (від людини, тварини, живої
деревини) йде сіяння, непомітне для наших очей.
23. Питання: У буддистів — колесо, у християн — хрест, у могаметан — місяць
із зіркою. Що в силенкиян?
Відповідь: Трисуття. Трисуття створене з прямих ліній і обрамлене променистим
сонцем. «МАГА ВІРА» пише, що наші Предки (Трипільці, Скити, Русичі) вірили, що Світ
створений з трьох Основ. Яв (світ явний, матеріяльний). Нав — світ невидимий, духовний.
Прав – світ правил, законів матеріального і духовного буття.
Володар Скитії (України-Руси) і його предок (володар Гіттітський) тримав в руках
мідяний символ Трисуття (Три Сутності Світу). Той, хто цей знак назвав тризубом, не знав
його значення. Сповідуючий РУНВіру, має на грудях символ Трисуття — знамено
Дажбоже в обрамленні сонця.
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24. Питання: На іконах Саваот зображений як дід з сивою бородою. «Саваот
вічний, незмінний». Отже, ніколи не був юнаком. Чи в науці Лева Силенка Дажбог
має образ (подобу людську)?
Відповідь: Пророк каже: Дажбог — Світло. Ми у Світлі і Світло в нас. Не має віри
Вищої за Світло. Дажбог — Вічна (незнищима) Дія . Ми у вічній Дії і вічна Дія в нас.
Немає віри вищої за вічну Дію. Дажбог — Любов. Ми в Любові і Любов у нас. Немає віри
вищої за Любов. Дажбог — свята Правда. Ми у святій Правді і свята Правда в нас. Немає
віри вищої за святу Правду.
Хіба Світло, Час, Простір, Енергія, Гравітація, Рух, Любов, Правда мають стать,
образ?
25. Питання: Чому Дажбог – Світло?
Відповідь: Світло — Життєдайна Сила. Людина має очі тому, що є Світло. Коли б
не було Світла, то не було б Людини. Не було б ознак життя на планеті Земля.
З Світла постала Людина. І тому Людина любить Світло. І йде до Світла. І віра в
Дажбога народжена Світлом. Тобто, Дажбогом (Силою Вічною, Незмінною і
Всюдисущою).
26. Питання: Чому Дажбог – Гравітація?
Відповідь: Дажбог — Датель Буття. Світ тримається цілості завдяки Гравітації.
Гравітаційна сила єднає зірки в галактики («молочні шляхи»). Енергія Гравітації невидима,
безвагова, всюдипроникаюча.
Гравітація втримує нашу Землю біля Сонця. Коли б не було цієї Сили (Дателя
Буття), на планеті Земля не було б дерев, тварин, людей. І взагалі — не було б Сонця.
Зірок, Землі. Дажбог удержує Світ, щоб Світ був Світом. Дажбог у Світі і Світ у
Дажбогові.
27. Питання: Чому Дажбог – Рух?
Відповідь: Дажбог — Датель Буття. І Буття — це Рух. Світ — це Рух. І планета
Земля рухається у просторі (навколо Сонця) з швидкістю 20 миль на секунду.
І наша Сонячна система (Сонце і всі його планети) рухається (летить в космічному
просторі) з швидкістю 170 миль на секунду.
28. Питання: Постає думка: Все і в Усьому є Сила. І Людина — дитина Сили,
люди — це силеяни.
Відповідь: Людина є зерниною Світу (Космосу). Її єство так чи інакше зв'язане з
явищами, які відбуваються в космосі. Дихання Людини гармоноване з диханням Космосу.
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29. Питання: Атеїст не має Віри. Вірить, що й без Бога можна жити.
Відповідь: Є Любо в, але мо жна жити й без Любо ви. Людина може любити, не
маючи Вір и в Любо в. І мо же любити, маючи віру в Любов. Віра (будь-яка Віра) там, де
Люди. У тварин Віри немає. І їм вона не потрібна.
Атеїст вірить, що Віри з тим чи іншим розумінням Бога, непотрібно. Атеїст вірить,
тому що має Віру, яку він практикує.
Наприклад. У палаці під час шлюбу ставить ікону (образ) Леніна — апостола
атеїзму. Якби не було віруючих в атеїзм, то не було б атеїзму. Атеїзм — віра безбожна.
Коли вона стає Вірою державною, її сповідники проявляють жорстокість.
30. Питання: Є такі Українці, які вірять, що незабаром прийде кінець Світу
(Мат. 28,20). І Саваот каратиме грішників, триматиме їх у пеклі.
Відповідь: Світ є, був і завжди буде. Світ Безмежний і Вічний — така його
Трисутність. Усе живе й неживе, свідоме й несвідоме, створене з дій Дажбожих.
Ми, рунвісти, поступили шляхетно й розумно, визнавши Силенкове розуміння Бога.
Ми люди щасливі і добрі, і тому й в Дажбогові бачимо Щастя і Добро, Любов і Правду.
Дажбог не є карателем і не є творцем пекла.
31. Питання: З Силенкової віри виходить, що немає окремого Бога для
Українців, Німців, Французів, Жидів. Є Один Бог для всіх. То чому вір (релігій)
багато? Адже всі вони славлять Одного Бога?
Відповідь: Релігій багато тому, що є багато неоднакових розумінь Бога. І звідси й
неоднакове ім'я Господнє. В Індусів — Брагма. У Персів — Агура Мазда. В Жидів —
Саваот (Єгова). В Арабів — Аллах. В Українців — Дажбог.
32. Питання: «Рідний Бог, а то — чужий Бог»: чи такі поняття правильні?
Відповідь: Ні. «МАГА ВІРА» пише, що Бог є Один. Та є рідне розуміння Бога, і є
чуже розуміння Бога.
Наприклад, в Індусів — індуське розуміння Бога, в Персів — Персіянське, в Жидів
— Жидівське, в Арабів — Арабське, в Українців — Українське.
І доказом цього є «Веди», «Авести», «Біблія», «Коран», «Мага Віра».
ДРУГИЙ ДЕНЬ

33. Питання: Де родився Пророк? Хто Його родичі?
Відповідь: Народження Пророка є завершенням многих поколінь. Те, про що мріяли
кращі сини і дочки України-Руси, починаючи від запровадження в Києві Греко-ортодоксії,
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здійснилося з благословення Господнього, в науці рідного Пророка.
Він народився в селянській родині Терентія Полікарповича Силенка і Олени (вона
була донькою Трохима Степановича Півняка). Народився Він на правому березі Дніпра, в
селі Богоявленське (Ратьківка), біля сторожевої паланки Усівки, яку заснували запорожці
Ус і Сила. Усівка — тепер м. Олександрія (над Інгульцем).
34. Питання: Хто були його діди?
Відповідь: Дід Трохим Степанович Півняк був пасічником. Казав, що знає про що
бджоли між собою гомонять. Він жив життям природи. «І здавалося, що він сам складався
з тієї природи, яка його оточувала».
Дід Полікарп Остапович Силенко був праправнуком славного запорожця Сили.
(Запорожець Сила був у 1775 році тяжко ранений в бою з вторжниками-Москалями).
У діда Полікарпа в 1929 р. був відібраний хутір. І був він призначений на вивіз в
Сибір. Ховаючись, він з дружиною Марією утік на Донбас (м. Харцизьк).
Його син Терентій вважався «міцним середняком». Але, як «син кулака», також був
вигнаний з хати. Він взимку з дружиною Оленою і двома маленькими синами приютився в
стайні сусіда Миколи Чумака. Через два тижні таємно виїхав на Донбас (село ОлексійОрлівка).
У серпні (31-го року) вночі дружина Олена з синами (Левом і Василем) прибула на
станцію Олександрія. Панас Уласів, залізнодорожник (муж Надії, що була сестрою Олени)
дав їй квиток. І вона потягом поїхала на Донбас. (Її тато, Трохим Степанович, весною
виїхав на Кубань. Його ж двоюрідні брати і сестри вивезені в Сибір).
Тато Терентій був арештований. Тікав. Спійманий. Загинув в концтаборі в Магадані,
на березі Охоцького моря.
35. Питання: Якої віри були родичі Лева Силенка?
Відповідь: Греко-православної. Тато був (у часи НЕП'у) диригентом церковного
хору. Прочитавши «Біблію», довго ходив мовчазний, задуманий. Потім сказав: «Шевченко
правий. «А може й ти на небесах смієшся, Батечку, над нами?» Він перестав вірити у
«візантійського Саваота». Мати Олена (наймолодша з трьох доньок Трохимових)
перебувала під духовним впливом свого тата.
Дід Трохим влітку, узявши сопілку і ціпок, часто з внуком ходив за село (на
Скитську могилу) молитися Дажбогові.
36. Питання: Лев успішно вчився в школі?
Відповідь: У школі Він був пригноблений, як син «врага народу». (Його тато в 21
році брав участь в організації «церкви В. Липківського». Приятелював з Михайлом
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Хоршим. (Хорош був у Канаді митрополитом).
У школі дехто з комсомольців вигукував: «Контрреволюційний пасинок. Виростеш,
відправлять до батька ведмедів пасти».
«Контрреволюційний пасинок» був у першій класі. Після нового року його прізвище
стояло перше на червоній дошці відмінників. Та на протести комсомольця Микити Жежері,
прізвище сина «врага народу» було вимазане.
...Мати повернулася з синами Левом і Василем в 34 р. у село Богоявленське.
Мешкала в хаті, власники якої померли з голоду в 33-му.
Вона «позбавлена права голосу». Праці ніде не може дістати. Живе з того, що коло
хати має город.
Під час обідньої перерви діти колхозників йшли до шкільної їдальні, якій колхоз
давав картоплі і пшона. Піонервожатий П. Десятирик заборонив Левові Силенкові йти до
їдальні. Бо він «позаколхозна дитина». І він самітній сидів у класі. Однокласниця Віра
Силенко давала двоюрідному братові (Левові Силенкові) в школі (крадькома) кусник хліба.
І він їв, щоб ніхто не бачив.
37. Питання: Як він реагував на цю кривду?
Відповідь: Він не раз приходив з школи заплаканий. Дід Трохим витирав сльози. І
потішав: «Не плач. Життя — це страждання. У стражданнях міцніють сили і розум.
Так, дитино, страждають всі. І люди, і боги. От Юдеєць Ісус, якого наші люди Богом
називають, був обпльований, обмовлений, битий кулаками. І на дереві прицвяхований.
Греки і князь Володимир в Києві Юдейця посадили на Божий престол України. Ти
не плач, що в школі глумляться. Терпи. Велике нещастя короткотривале. А на мале — не
звертай уваги.»
Унук питав: «Дідусе, а в нас був свій Бог?» Дід відповідав: «О, о. Не були ми
людьми найгіршими в світі. Був і в нас рідний Бог. Дажбогом називали».
«А де Дажбог тепер?» Дід казав: «Жили ми на багатій землі, можна сказати, в
розкошах. І тому знетяміли. Бога рідного на глум підняли. От, як тебе в шко лі на глу м
піднімають.
Назвали Бога небогом. І в Києві били патиками, плювали, і побитого втопили в
Дніпрі. І поклонилися Богові, привезеному з Греції. І стали його рабами. А от же в «Біблії»
написано, що «Саваот — Бог Ізраїлів». Я й батькові твоєму казав: «Терентію, думай. Якщо
Ізраїлів, то значить не наш»».
Унук питав: «Дажбогові боліло, як били?» Дід відповідав: «Це не був той Дажбог,
що на небі. А тільки його дерев'яна статуя. Образ, розумієш? А от людям боліло. І вони
плакали за рідним Богом.
У нашого сусіда Ковальця комсомольці з хати винесли богів (ікони Саваота, Ісуса,
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архангела Михаїла). І це все з глумом вкинули в мішок. І там на вигоні, біля хати
Степанидиної, спалили. І я запримітив: ніхто в селі за чужими богами не плакав.
А тепер у наших хатах поселилися інші боги (ікони Леніна, Маркса, Сталіна). Яка на
душі печаль! Чужим богам і царям поклоняємося. А рідних богів і гетманів у нас немає. І
ми живемо, як ті сироти».
На внукових очах появилися сльози. Дід: «О, цього я не люблю. Не плач. Запорожці
не плакали. Були ж такі запорожці Сила, Півняк. А ти їхній потомок.
Оце все, що оповідаю про Дажбога, ти нікому, нікому не кажи. Чуєш? Наші люди
знетяміли, назвуть тебе навіженим».
Унук питав: «Звідки ви, дідусе, знаєте про Дажбога?» Дід: «Про Дажбога я чув від
свого діда Богдана. О, тепер таких дідів немає! А йому оповідав прадід, пасічник. Він жив
відлюдне в Чорному лісі. Звали його Божественним.
Мав різні зілля, корінці, якими лікував хворих. А плати не брав. Він у своїй землянці
мав череп людський, мідяний топірець, посудину і кам'яне зображення божества. Це все
він знайшов у могилі тих, що жили мабуть ще перед князем Володимиром.
Оповідь про Дажбога в нас з давніх времен передавалася з роду в рід. Щоб ця родова
тайна не пропала, то я тобі спішу оповідати. Бо часи непевні. Я був на кладовищі,
поцілував могили дідів. Попрощався. Знову поїду на Кубань до приятеля діда Горбаня. Там
мене не знають, і мені буде легше помирати».
38. Питання: Ким Лев Силенко мріяв бути?
Відповідь: Як мав 9 років, мріяв бути малярем. І писав вірші, оповідання. І читав
мамі.
39. Питання: Яка була його мати? Як виглядала?
Відповідь: Русява, синьоока, круглолиця. Середнього росту, і такої ж будови. Мала
спокійну, привітну вдачу. І за це люди шанували її. І сина навчала: «З людьми вітайся. Не
вживай поганих слів, що на вулиці чуєш. Ні з ким не сварися. П'яних обминай».
40. Питання: Як зветься та висока школа, що він закінчив?
Відповідь: Зветься Життя. Він родився з природньою розумовою силою. Директор
школи Сергій Олександрович (двоюрідний брат Терентія Силенка) казав: «Олено, з твого
сина щось буде. Він нас дивує кмітливістю».
Лев мав велику жадобу до читання книжок. Будучи в 4 класі, самотужки опановував
підручники 7-ого класу. На уроці, слухаючи учителя, пригадував те, що вже знає.
Мати часами ховала книжки і казала: «На дворі сонце. Йди, бігай з дітьми. Од
надмірного сидіння над книжками ослабнеш, знетямієш. І тоді що я з тобою робитиму?»
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41. Питання: Коли Лев Силенко вперше пробував проповідувати віру в
Дажбога?
Відповідь: Восени (42 року) він прибув до Києва. Привіз зошит віршів, щоб з ними
познайомити письменника Аркадія Любченка, що жив на Фундукліївській. Зустріч була
приємна. Стали приятелями «по перу».
Він читав на Володимирівській гірці вірш про Дажбога. «Вірш, як вірш, слабий. Але
думка у вас свіжа, самобутня», — сказав Любченко.
Силенко говорив В. Приходькові у світлиці (на Фундукліївській), де інколи
сходилися поети, і Н. Городовенкові та іншим, що «Українцям потрібна віра в Дажбога».
Вони не ставилися вороже. Але й прихильности не проявляли. Силенко зрозумів, що
почав рано. Ще не може переконливо дати відповіді на питання.
42. Питання: Що Він робив у Києві?
Відповідь: У бібліотеці університету ім. Т. Шевченка був замітальником, складав
книжки на полицях. Робив те, що заставляли.
У неділю (5-го вересня 43 р.) він був посаджений у німецьку в'язницю «СД» (на вул.
Короленка, 33). Монархіст (поет-москаль Нольдін) написав «донос», що «Силенко
націоналіст, бунтує людей».
Олекса Повстенко, Віктор Приходько, Петро Дяченко (полковник війська УНР) 17
вересня визволив Силенка з в'язниці. Поручився, як за сина. Сказав, що «Силенко ще
зелений, не належить до ОУН. Він мрійник, поет-початківець. А його Дажбог, то це те
саме, що в Німців Лорелей». Слідчий-есесман повірив Дяченкові.
Але Силенко змушений був виїхати в Німеччину. Закінчення війни зустрів в
осттаборі за дротами біля Авгзбурга. Він знав: восени 43 року його брат спійманий у селі
Ратьківка і був вивезений в Німеччину на роботу. Але не знав, в якому концтаборі в
Австрії брат перебував.
43. Питання: Що Він робив, пішовши у вільний світ?
Відповідь: Він жив у світі мрій, роздумів. І вчився. Перебуваючи в Києві, в
Галичині, Німеччині, Парижі, і потім в Канаді, Америці, і, будучи в Мехіко, Індії, Греції,
Ірані, Іраку, Англії, Турції, Він відвідував Святині. Вивчав сутність Чужих релігій і
обрядів. Увесь вільний час перебував у бібліотеках.
Він каже: Я відчув, що я не можу визнати ніякої Чужої віри, і їй свої мислі
підпорядкувати.
44. Питання: Чому?
Відповідь: Він у «МАГА ВІРІ» пише: У дитинстві моєю першою молитвою були
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слова: «Дажбоже, мені душа каже — Ти мій Бог».

45. Питання: Думаючи про Дажбога, Він не міг стати визнавцем Чужої віри?
Відповідь: Він каже: Визнати Чужу віру значить відректися від себе. Трохи визнати
Чуже і трохи Рідне — таке роздвоєння душі не відповідає моїй вдачі. Примусити Чуже,
щоб воно служило Рідному — дія не благородна. Дума про Дажбога мене наснажувала
духовною силою, незалежністю, гідністю, і з нею ріс я, Силенко.

інші).

46. Питання: На Русі було много добрих богів (Перун, Хорс, Сварог, Світовид та

Відповідь: Так. Але Лев Силенко ніколи й ніде у своїх віршах чи піснях не славив
Перуна, Хорса та інших богів. Він не мав прагнення відроджувати віру в них.
Він каже: Віра в Єдиного Дажбога сама в мені народилася з дій Дажбожих. Вона
була моєю родовою тайною. Я живу в ім'я віри в Дажбога. І життя присвячую
боголюбному Народові моєму.
47. Питання: Наші Предки вважали себе «внуками Дажбожими». Що це
значить?
Відповідь: Вони вірили, що Дажбог — це Добро. Слово «внук» значить «помічник».
Русич вірив, що, творячи добро, помагає Дажбогові. Він — «внук Дажбожий».
48. Питання: Шукав Він у Німеччині (після війни) прихильників між
Українцями?
Відповідь: У Німеччині Він читав Федьковича, Пачовського, які у віршах славили
Перуна, Хорса, Дажбога, Сварога.
Він познайомився з поетом і поетесою в Авґсбурзі, які були послідовниками
Пачовського, писали вірші на славу Перуна, Хорса, Світовида. Хвалячи богів, казали, що
творять відродження нашої стародавньої Віри.
Він їм казав, що відроджувати Віру в багатьох богів не треба. Це не розв'яже
проблеми Української віри. Українцям, як Хліб, Вода й Повітря, потрібна віра в Єдиного
Дажбога. Вони вороже поставилися до Силенкових переконань, назвали «смішним
маячінням». І Він перестав стрічатися з ними.
49. Питання: Що Лев Силенко дав Народові таке, що перед Ним ніхто не дав?
Відповідь: Він дав святе письмо «МАГА ВІРА». Реформувавши стародавню Віру
України-Руси, об'явив Віру в Єдиносущого Господа Дажбога, дав нову концепцію
Дажбога.
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Він дав Заповіді, Молитви, Сім Законів Правильного Життя. Нову інтерпретацію
історії України-Руси, починаючи від Трипільської культури. Він по-українському
осмислив «Біблію», науку Заратустри, Будди, Христа. Довів незаперечну тотожність між
«Ведами» і стародавньою вірою України-Руси.
50. Питання: Що таке ОСІДУ?
Відповідь: Найкраща Віра стає мертвою, коли вона не має віруючих. ОСІДУ —
Об'єднання Синів і Дочок України, засноване Левом Силенком з метою об'єднувати
віруючих. І РУНВіру застосовувати в щодення.
51. Питання: Сьогодні національними вірами є Індуїзм, Заратустріянізм,
Юдаїзм, Шінтоїзм та інші. І тепер — РУНВіра. Чи можна сказати, що РУНВіра була
1000 літ тому в Україні-Русі?
Відповідь: РУНВіра – нова віра. У РУНВірі нове розуміння Бога, нове поняття про
Світ. Але в РУНВірі є та сама любов до Вітчизни, що і в язичеській (політеїстичній) вірі
наших славних Предків (Тата Оря, Матері Лель, Кия, Святослава).
52. Питання: Аменхотеп, Заратустра, Будда, Езикіел-Ездра (Мойсей), Ісус,
Могамет — великі Учителі Людства. Чи Лев Силенко вважає себе їхнім учнем?
Відповідь: Він знає зміст їхніх духовних наук. Але не є їхнім визнавцем. Його
концепція Бога і розуміння Світу не такі, як у них.
53. Питання: Чи Пророк має дружину, дітей, приватні маєтки?
Відповідь: Він каже: Хто не має можливостей матеріяльно забезпечити життя
родини, не повинен одружуватися. І Він мав зробити вибір: родинне життя (люба дружина,
милі діти), про яке він, як поет, зворушливо мріяв, чи життя самітника (повністю
присвячене служінню Народові).
З Його розумом, працьовитістю, енергією і знанням людей, Він міг би стати багатою
людиною. Адже Його знайомі, які з Ним приїхали з Німеччини, стали в Канаді
мільйонерами.
Він себе повністю присвятив РУНВірі. Кращі життєві сили віддав праці над «МАГА
ВІРОЮ», проповідуванню віри в Дажбога, розвиткові ОСІДУ РУНВіри. Він неодружений,
немає приватних маєтків. Він каже, що віруючі в Дажбога є Його діти, брати і сестри.
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54. Питання: Грецьке слово «архиєрей» значить «старший жрець». Ті Греки,
які на славу богів Зевса, Аполлона, Деонисія мали у темпелах (святинях) літургії
(служіння) називалися архиєреями.
Архиєреї (Українці) у Церквах Греко-ортодоксії хвалять князя Володимира. Бо
він прийняв віру «от Греков». Чи раділи Кияни, почувши, що Володимир зрадив
Київську віру (віру свого тата — лицаря Святослава)?
Відповідь: Уявіть таке: кращі київські шевці і кравці з хистом і любов'ю шили одяг
для свого царя-володаря всея Руси. Одяг мав український стиль. Був оздоблений
київськими орнаментами.
Греки сказали цареві Володимирові, щоб він скинув свій одяг. І вони одягнули його
в одяг Грека. І відібрали в нього українське ім'я Володимир. І, охрестивши, дали йому
грецьке ім'я Василіус.
55. Питання: Що сказали Кияни, побачивши рідного царя (Володимира) в
грецькому одязі?
Відповідь: Коли Володимир у чужому пір'ї з ім'ям чужим повернувся до Києва,
горді Кияни з сорому й приниження руки опустили. Там, де батько рідне принижує, а чуже
звеличує, діти пригноблені.
56. Питання: Греки давно мали намір огречити Україну-Русь, перетворити її в
колонію (периферійну дієцезію).
Відповідь: Не дивуймося. Персія — країна стародавньої культури, країна «Авест».
Персія мала світлу віру в Єдиного Бога (Агура Мазду), об'явлену Пророком Заратустрою
тоді, коли Греки ще не мали Сократа, Платона, Аристотеля.
Греки, як дикі варвари, вторгнувшись у Персію, палили рукописи «Авестів», святі
письмена Персії. Руйнували палаци, святині, вівтарі. Нищили скарби Персіянської
культури. Вони прагнули в Персії знищити Персіянський шлях життя. І силою вогню й
меча навернути Персів на Грецьку віру (на вірування в богів Зевса, Деонисія, Аполлона,
Атени та інших).
57. Питання: З історії Персії я знаю про це. Греки мстилися. Адже 2500 літ тому
вони були підлеглі Перській імперії.
Відповідь: Але Юдея ніколи не пробувала завоювати Грецію. Греки, вторгнувшись
в Юдею, нищили вівтарі Юдейської віри. Вони до тих меж огречили Юдеїв, що (і це й
наслідок) «Євангелії» (за винятком Ев. Маттея) написані грецькою мовою. Юдеї в Юдеї
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починали забувати юдейську мову.

58. Питання: Зрозуміло, чому Греки нашого князя Володимира одягнули в
грецьку одежу і дали йому грецьке ім'я.
Відповідь: Греки огречили Бога Ісуса Христа, Назарея з роду царя Давида. На
іконах Ісус одягнений в одяг грецького аристократа. Гебрейське ім'я Яшуя Христос
утратив. Йому було дане огречене, Ісус.
59. Питання: Греки довгі століття вели з нами війни (з Скитією-Антією-Руссю).
Тепер при допомозі хрещення, вторгнулися у Святиню Душі нашої, щоб поневолити
наш свободолюбний Дух.
Відповідь: Мета їхня підступна.
60. Питання: Кияни не хотіли бути віровідступниками.
Відповідь: Бо Кияни знали, що їх робить Киянами їхня Київська віра. Визнавши
віру Грецьку, вони стануть Греками. Вони хотіли бути такими, якими вони є і якими були
їхні славні Предки.
Проф. Е. Голубинський в «Історії Руської Церкви», виданій в 1901 році, в 1-му томі
на сторінці 175-ій пише: «Не бажаючих хреститися було дуже багато (...) в Києві, і взагалі
по всій Русі. У самому Києві поліційний нагляд був настільки сильний і дійсний, що не
бажаючі хреститися не могли сховатися. І примушені були, або поневолені, хреститися,
або рятуватися втечею, або (...) підлягали смертній карі».
61. Питання: У Киян було високо розвинене почуття самовизначення. Віра
батьківська їм давала (теперішньою мовою кажучи) високу національну свідомість.
Відповідь: Кияни добре знали, що Візантія намовила Печенігів підступно (із
засідки) убити любого царя Святослава. І тепер візантійські архиєреї прибули до Києва,
щоб спалити Святославову Святиню.
Володимир на спротив Киян дивився як на бунт проти нього. І він дав наказ (у
Літописі до наших часів збережений): «Велю завтра хрестити Київ! А хто не прийде —
багатий чи бідний, раб чи чернь людська, той противен мені, і буде позбавлений майна
свого і буде покараний смертю».
62. Питання: І почалося нелюдяне (жахітливе) хрещення. Киян силою
відривали від батьківської Київської віри. І силою навертали на віру Чужу (Грецьку).
Відповідь: «Хрещені, вішайте хрест на шию! Хрест спасає від смерти!» Варяги,
озброєні мечами, ходили з греками-монахами від дому до дому. Тим, що мали на шиях
хрест, на розі дому сокирою вирубували «отес» (знак хреста).
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Дім, який не мав « отесу » , бу в спалений, скотина з подвір'я забрана. Жителі були
порубані мечами, якщо вони не встигли втекти в ліс.
Киянки ридали з сорому, як малі діти. Їм був даний наказ на березі річки Почаєво
весь одяг скинути. Вони стояли голі. І руками затуляли «соромні місця». «Краще смерть
прийняти, ніж таку зневагу терпіти».
63. Питання: Що сталося з письменами? Що сталося з святинями,
жертовниками, біля яких стояли зна мена ? Що ста лося з статуями богів? Так чи
інакше — це ж наше рідне мистецтво. Пам'ятки нашої історії. Наша оригінальна
культура.
Відповідь: У «МАГА ВІРІ» (у Днях 21 і 22, в оповідях «Поруйнуйте жертовники
їхні») поданий опис хрещення України-Руси.
У «Новгородському літописі» зазначено: «влєто 790 от рожденя Христа росси
начаша писанія іметі». У Києві кияни начали «писанія іметі» раніше.
Київські святі письмена, статуї, святині, знамена Русі-України горять. Названі
«бєсовськими».
64. Питання: У вірі Київській були Київська свідомість, історія, обряди, звичаї,
правила життя. Навіщо все це нищити?
Відповідь: Греки на Русі нищать сліди Русі. Не забуваймо: в Києві у святинях
стояли бойові знамена, лежали державні договори, заповіти. Переховувалися мечі і
колчуги богатирів, прославлених у ратніх боях. Грецькі архиєреї це все з презирством
осуджують.
65. Питання: Чи Греки в Греції, запроваджуючи віру Христову, також нищили
все те, паганське, що віками славило Грецію?
Відповідь: О, ні! У 988 році, коли в Києві в ім'я «хрещення Русі», горіли на Русі
святині, письмена, статуї богів сріблом, золотом оздоблених, в цей час у Греції стояли
пошановані святині Зевса, Деонисія, Аполлона, Атени, Артеміди.
І зберігалися численні статуї грецьких паганських богів. Охоронялися паганські
письмена Гомера, Софокла, Есхіла, Еврипіда, Плутарха, Платона, Аристотеля та інших.
Сьогодні поїдьте в Грецію, і ви в Атенах побачите: Дім Академії Наук (в горішній
його частині) звеличений високими статуями бога Аполлона і богині Атени. У банку
зробите обмін грошей: вам дадуть грецькі гроші (драхми), на яких намальована статуя
Зевса.
Коли ви Грекам скажите: «Ви ж християни. Поруйнуйте паганські святині!
Повикидайте в Коринфську затоку статуї (ідоли) своїх богів так, як ми повикидали в
©Лев Силенко. 10996 рік Дажбожий
95

Мудрість Української Правди. Наука РУНВіри.

Дніпро, то Грек з люті почервоніє.
«То тільки дикі варвари не шанують мистецьких творінь Предків своїх. Ми Греки, і
перш за все Греки! І ми горді ідолами богів наших. У зображеннях (ідолах) проявлений
талант, кмітливість і душевна краса наших Предків».
66. Питання: Те, що було в 988 році в Києві спалене, знищене, ніхто нам ніколи
не поверне. Головне: ми маємо пробудитися. Усвідомити, що то було не «хрищення
Русі», а жорстока грецька помста. Нас карали за Минуле.
Відповідь: Так. «На п'ятому році правління Іраклія, Руси відняли у Римлян
Грецію»,— твердить «Теоп», стор. 186. «Руси б'ють Греків, і через Істрію підступають до
Риму», — пише папа Григорій 1-й.
Греки (хрестителі Руси) були грецькими патріотами. Вони знали про походи Олега,
Ігоря, Святослава.
Київські волхви рекли: «Володимир може справляти весілля з Грекинею. Але хай він
не справляє похорону Руси». «Греці налезша на Русь і творящі злая во ім'я богов».
67. Питання: Грецьке хрещення України-Руси започаткувало деморалізацію
Народу?
Відповідь: Так. І про це пише Літопис: «Учора шанували, а сьогодні зневажаємо».
Учора те, що Рідне, було святе. А сьогодні те, що Рідне, обкидане болотом.
Володимир бачив Киян, які, як на похоронах, жахно тужили за рідними Святощами,
що були охоплені вогнем.
Киянки бігли берегом Дніпра. І плачучи, казали: «Видибай, Боже! Видибай, Рідний».
І Володимир відчув в душі страх. І дав наказ: «Аще кде пристанеть, то ви отривайте єго от
берега».
...«Бог Руси зупинився на Дніпрових порогах». І дух національної Незалежности
(пише римо-католик В. Липинський) «віяв і віє на Україну з-за Порогів» «при кожнім
нашім національнім відродженні», стор. 69. 3
68. Питання: Справа в тому, що під покришкою Греко-ортодоксії, жорстоко
насаджувалася в Україні-Русі Чужа мораль.
Відповідь: Кожний Українець, який хоче знати, хто він є, повинен прочитати
«МАГА ВІРУ». Чужа мораль каже: Хто вмирає за віру України-Руси, той злодій. Бо вмирає
_________________
3. В. Липинський, «Релігія і церква в Історії України», 1956, Ню Йорк.
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за «бєсовство». Хто палить, нищить святощі України-Руси, і за це Киянами-бєсовєрами
калічений, той благочестивий, хвалений Греко-ортодоксією.
69. Питання: Кияни стали людьми без моралі?
Відповідь: Хрещення відібрало в Киян право мати власну мораль. Ясніше: власне
розуміння моралі. В. Липинський на стор. 28-й пише: «Коли найвищим суддею добра і зла
єсть людський розум, то вільно кожному своїм розумом творити свою власну мораль».
Свої розуміння Добра і зла.
70. Питання: Нестор-монах літописець пише, що «Добриня (тисяцький князя
Володимира) хрестив мечем, а Путята — вогнем». Вони були боярамивоєначальниками. Що говорить Лев Силенко про релігійне насильство?
Відповідь: Він каже: Віра (будь-яка Віра), яка запроваджується вогнем і мечем, є
вірою насильницькою, жорстокою. Значить, неморальною. І така Віра ніякий народ не
зробить щасливим.
71. Питання: Що Пророк каже про Володимира?
Відповідь: Він каже: батько Володимир помилився, знищивши метрику УкраїниРуси. Те, що єднало досвіди, віру, обряди, звичаї минулих Поколінь із сучасним
Поколінням, тліє в руїнах. Об'явлене поза законом.
Русь-Україна, як імперія, тепер почне падати. Падатиме, як могутній дуб з
підрізаним корінем. Русичів не христили (не баптизували — не освячували), а хрестили —
на посміховище всьому Світові «хрестили вогнем і мечем».
Він каже: батько Володимир помилився. Він, намовлений Греками, спалив те, що
Українцеві давало Український зміст життя. Батько мав право зробити помилку. Та син,
побачивши батьківську помилку, не має права не виправити її. Не має права не оправдати
без вини покараних.
Не рідні люди, а чужі проголосили Володимира святим. Він став святим, а його
Народ — рабом.
... У Києві в Священному гаю, на руїнах рідної Святині Матері України-Руси єреїгреки поставили високий тяжкий хрест...
Ти в руїнах тепера, єдиний наш храм:
Вороги найсвятіше сплямили!
На твоїм вівтарі неправдивим богам
Чужинці вогонь запалили
Леся Українка.
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ЧЕТВЕРТИЙ ДЕНЬ

72. Питання: У чому була слабість стародавньої віри України-Руси?
Відповідь: У селищах волхви (народні піснярі, любомудри /філософи/) діяли
незалежно. Вони не були організовані. Кожний з них по-своєму трактував Перуна, Хорса,
Дажбога, Світовида, Виласа, Стріба.
Володимир прагнув перетворити Київ в духовний центр «язичеської Руси». Він
поставив у Київському гаю статуї богів усіх племен.
І київський волхв в ім'я соборної духовости рік: «Немає богів много. Є Один: один
Перун, один Хорс, один Світовид на Русі єдиній».
73. Питання: Що це значить?
Відповідь: Сіверські, Древлянські, Новгородські, Дулібські, Радимичівські волхви
вважали, що кожне плем'я має свого Перуна чи Хорса. «Древлянський Перун, що стоїть у
Дубовому гаю, кращий за Київського Перуна. Є ознака на це: у Древлянії іде литіє (дощ). А
на землі Полянській, сушка». Племена не хотіли давати данину Києву. Вони плекали (при
допомозі своїх волхвів і своїх богів) племенну незалежність (децентралізацію УкраїниРуси).
74. Питання: Що мав би зробити Володимир, щоб духовно, економічно і
мілітарно всі племена підпорядкувати владі Києграда?
Відповідь: У Літописі занотовано, що Володимир посилав послів у Чужі країни,
щоб вони для України-Руси підшукали Віру.
Пророк Лев Силенко каже: Рідна Віра — це рідна Мати Народу. По Матері
пізнається образ, вдача і здібності її Дітей.
По рідній (а не по позиченій) Вірі Народу пізнають рівень його духовости, силу його
таланту, культури, освіти. Красу його обрядів і звичаїв, кмітливість його єдности
(спілкування).
Національна свідомість Народу виростає з його Рідної Віри так природньо, як
природньо на дереві виростають плоди.
75. Питання: Не треба було посилати в Чужі країни послів шукати віри кращої,
ніж рідна?
Відповідь: Пророк каже: посилати послів в Чужі землі, щоб вони приглянулися, яка
мати краща: рідна чи чужа? Місія пригноблююча.
Володимир повинен був реформувати многобожну віру Батьків своїх. І навіки
утвердити Київське розуміння Єдиного Бога, з ім'ям Дажбог чи Сварга.
Коли несвітле Батьківське розуміння Бога, то його треба зробити світлим. Некрасиво
©Лев Силенко. 10996 рік Дажбожий
98

Мудрість Української Правди. Наука РУНВіри.

одягнена рідна Мати, то одягни її красиво. Не вбивай її, побачивши чужу Матір красиво
одягнену. Не будь убивцем рідної душі.
76. Питання: Але ж волхви підняли би бунт в обороні своїх богів.
Відповідь: Треба було царським наказом скликати до Києва волхвів всіх племен. І
дати їм наказ створити Священну Раду. Священна Рада вибрала б з найдостойніших
волхвів Головного Духовного Тата всея України-Руси. І волхви мали б у присутності царя
Володимира скласти присягу вірности Головному Духовному Татові. Той чи інший
збунтований волхв мав би бути покараний за законом Священної Ради.
Волхви і Народ прийняли б спокійніше віру в Єдиного Бога, ніж наказ: «Хто не
схоче хреститися, буде позбавлений майна і покараний смертю».
77. Питання: Чи королі Англії, Франції, Іспанії також своїм Народам давали
наказ: «хрестіться, а ні — кара смерти»?
Відповідь: Ми, Українці-Русичі, не були рабами Риму. Ми не зазнали тієї
жорстокости, що зазнали Французи, Британці, Іспанці, Бельгійці та інші Народи, покорені
Римською імперією. Релігії і мови покорених Народів перестали розвиватися. Між ними
запроваджувалася мова Латинська. І славилися боги завойовників (Юпітер, Марс,
Меркурій).
На початку 3-го століття Римська імперія мала 43 адміністративні провінції, у яких
мова Латинська була урядовою.
78. Питання: Духовність Народів Західної Европи змінив імператор
Константин.
Відповідь: Так. Він у 324 р. оголосив віру Христову офіційною релігією Римської
імперії. І тоді Римський єпископат почав посилати місіонерів творити християнські
громади у Римських провінціях (в Македонії, Тракії, Англії, Франції, Іспанії та інших).
Коли Римська імперія впала, тоді її провінції (Франція, Англія, Іспанія і много
інших) стали незалежними державами, але... з римською формою державного правління (з
культом автократа). І в спадщину нові держави Европи отримали й римо-католицтво,
очолене папою Римським.
79. Питання: «МАГА ВІРА» пише, що Віра України-Руси дуже споріднена з
вірою Ведійською. Якщо так, то тоді вона була вірою радісною, світлою. І волхви,
незважаючи на їхню неорганізованість, не були людьми темними.
Відповідь: Слушно. Волхви були великими патріотами. Коли Олег, Ігор чи
Святослав готували похід проти Візантії, волхви піднімали всі племена «на рать». Вони
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рекли: «Не є русичем той, хто боїться вмерти за Русь».
Після хрещення постав інший ідеал: «За пресвяту Богородицю, за архангела
Михаїла!» З такими кличами князі ішли до бою з Половцями та іншими ордами. Справа
Русі стала справою земською, світською...
Наприклад, ідеолог державотворення, монархіст В. Липинський довго шукав причин
падіння державної України-Руси.
І він прийшов до висновку, що проти Татарського напору «Київські князі не
потрафили зорганізувати свого роду Христового походу», стор. 31.
80. Питання:Чому?
Відповідь: «Вони не могли використати для боротьби за державу всіх культурних,
духовних і моральних сил громадянства цілого, цілої нації. Не могли підняти всю Русь в
ім'я оборони християнства», стор. 31.
81. Питаггя: Чому?
Відповідь: «Бо християнство,— пише Липинський,— було механічно накинуте цим
масам державою так само, як накидалася їм нова державна організація, що несли з собою
завойовники. Татари», стор. 31.
82. Питання: В. Липинський знав, що Німців, Англійців, Французів, Іспанців,
Бельгійців та інших їхні рідні королі силою не навертали на віру Христову.
Відповідь: І їхні рідні князі не палили святощів їхніх рідних вір. Князі РусиУкраїни, ідучи проти Татар, мали на своїх прапорах намальованого Ісуса і архангела
Михаїла (святих Юдеїв). Ці ікони не давали нашому Народові натхнення у смертних боях.
83. Питання: Що ж діялося з простим народом, «черню людською»?
Відповідь: По селищах України-Руси «чернь людська» напівтаємно відзначала свої
рідні свята (святу вечерю, щедрівки, коляду, веснянки, свято Купала). У Зелені свята йшли
на могилки з стравами, писанками.
Попи, підтримані військовиками, вважали, що Народ не хоче визнати грекоправославіє, тримається «бєсовської віри». І «злочинців» (молодь, старших людей) у селах
жорстоко бичували.
У селі появилася ненависть сусіда до сусіда. Свари, роздори. Селяни били тих, що
доносили попові про колядників. Піп донощиків обласкавлював, хвалив у церкві.
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84. Питання: Справді ж, коли подумати: оті «язичники, оборонці батьківських
традицій, були патріотами. Оборонцями культури і національної свідомости».
Відповідь: Так. Але патріотів єреї греко-ортодоксії боялися. І їх жорстоко карали.
Люди обурювалися. І дихали ненавистю на попів і їхніх прислужників.
Князі і попи бачили, що Народ від них відчужується. В. Липинський пише: «Не
маючи глибоких громадських, національних, на місцевій (на рідній,— прим. наша) релігії і
культурі опертих коренів, так швидко впала наша Київська держава», стор. 31.
85. Питання: Українець в Україні перестав бути Авторитетом у справах Божих.
У справах Віри, Моралі, Совісти. Це прикмета духовного рабства.
Відповідь: Так. Візантія на основі своїх церковних імперських законів, не питаючи
князя України-Руси, посилає свого комісара-Грека до Києва бути митрополитом (духовним
батьком) всея Руси.
(Під час хрещення був підписаний договір, що Україна-Русь стає дієцезією Візантії.
І тому Київським митрополитом має бути Грек).
І гляньте: князь України-Руси у Києві стоїть на колінах перед Греком. Сповідається
во своїх гріхах. І цей обряд символізує , що вся Україна-Русь стоїть на колінах перед
забродою-чужинцем. А Татарська орда, як чорна хмара, сунеться на Дажбожі степи...
8 6 . Пита ння: І не ма є, не ма є волхвів, які рекли, що не є ру сичем той, хто не
хоче вмерти за Русь. Що ж сталося з Греком (батьком-митрополитом всея Руси), коли
Татари підсувалися до Києва?
Відповідь: Грек-митрополит (батько стада всея Русі) забрав золото і срібло з св.
Софії. І поїхав додому (у Константинополь). Коли хан Батий окупував нашу Батьківщину і
обіклав покорених даниною, тоді приїхав з Візантії «батько всея Русі — Грек митрополит».
І у св. Софії слово Боже проречав: «Усяка душа властям вищим нехай кориться. Немає бо
власті, коли не від Бога, які ж є власті, від Бога вони наставлені» (до Рим. 13, 1).
87. Питання: Що пише «МАГА ВІРА» про «власть від Бога»?
Відповідь: «МАГА ВІРА» пише: Ніякий народ не має права панувати над іншим
народом. Віра (кожна в світі Віра) правдива та, яка народ з неволі випроваджує, а не та, яка
народ в неволі присипляє, і каже: «така воля Божа».
Тільки рідна (народом люблена влада) дана Богом. Чужа влада — влада вторжників,
злочинна. І ті, які її благословляють, є співзлочинцями.
88. Підповідь: Грецька ортодоксія зав'язала нашому Народові очі, щоб він не
бачив прірви, до якої його вела підступна Візантія. Нещастя наше не так у вірі
©Лев Силенко. 10996 рік Дажбожий
101

Мудрість Української Правди. Наука РУНВіри.

Христовій, як у тому, що вона на нашій землі очолювалася нашими ворогами. Дехто з
українських націоналістів хоче творити Українську Національну Віру Христову. Що
може про це сказати Пророк?
Відповідь: Він каже: творити Українську Національну Віру Христову це значить
глумитися над Христом. Нікому не дозволено ні над ким глумитися.
Ісус з Назарету вважав себе Сином Бога Народу Ізраельського. «Бог Народу
Ізраельського (...)», коли Ізраельтяни захотіли мати царя, «дав їм Давида за царя», «із його
ж насіння дав Бог по обітуванню Ізраелеві Спасителя Ісуса» (Дія Апос. 13:17-23).
Ісус каже: «Послано мене тільки до загублених овець Дому Ізраелевого» (Маттей,
15:24). Ісус був «рабіном» (Іван, 1:49; 6:25; 9:2). Учителем Жидівського Народу, Він «з
коліна Юдиного вийшов» (Павло до Жидів, 7:14).
Ісус вірив, що Жиди кращі люди, Богом вибрані люди. І гоям Він казав, що походить
«спасіння від Жидів» (Іван, 4:22).
89. Питання: Чому Жиди не визнали Віри Христової, вона ж рідна, Жидівська?
Відповідь: Жиди, маючи Віру Мойсеєву, вірять у прихід царства на Землі. Ісус
обіцяв Царство на Небі. І ті, що щиро вірять в Ісуса, повинні відмовитися від національної
свідомости і від благ земних.
90. Питання: Де є докази? Бо ж це означає, що Церква Христова не може бути
національною. А той, хто її такою називає, є антихристом, зневажає Христа.
Відповідь: Є докази в «Євангеліях». «Немає Жидовина, ні Грека», «усі бо ви одно в
Христі Ісусі», «Коли ж ви Христові, то ви насіння Авраамове» (Павло до Галат, 3:28-29).
«Немає Грека, ні Жидовина (...), чужинця і Скита», (...), а все й у всьому Христос»
(Павло до Колосян, 3:11).
91. Питання: Чи не залежить це від того, хто і як інтерпретує науку Христову?
Відповідь: Треба науку Христову розуміти так, як вона подана в «Євангеліях», а не
так, як її інтерпретує єрей. Наприклад, перелюб — це гріх. Ісус навчає: «Хто одружиться з
розвідною, чинить перелюб» (Мат. 5,32). «Слугу не прибуткового вкиньте в темряву (...),
там буде плач і скрегіт зубами» (Мат. 25,30).
П'ЯТИЙ ДЕНЬ

92. Питання: Українець віри Чужої, сам себе заспокоює. Каже: «Коли іншим
християнізм в державному житті не шкодить, то він повинен бути добрий і для нас».
Відповідь: Справді, чому християнізм завалив імперію Україну-Русь, а не завалив
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імперії: Німеччину, Англію, Московитію?
В. Липинський пояснює, що «германські завойовники (творці нових держав на
руїнах Римської імперії) прийняли християнську релігію, а разом з нею і місцеву культуру»
од завойованих ними народних мас, що цю релігію і культуру по Римській імперії
успадкували» (с. 30, 31).
93. Питання: Скажіть ясніше.
Відповідь: Германи завоювали християнський Рим, самі не будучи християнами.
Вони поклонялися германським богам. Германи посадили на престол Римського папи
такого єпископа, який учив покорених коритися германам (завойовникам). Очевидно, така
віра Христова зміцнювала завоювання Германів (Ломбардів, Вандалів).
94. Питання: Треба було Володимирові стати завойовником. І тоді віра
Христова служила б Україні-Русі.
Відповідь: Якби цар Володимир був завоював Константинополь, і на патріярший
престол посадив такого грека-єпископа, який би у Константинополі у св. Софії оголосив:
«Влада імператора Володимира Богом дана», то таке християнство було б корисне для
України-Руси, як держави.

Гуса?

95. Питання: Чому намісник Бога Христа живцем спалив християнина Івана

Відповідь: Чех І. Гус (архиєпископ) бачив, що в ім'я віри Христової Германи
жорстоко гноблять Чехів. І папа Римський стоїть по стороні гнобителів.
Гус почав проповідувати Чеське розуміння віри Христової. І за це був Римським
папою спалений в Констанці в 1415 році. Та розумні ідеї Гусеві зробили розум
європейський відважнішим.
Німець монах Мартин Лютер (1483-1546) виступив проти догм і канонів Римокатолицького християнства. Він написав звернення «До благородного християнства
Німецької нації». Оголосив, що Німці мають право по-німецькому розуміти «Біблію».
Лютер об'явив, що в Німеччині цісар є Головою Церкви Христової. Папа Римський
не є Авторитетом у справах благородного Німецького християнства.
96. Питання: Чи Англія, щоб бути незалежною від Римського папи, також
почала творити своє незалежне Англійське християнство?
Відповідь: Так. Мудрий король Генріх 8-й (1491-1547) виступив проти догм і
канонів Римо-католицької церкви. Англійський парламент в 1534 р. відкинув папський
Авторитет. І проголосив вірного сина Англії (короля Генріха 8-го) патріархом (тобто
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незалежним Головою Англійської Церкви). Постала Англіканська церква.
97. Питання: Чому Москві християнізм не шкодив в житті державному?
Відповідь: У Москву примандрував Візантійський патріарх Єремия у липні 1588
року. У Константинополі панують могаметани («плем'я Агар'янське»). У св. Софії вище
вівтаря напис: «Могамет переміг Христа».
Знать Московська (вихрещені потомки ханів Татаро-Монгольської орди) сказала
Єремиї, що він отримає золото, соболі, діаманти, коли освятить москвина (митрополита
Іову) на патріарха Московського і всея Руси.
«Я не можу цього зробити. Бо це означатиме, що Московитія стала незалежною від
патріарха Візантійського»,— відповів Єремия. «Не висвятиш, то загинеш у в'язниці, под
караулом», — сказав йому татарин (віце-цар Б. Годунов).
98. Питання: Годунов дивився на християнізм так, як і його предок хан Батий.
Відповідь: Патріарх Єремия сидить у в'язниці. Повітря затхле. Їжу подають на
лопатці через дірку. Починають жалити блощиці, воші.
І, щоб урятувати собі життя, патріарх Єремия 22 січня 1589 р. у Москві у церкві
Успіння, піднявши хреста, проречав: «Православний цар, вселенський патріарх і собор
священний возвишає Іову на престол патріарха всея Руси».
Знать Татарська (творці державної Московитії) — Годунов, Мансуров, Чулков,
Тарханов, Бутурлін, Темірязєв, Бекламішов і сотні таких, як вони, в екстазі тріумфу.
«Старий Рим упав від єресі Апполінарової, а новий Рим (Константинополь) окупований
«безбожним плем'ям Агарянським». Москва — Третій Рим!
Москвини натхненні заповітом Чингіз-хана Темуджіна (текст заповіту зберігається в
Москві). Темуджін мріяв покорити народи Світу. Створити Світову Татарську Орду.
(Звідси месіянізм: Світова Комуністична Держава з столицею Москвою).
99. Питання: Чи в Україні-Русі було прагнення звільнитися з ярма
візантійського християнства?
Відповідь: Київський цар Із'яслав Мудрий в 1147 р. скликав Київський Собор, який
проголосив русича Клима Смолятича митрополитом Київським і всея Руси.
100. Питання: Це означає, що Київ хоче звільнитися з ярма греко-православія?
Відповідь: Звільнитися з підлеглости Візантійському патріархові. «Єпископат на Русі складався з Греків», — В. Липинський. Греки-єпископи, живучи на Русі, дивилися на
греко-православіє, як на свою власність. І цю власність міцно тримали у своїх кліщах.
Єреї-греки за 159 років дуже вкріпилися по парафіях «всея Русі».
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Греки-єпископи, очолені єпископом-греком Ніфонтом у церквах «всея Русі»,
оголосили, що митрополит Клим Смолятич «антихрист, паганин, віровідступник».
101. Питання: Чому?
Відповідь: Ніфонт повідомив єпископів і попів, що від «крещенє синов Руси
заведено законом, що в Києві ніхто не має права бути митрополитом без дозволу Візантії .
«Понєже Клим Смолятич не помінаеші патріарха, он волк єси!».
102. Питання: І Греки на нашій землі, ївши наш хліб, почали війну проти нас у
нашій хаті?
Відповідь: Так. Імператор Візантії Мануїл посилає таємних послів у селище
Кучково (в Москву) до князя Юрія Довгорукого. Довгорукий, отримавши дари, на честь
«гостей з Візантії» (як пише літопис) дав «у Москве обед силен».
У 1149 р. Довгорукий (виконуючи благословення патріарха Візантії) вторгається
зненацька у Київ: щоб «покарати митрополита Клима Смолятича і царя Із'яслава
Мудрого».
У 1150 р. цар Із'яслав Мудрий виганяє з Києва князя Довгорукого. Наші князі,
під'юджені змовою єпископів-греків, ведуть між собою війни. Київ переходить з рук до
рук.
103. Питання: Архиєреї греко-ортодоксії ослаблюють державну міць УкраїниРуси, щоб вона не звільнилася з ярма візантійського християнства.
Відповідь: У 1156 р. у Києві стає митрополитом грек Константин (ставленик
Візантії). І він у Києві (у св. Софії) славить князя Юрія Довгорукого. І проклинає царя
Із'яслава Мудрого і митрополита Клима Смолятича, запротореного на муки до
монастирської в'язниці.
«Православниє, хто не визнає, щоб Грек був митрополитом, той не визнає хрещення
Руси, і тому — анатема!»
104. Питання: Провідні Кияни в душі були по стороні Клима Смолятича. Обряд
одруження (навіть діти знатних родів) брали в гаях без попів. Не хотіли йти до св.
Софії.
Відповідь: Так. І тому з Києва йшли від грека-митрополита доноси в
Константинополь, що може появитися «новий Смолятич. Русь прагне стати незалежною
від Візантії».
І Візантія починає діяти. Вона знає: на Півночі (в Москвино-Суздальщині) князі
вороже наставлені до Києва. Вони хочуть «відсепаруватися від Русі». Римляни
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перетворили непокірну Картагенію в купу руїн і попелу, а Греки — перетворять Київ.
105. Питання: Що це значить?
Відповідь: Владики Греко-ортодоксії, щоб не появлялися смолятичі, хочуть
покарати Київ. Перетворити Київ у купу руїн, де ростиме бур'ян і житимуть дикі звірі.
Патріарх Лука Хризоверг посилає послів (монахів) до князя Андрея Суздальського
(що є сином князя Юрія Довгорукого) з благословенням і з золотим мечем. На
патріаршому мечі грецькою мовою напис: «Пресвятая Богородица. Поможи рабу твоєму
Андрею»4
106. Питання: Чи знали Кияни, що Андрей Суздальський, виконуючи
благословення Візантійського патріарха, перетворить Київ у купу руїн?
Відповідь: Кияни, отемнені й замучені греко-православієм, сплять. Князь
Суздальський, зібравши орду з північних племен (з Мордвинів, Мері, Муроми) 8-го
березня 1169 року вторгнувся в Київ.
М. Аркас пише: «Як дика орда лютували Суздальці у городі. Два дні, — оповідає
літописець,— грабували вони і палили будинки, мордували городян, жінок їх та дівчат
забирали з собою, старих та дітей убивали без жалю, обдирали церкви та монастирі,
забирали ікони, книжки, ризи, дзвони. Настала у Києві велика туга, смуток і сльози. Не раз
досі брали Київ усякі князі, але не руйнували; тепер брав його тяжкий ворог на те, щоб
його знищити, зруйнувати, ослабити», «Київ вже на віки перестав бути осередком
політичним». «І з цього часу північна Русь (колонія України-Русі, прим. наша) зовсім
одрізнилася від Руси-України», («Історія України-Руси», с. 60, 61).
107. Питання: «Хрещення України-Руси», яке Візантія почала 988 р., повністю
завершене в 1169 р. Андреєм Суздальським з благословення Візантійського
патріарха. Де подані детальні історичні джерела про це жахіття?
Відповідь: У «МАГА ВІРІ» (сторінки 566-582).
108. Питання: Церква Христова в Україні-Русі не стояла по стороні Народу.
Відповідь: Церква Христова в Україні-Русі була в руках греків-митрополитів. І вона
служила лютим вторжникам (ханам Татаро-Монгольської орди, королям Польським і царям Московським).

________________
4. “МАГА ВІРА”, ст. 574-582
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109. Питання: Якщо б від християнства, що є в Україні-Русі, відібрати оті
«бєсовські, паґанські звичаї і обряди» (святу вечерю з 12-ти страв на славу 12-тьох
братів-місяців, дідуха, колядки, щедрівки, писанки, гагілки, зелені свята на вічну
пам'ять про Предків та інше), то українці-християни залишилися б з однією
«Біблією» в руках. І тому в нас є двоєвір'я. З цих причин пан-отці кажуть, що в церкві
«є українська культура».
Відповідь: У «МАГА ВІРІ» є оповідь «Як Двоєвір'я пригноблює духовні сили
народу» (стор. 1319-1348). Усі дослідники (наші і чужі) ствердили однозгідно, що
«Протягом віків християнська церква в Україні поборювала українську стародавню
культуру. Глумилася над нею. Зневажала. Світлі народні звичаї і обряди називала
«богомєрзськими», «бєсовськими».
«Залишки язичества, народні вірування підлягали церковному судові». Поліція,
виконуючи розпорядження попів, ловила у селах дівчат, хлопців, стариків і їх жорстоко
бичувала.
У церковних постановах (у справі українських язичеських обрядів) читаємо:
«Крепко істєзаті, а преслушних і от церкві отлагаті», і карать «до дєвяті і сорока ран».
110. Питання: О, не легко було народові рятувати свою культуру, джерело
національної окремішности і свідомости. Що греко-ортодоксія хотіла досягнути,
знищуючи в Україні-Русі звичаї, обрядність, прикмети національної окремішности?
Відповідь. Візантія планувала при допомозі греко-православія перетворити Русь в
дієцезію Візантії, огречити русичів греко-православних. На Київській Русі знищити
Київську Русь.
Задум Візантії не здійснився з двох причин: похід хана Батия на Київ і похід Султана
Могамета 2-го на Константинополь.
111. Питання: Але ж колядки такі, як «Нова радість стала, яка не бувала», є
творчістю народу?
Відповідь: Це не творчість, а стогін духовного рабства. Не мігши вирвати з душі
народу любови до рідних обрядів, архиєреї проявили лицемірне милосердя.
«Парафіяни, колядуйте, але не про воїнів Святослава, не про Дажбога, а про Синай,
Йордань, Вифлиєм, Єрусалим, про Ісуса, Йосифа, Марію».
112. Питання: І москвинські большевики українцям дозволили колядувати.
Відповідь: Так. І москвини-вторжники підтримують обрядове рабство. «Нова
радість стала, яка не бувала: довгожданна зірка волі в Жовтні засіяла. Де цар був із
панством зажився, там з голотою простою Ленін появився».
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Мова, колядки, щедрівки, вишивки — ваша культура. Але вона рабська: у неї тільки
форма рідна, а зміст чужий. І тому вона служить не вам, а тим, які вас поневолюють.
113. Питання: Скажіть ясніше.
Відповідь: Українські мелодії, і «Пребагата українська мова (...) вірно служить
великій ленінській справі» («Україна», 3 жовтня 72 р.).
І раб себе заспокоює: Московський большевизм вже став рідним для нас, він є
частиною української культури, традиції, обрядности.
114. Питання: Є поети, письменники, які вважають себе християнами, або
комуністами, але у своїх творах пишуть про наших давніх богів, русалок, домовиків,
лісовиків. Кажуть, що оновлюють українську мітологію.
Відповідь: Те, що згоріло в 988 році, відновити не можна. Немає точних даних, як
виглядав Київський пантеон. Те, що написали монахи, потворне. Спотворене оновлювати,
значить іти вперед задки.
115. Питання: Я маю двох сусідів. Один каже: батько був комуністом, і дід, і я
їхньої віри не зраджу. Другий каже: дід і батько православні, і я їхньої віри не зраджу.
Відповідь: Віра їхня не їхня. Чужа віра (православіє створене греками і комунізм
створений москвинами) не є вірою Українського батька. Скажи так: якщо твій батько раб (і
чужа віра його приспала в рабстві), порадуй його, визнавши РУНВіру: віру духовної волі.
Не йди у світ з тими кайданами, які носить твій батько. Не засоромлюй себе, батька і дітей.
116. Питання: Тарас Шевченко пише, що «котилися і наші козачі дурні голови
за віру Христову » .Коли б Він жив тепер, то на писав би, що котилися і наші
українські дурні голови за справу Ленінову.
Гетман Богдан Хмельницький, гетман Іван Мазепа (їхні плани державної
України) були знищені архиєреями Греко-православія.
Відповідь: Так. І деталі про це подані в «МАГА ВІРІ», вони стверджені історичними
джерелами.
117. Питання: Що значить слово «християнин» в перекладі на нашу мову?
Відповідь: Грецьке слово «хризма» значить «масло, олія, мазь». З «хризми» Греки
зробили слово «Христос» (Помазаник). Ті, що визнають віру Помазаника є
помазанківцями, або (по-грецькому) — християнами. «Джашуя» (Ісус) значить
«Спасаючий Єговою».
Жиди називали християн «назареями», бо Джашую називали «Назареєм» (від міста
Назарет). Або — «галилеями». Ісус своїх вірних називав «вівцями».
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118. Питання: «Євангелія» пише, що всі, що йдуть з Христом, є рівні між собою.
Та я бачу, що Українці — це другорядні християни. Чому?
Відповідь: Є пани-християни і є раби-християни. Пани-християни — це творці догм,
канонів, правд. Вони авторитети у справі віри Христової. А раби-християни покірні (або
бунтівливі) сприймачі тих догм, канонів, які створили (і творять) пани-християни.
119. Питання: Наприклад?
Відповідь: Українці вже 1000 літ є рабами-християнами. Вони не мали права (їм
панами-християнами було заборонено) творити Українські догми, канони, закони моралі.
Їм було заборонено мати українське розуміння науки Христової.
120. Питання: Справді, в нас не було таких особистостей, як Іван Гус, Кальвін,
Вікліф, Лютер. І ні Хмельницький, ні Мазепа не мали можливостей (чи свідомости)
заснувати Українську Церкву.
Відповідь: «Мага Віра» детально пише про гетманів Хмельницького і Мазепу. Є
жахлива дійсність: Українці досі залишилися християнами Чужої обрядности
(Візантійської). І вірять, що пани-християни їх зробили культурними, освіченими,
побожними. Навчили їх правильно молитися Христові.
121. Питання: Українці тішаться, що вони дуже побожні християни. Їхні
владики в церквах прокляли гетмана Мазепу. Бо побачили, що він не дуже побожний.
Відповідь: Так, як каміння і бу р'ян не дають сонцеві можливости живити матір
Землю теплом і світлом, так догми і канони Чужої віри тисячу літ не давали Українській
душі можливости саморозвиватися, багатіти духовною незалежністю.
І тому Українці не виросли. Залишилися людьми дитячої побожности — безоглядної
віри в догми і канони, створені Греками і Римлянами. І вони не розуміють, що своєю
рабськістю себе принижують перед обличчям передових Европейських народів.
122. Питання: Але ж українці мають своїх християнських святих?
Відповідь: Ні, не мають. Українці не мають святих українців-християн,
канонізованих Українською церквою Христовою. Та і церкви такої немає. Українці, які
віддано служили Грецькій ортодоксії, і нею були проголошені святими, вважаються
святими Грецької ортодоксії.
123. Питання: Чому наша інтелігенція над цим не задумається?
Відповідь: Наша інтелігенція не наша. Вона є продуктом чужих ворожих шкіл.
Тільки сильні вдачі, діямантні душі, звільнившись з духовости чужої школи, ділять долю
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народу. Їх не багато.
Україна вважається комуністичною, але українських комуністів немає. Є Українці,
які є москвинськими комуністами. У них московська інтерпретація доктрини Марксової.
Українці, які пробували бути українськими комуністами, були Москвою постріляні.
124. Питання: 12-14 жовтня 1921 року священик В. Липківський став
Київським Митрополитом, незалежним від Візантії і Москви.
Відповідь: Він у св. Софії сказав правду, яка покрила вічною ганьбою усіх тих, які
сотні літ очолювали Греко-православну церкву в Україні-Русі:
«Тепер вже ми маємо свою рідну матір, свою церкву святу Українську, яка
звертається до вас із словом Христовим нашою рідною мовою».
Від 988 року до 1921 року ми не мали рідної матері, ми не мали своєї церкви. Ми
мали жорстоку мачуху, яка довгі віки знущалася над нами. Гнобила нашу душу, нашу
мову, наші звичаї. Ми конали в муках, та мачуха нас, сиріт, ще жорстокіше мучила в ім'я
греко-православія. Сьогодні ми пробудилися, почувши слово рідного Пророка.
125. Питання: Кажуть, що Лев Силенко хоче в Україні поруйнувати церкви?
Відповідь: В науці Пророка освячена релігійна толеранція. Греко-православні
церкви і москвинські «палаци культури» — усе, що в Україні побудоване (маємо на увазі
матеріальну культуру), є власністю Українського Народу. І тільки Народ може нею
розпоряджатися.
126. Питання: Народ від Народу запозичує зразки культури. Азтеки запозичили
в Іспанців мову, віру, культуру. Що тут хибне, що в Українців овізантійщена
культура?
Відповідь: Є два запозичення Чужої культури. Один Народ запозичив Чужу
культуру, щоб вона йому служила, була вигідним додатком до рідної культури.
Другий Народ запозичив Чужу культуру, щоб їй служити, її звеличувати, утративши
все своє (вільний розвиток рідної культури, почуття духовної окремішности).
Великість народу не в тому, яку він Чужу культуру запозичив і як запозичив, а в
тому, який є рівень його оригінальної (ним створеної) культури.
127. Питання: Чому Греки і Римляни ненавидять самі себе в ім'я віри
Христової?
Відповідь: Перші християни (дійсні християни) вірили, що Ісус це Христос, а не
Бо г. Беззастер ежно вір ячи в те, що на Небі є вічне щасливе життя, во ни з по го рдою
дивилися на земні розкоші.
Трепет християнського екстазу народився там, де й помер — на території Римської
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імперії. На Соборі в Нікеї в 325 році єпископи проголосили, що Ісус Христос є Бог. І це
започаткувало «єресі», зневіру і фанатичну жорстокість у душах християнських.
128. Питання: Наприклад?
Відповідь: Християни, очолені Візантійським патріархом Нестором (428-431), не
визнали Ісуса Богом, не визнали Марію Богородицею. І між єпископами почалася бійка.
Патріарх Нестор був посаджений до монастирської в'язниці. І потім на досмертні
страждання запроторений у Єгипетську пустиню.
129. Питання: Яку має думку Лев Силенко про несторіянство?
Відповідь: Пророк каже: Коли Ісус є Христосом, то він не є Бог. А коли Ісус є Бог,
то він не є Христосом. Слово «Христос» значить «Помазаний» (Богом). Виходить, Бог
помазаний Богом?
130. Питання: І почалася пекельна боротьба між християнами (Греками і
Римлянами).
Відповідь: У Греків є догма, що «Святий Дух походить від Бога-Отця». У Римлян є
догма, що «Святий Дух походить від Бога-Отця і Бога-Сина».
Греки створили догму, що тільки Ісус був непорочно зачатий в утробі Марії.
Римляни створили догму, що не тільки Ісус, а й Марія була непорочно зачата в утробі своєї
матері, хоч у «Євангеліях» немає згадки, хто була її мати. Греки, як «схизмати вірять, що
Марія була зачата, як і кожна людина».
Греки церкву Христову почали оздоблювати театральними обрядами паганськими,
узятими з святинь Зевса, Деонисія, Аполлона. Римляни почали опаганювати церкву
Христову ритуалами, узятими з римської релігії (з обрядів на честь Юпітера, Марса).
Почалася епоха опаганиного християнства.
131. Питання: Що ж роблять Українці в останні століття?
Відповідь: Українці, як раби-християни, витрачають багато часу, грошей, душевної
енергії на суперечки: які догми кращі — Грецькі чи Римські? За чиїм возом краще бігти —
за грецьким чи римським?
І ці суперечки їх стомлюють. Роз'єднують, роблять людьми другорядними,
обтяженими почуттями меншої вартости.
132. Питання: Може справді Бог дав Українцям таку рабську долю?
Відповідь: Учитель Лев Силенко каже: Бог ніде не сказав, що Українці повинні бути
гіршими Людьми. Людьми, які живуть по-чужому (підлеглі чужим розумінням Бога,
©Лев Силенко. 10996 рік Дажбожий
111

Мудрість Української Правди. Наука РУНВіри.

чужим законам моралі, чужим суспільним порядкам).

133. Питання: Римські архиєреї голосять, що «Тільки римо-католицька церква
вважається єдиноправдивою церквою Христовою, тільки їй дане право
проголо шува ти, що та чи та правда є пра вдою Божою» . Звідки по х оить
д оте
«тільки»?
Відповідь: З амбіцій Римської імперії. «Тільки Римський імператор Авґуст єдиноправдивий. І тільки він є Сином правдивого Бога».
134. Питання: Звідки взята ідея непорочного зачатія?
Відповідь: З передхристиянських мітологій. Діва Рея (Сильвія) непорочно зачала
братів Ромула і Рема (засновників Риму). Імператор Авґуст «був непорочно зачатий». І
оголошений Спасителем Світу. В Іраку (в музеї Вавилону) є клинопис, зроблений чотири
тисячі літ тому, де написано: «Я, Саргон, могутній цар Аккади, непорочно народила мене
мати».
Олександер Македонський дав великі дари єгипетським жерцям (330 літ перед Хр.).
І жерці у святинях оголосили, що Олександер — це бог, якого непорочно зачала мати
Олімпіада.
Олімпіада, почувши про це, сказала, що її муж Пилип краще знає, як був зачатий син
Олександер. Проголосити людину непорочно зачатою значить відділити її від звичайних
людей. Зрівняти її з божеством.
135. Питання: Є думка, що «комунізм, як ідея, добра. Маркс був оборонцем
гнаних і голодних».
Відповідь: Наївна думка. Москвини створили імперсько-ленінську інтерпретацію
доктрини Марксової. І її назвали «правдивим ходом комунізму», щастям для народів.
Москвини проголосили Москву, яка для них є «самая любімая», столицею
католицького (тобто вселенського) комунізму. Москвини - пани комуністи. Мечем і вогнем
вони навертають Народи на московський комунізм.
136. Питання: Де ж тоді правда?
Відповідь: Ти рунвіст. Ніколи і ніде не стань жертвою слова «правда». Будь
мудрим: май свою правду — своє розуміння правди. Правда в світі є одна, але є багато
неоднакових розумінь правди.
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ШОСТИЙ ДЕНЬ

137. Питання: Які Пророк дав Заповіді?
Відповідь:
1. Розумій і люби Бога по-рідному.
2. Не поклоняйся чужоземним поняттям Бога.
3. Самовдосконалюй Розум, Душу і Тіло.
4. Вір у себе.
5. Люби Родичів своїх.
6. Виховуй Дітей своїх у дусі Рідної Віри.
7. Шануй духовність Предків своїх.
8. Шануй свята Рідної Віри.
9. Не самозабувайся на Чужині.
10. Живи для добра Вітчизни.
11. Не обмовляй.
12. Будь правдивим свідком.
13. Обороняй свої скарби і не привласнюй чужі.
14. Не люби ворогів Народу твого.
15. Не лишай у біді приятеля свого.
16. Не зневірюйся.
17. Люби дітей свого і чужого народу.
138. Питання: Третя Заповідь: Самовдосконалюй Розум, Душу і Тіло. Чим
самовдосконалювати і як?
Відповідь: Сімома Законами Правильного Життя, об'явленими у святому письмі
«МАГА ВІРІ».
139. Питання: Ознайомте мене з Сімома Законами Правильного Життя.
Відповідь:
1. ПРАВИЛЬНЕ МИСЛЕННЯ:
Воля, Мета, Відвага.
2. ПРАВИЛЬНЕ ХОТІННЯ:
Любов, Справедливість, Послідовність
3. ПРАВИЛЬНЕ ВИКОНАННЯ:
Відповідальність, Точність, Дисципліна.
4. ПРАВИЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ:
Повноцінне «Я», Незалежне «Я», Узгоджене «Я».
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5. ПРАВИЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ:
Якісна пожива, Національне вариво, Обрядність.
6. ПРАВИЛЬНА ЛЮБОВ:
Ненависть і Ощадність, Співпереживання і Жертвенність, Душевна краса і Вірність.
7. ПРАВИЛЬНА ВІРА:
Природне Її народження, Блаженне розуміння, Правильне призначення.
140. Питання: Чи є детальні пояснення Сімох Законів Правильного Життя?
Відповідь: У «МАГА ВІРІ» (День 48-й, від 1225 до 1293 стор.) подане пояснення
Сімох Законів Правильного Життя.
Як Сонце потрібне Землі, так Українцям потрібна наука Пророка, щоб вони були
достойними людьми (українцями за походженням і за вірою).
141. Питання: Що повинен знати рунвіст, почавши сам покращувати своє
життя?
Вірність: Рунвіст повинен знати, що Людина родиться тілесно, щоб родитися
духовно. У Людини є дві природи: нижча і вища. З нижчої природи походять нижчі
жадання. А з вищої — вищі жадання.
Щоб успішніше в собі розвивати вищі жадання, треба вміти в собі поневолювати
нижчі жадання. До вищих жадань належать:
1. Вірність, Саможертвенність, Відвага.
2. Любов, Терпіння, Співчуття, Милосердя.
3. Достойність, Словність, Щедротність. Працьовитість, Чесність.
4. Самоопанування, Самопоневолення. Незалежність.
5. Точність, Чистота, Дбайливість, Поміркованість, Слухняність.
142. Питання: Що належить до нижчих жадань?
Відповідь:
1. Убивство навмисне, Намовлення до вбивства, Крадіж, Заздрість, Жорстокість.
2. Лінивство, Марнотратність, Нечистота, П'янство.
3. Крикливість, Дратівливість, Дрібничковість, Балакучість.
4. Розкошолюбство, Зневіра, Збайдужіння, Самолюбство нечесне.
5. Злобність, Нетерпимість, Обмовство.
6. Улесливість, Лицемірність, Об'їдання.
Хто не здібний сам поневолювати свої нижчі жадання, той не здібний бути людиною
вільною, щасливою, успішною.
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143. Питання: Звідки походять нижчі жадання?
Відповідь: Є переконання, що 30 тисяч літ тому вже була «людина думаюча». Вона
отримала у спадщину з пралюдських часів нижчі жадання. І — початки вищих жадань.
144. Питання: Я побував у багатьох сектах. Обіцяли мені дати щастя. І не дали.
Визнаю РУНВіру, коли ощасливите мене. Але не обіцянкою, що матиму вічне щастя
на Небі, бо я в те не вірю.
Відповідь: Прийшов до Святині Матері України юнак. І каже: «Хочу бути
рунвістом». «Чому?» — питаємо. «Бо хочу стати кращою людиною». «Як ти будеш себе
робити кращою людиною?» А він: «Систематично застосовуватиму в щодення Сім Законів
Правильного Життя».
«Чому ти хочеш бути кращою Людиною?» А він: «Щоб бути щасливим, мати успіх в
житті, пошану між людьми. І дати користь для Вітчизни».
«МАГА ВІРА» пише, що Людина повинна сама себе робити щасливою. Тільки
таким способом досягнене щастя є справжнє, радісне і благородне.
145. Питання: Чи може між людьми зникнути Зло?
Відповідь: « МАГА ВІРА» пише: Якби на світі не бу ло Зла, то Добр о ми б не
називали Добром. Завжди були і будуть злі і добрі Люди. Добрі Люди розумніші.
Бачачи, що Зло нищить, знедолює Людину, вони свідомо поневолюють в собі нижчі
жадання. Неправильно виховані люди нещасні. Вони не хочуть, або не вміють розвивати в
собі вищі жадання.
146. Питання: Старайся йти вперед: будь завтра кращим, ніж сьогодні. Стоїш
на місці — значить ідеш назад: таке читав у «Мага Вірі».
Відповідь: Ти рунвіст. Від тебе залежить покращення твого єства. І долі твого
Народу. За якістю твого життя люди відчують, що ти людина краща.
Не принижуй себе, вживаючи слова низької вартости. Нікого не обмовляй, бо ця
зброя викликана нижчими жаданнями, принижує зміст твого «я».
Не обманюй. Не купуй і не перепродуй крадених речей.
147. Питання: Статеве хотіння має велику силу — є в ньому нижчі і вищі
жадання.
Відповідь: Ти рунвіст. Уникай незаконного статевого життя. Тілесна приємність
солодка, але коли ти станеш її рабом, вона буде твоїм нещастям.
Ти рунвіст. Не приятелюй з ворогом Вітчизни твоєї. Не вживай наркотиків. Не
тримай у хаті отрути і не торгуй нею.
Не будь невільником коштовних речей. Там, де гроші вище совісти, людина має
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малу вартість. І її розум не здібний продукувати високі мислі.
Поможи рунвістові, коли він має клопіт. Будь достойним не тому, щоб здобути між
людьми пошану, а тому, що достойність є властивістю твоєї вдачі.
148. Питання: Чому збайдужіння належить до нижчого жадання?
Відповідь: В науці Силенка збайдужіння до всього і до всіх вважається недугою.
Лікуйся. Коли маєш добре здоров'я, а живеш у полоні збайдужіння, ти слабнеш і глупієш.
Бездіяльність ніколи не була прикметою розумних і щасливих людей.
149. Питання: Розумію. Дажбог — вічна і незнищима Дія. Дажбог у на с і ми в
Дажбогові.
Відповідь: Так. Ти рунвіст. Час — це скарб. Хто марно витрачає час, успіху в житті
не має. Не маєш часу , знайди. Не маєш о світи, у чися. Учитися ніко ли не пізно і не р ано .
Зробив помилку, виправ.
Помиляється не той, хто помиляється, а той, хто не вміє, або лінується виправити
помилку.
150. Питання: Сила Силенкова в силі його науки, і тому я люблю Його.
Відповідь: Учителя вірно любить той, хто вміє сам себе вдосконалювати і жити для
добра Вітчизни.
Вдосконалюючи сам себе, перш за все — будь шляхетним. Вільно чи невільно
скривдив ближнього, перепроси його негайно. Хто вибачається, хто признається до своєї
помилки, той покращує сам себе.
151. Питання: Є прислів'я: не родися красивим, а родися щасливим.
Відповідь: Ми вже говорили про те, як повинна людина сама себе ощасливлювати.
Родитися з талантом — щастя. Але талант гине, коли той, хто його має, обтяжений
нижчими жаданнями.
152. Питання: Людина, прямуючи до мети світлої, стрічає перешкоди і злих
людей. І це руйнує її здоров'я, і зневірює.
Відповідь: Ти рунвіст. У «МАГА ВІРІ» знайдеш відповідь на складні питання
Життя. Чим величніша твоя мета, тим більше матимеш перешкод в дорозі до неї.
Утомився — відпочинь. Забув — пригадай. Загубив — шукай. Хворий — лікуйся.
Утратив надію — відроди її. Діяльність — джерело успіху, тілесного і духовного здоров'я.
Людина стала людиною тому, що перемагала легкі і тяжкі перешкоди. І ти,
перемагаючи перешкоди, будеш себе зміцнювати. Новими досвідами і новими силами
©Лев Силенко. 10996 рік Дажбожий
116

Мудрість Української Правди. Наука РУНВіри.

збагачувати.
Злих людей, що стрічаєш, покращуй. Або — обминай. До мети не доходить той, хто
має слабу силу волі. Зневіра — підступний ворог, не будь його жертвою.
153. Питання: Як поступати, щоб бути незалежною людиною?
Відповідь: Ти рунвіянин. Спасай себе без допомоги спасителя. Визволяй себе без
допомоги визволителя. Звільняйся від гріхів без допомоги гріховідпустителя. Здобувай рай
без допомоги раєдавця.
Люби красу, але не будь її рабом. Май гроші, але не будь їхнім рабом. Здобувай
славу, але тільки на славу Вітчизни своєї. Застосовуй в щодення Сім Законів Правильного
Життя.
154. Питання: Брат-чу жо вір мені каже, що він ма в надію на Бога, і Бог його
спас від гріхів.
Відповідь: Хто лінується, або боїться сам себе спасати і живе надією на Бога, не
вартий спасіння. Дажбог дав Людині життя. І дав їй силу, розум і право спасати себе від
тих, які зазіхають на її волю, розум, віру, на її права й життя.
155. Питання: Пастори парафіянам кажуть: будьте достойними людьми.
Бійтеся Бога.
Відповідь: Глянь на троянду: яка вона чарівна. Їй ніхто не казав: будь чарівною.
Чарівність є її суттю. Ти рунвіст. Праця присвячена Вітчизні, родині, яку ти здійснюєш з
приємністю, є суттю твого життя. Ти достойний тому, що достойність є властивістю твого
«я».
156. Питання: Я знаю, що я милосердна людина. Але люди не хочуть в це
вірити.
Відповідь: Ти рунвіст. Не словами, а ділами проявляй милосердя, доброту. Будь
милосердним до хворих, бездомних, убогих, скалічених, сліпих, обмовлених.
І не тому, що «МАГА ВІРА» тебе навчає милосердя, а тому, що милосердя є в твоїй
вірі, в твоїх діях. Якщо ти милосердний і чесний тому, що боїшся осуду людського, твоє
милосердя і твоя чеснота сумнівні.
157. Питання: Як рунвіянин ставиться до праці?
Відповідь: Коли щось робиш, то старайся робити якнайкраще. Коли думаєш, то
старайся думати якнайкраще. Коли думку від іншого приймаєш, то тільки найкращу.
Примусова праця — явище нелюдяне, рабське. Вільна праця — дар, даний людині
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Дажбогом. Садиш дерево, замітаєш хату, пишеш листа, працюєш на заводі, в копальні, в
школі, керуєш автом — проявляй старанність, акуратність, розсудливість у всьому.
Вартісна праця робить людину вартісною. Виконуй працю красиво і з найменшою
витратою часу й енергії. Коли все робиш «як-небудь», твоє недбайливе ставлення до праці
стане твоєю звичкою. І вона знедолить тебе, знецінить тебе в очах людей.
158. Питання: У наші часи майже не можливо жити без поспіху. Усі спішать, у
кожного немає часу.
Відповідь: Є прислів'я: Скорий поспіх — людям посміх. Помилки, прикрі випадки,
забудькуватість, дратівливість постають з квапливости, метушні, поспіху.
Хто не вміє правильно користуватися часом, то й часу не має. Він навіть їсть з
поспіхом. Шлунок, отримавши непережовану їжу, хворіє. І витрачається час на лікування.
Те, що зроблене з поспіхом, недостатньо обмірковане. Усе треба робити розважно,
швидко, акуратно, але без поспіху.
159. Питання: Людині хочеться виконувати працю легку, поплатну, приємну і
чисту.
Відповідь: Легке — тяжке, а тяжке — легке. Приємне - неприємне, а неприємне —
приємне. Чисте — нечисте, а нечисте — чисте. Усяка праця без досвіду тяжка.
Приємно працювати в лісі чи на фабриці, на самоті чи між людьми: усе залежить від
вдачі людської.
Головне, щоб зміст твоєї праці був моральний. Працюючи, не кривдь сироти, вдови.
За працю заплати своєчасно. І ти за працю отримай плату своєчасно.
Не облегшуй свого життя, утруднюючи життя ближнього свого. Не збагачуйся,
збіднюючи ближнього свого. Не слався, знеславлюючи ближнього свого.
Працюючи, не кривдь жителів звіриного царства. Не руйнуй їхніх гнізд, не
умертвляй їхніх діток.
160. Питання: Людина з нижчими жаданнями, заздрісна. І проти неприятелів
уживає, як зброю, обмови, придумані обвинувачення.
Відповідь: Обмови, очернення, придумані обвинувачення — це зброя людей слабих
розумом, темних душевно. Відомо, що навіть великі Учителі Людства — Заратустра, Будда, Конфуцій, Ісус, Могамет були жорстоко очорнені, безпідставно обвинувачені, знеславлені. Та від цього вони у світі своїх приятелів ставали ще більш величними.
Ти рунвіст. Так як море не боїться іскри, так як золото не боїться болота, так і ти не
повинен боятися обмов, погроз, переслідувань.
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161. Питання: Як рунвіянин повинен розмовляти з людиною нижчих жадань?
Відповідь: Люди низької культури слова, невихованих почувань, схильні до сварні,
прискіплювань і дрібничковости. У них нерозвинена спадкова здатність до спілкування.
Ти рунвіст. Хто твою думку зневажає, піднімає на глум і хоче свою тобі накинути,
скажи спокійно: Ви маєте право думати інакше. І цим правом користуюся й я. Різниця у
поглядах нам не псує настрою. Ми культурні люди.
162. Питання: Що робити, коли душа заполонена гнівом затемнює розум?
Відповідь: Якщо тебе все дратує, гнівить, нервово збуджує, ти ослаблений. Зміни
стиль праці, зміни спосіб харчування. Зміни погляди на життя й оточення. Зміцни, оздоров
своє єство.
Ти рунвіст. Знаєш: людина має здібність керувати своїми почуваннями, хотіннями. І
вдосконалювати їх. Щоб не шкодити своєму здоров'ю, щоб зберегти якість мислення,
скажи собі в думці: «Нервування ослаблює імунітет, який охороняє здоров'я людини. І
мова рознервованої людини непереконлива. І поведінка в неї невпорядкована».
Головне: в розмові не вживай докірливої, прискіпливої, простацької мови. Не будь
надокучливим.
Будь шляхетним. Чуючи образи, знеславлення, прискіпливість, мовчи. Мовчання —
достойна відповідь твоєму збудженому приятелеві чи неприятелеві. На образи не
відповідай образами, на докір — докором. Хіба на глупе питання можна дати розумну
відповідь?
163. Питання: Щоб зменшити збудження, розпачливе потрясіння, людина
вживає ліки (для заспокоєння).
Відповідь: «МАГА ВІРА» пише, що вміти себе охоронити від нервового потрясіння,
значить уміти себе лікувати від хвороб: розладу в душі й мисленні, в шлунку й серці.
Ти рунвіст. До твого органу слуху несуться образи, погрози, вість про клопіт. Щоб
почуте не ослабило твою душу й розум, ужий слова як лік: «Я людина благородна. І тому
не спотворюю свого обличчя злобним виглядом. Я засильний, щоб боятися погроз, обмов,
зрад. Я людина вищих жадань. І тому сили зла не спроможні тривогою ослабити душу
мою. Я щасливий: бо вмію зберегти спокій, потрапивши у горювання».
164. Питання: Чи рабське мислення може бути спадковим?
Відповідь: Людина родиться вільною. Коли не калічити її розуму ідеями рабськими,
у неї не буде рабського мислення. Людина зіпсута (скалічена релігійним чи політичним
рабством) чужі справи ставить на перше місце. І цим зміцнює чужу владу, яка її гнобить.
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165. Питання: Раб не любить волі?
Відповідь: Раб любить волю, але по-рабському. Він любить рідну мову, але в Києві
на вулиці говорить мовою чужої матері, сини якої тримають його Вітчизну в неволі. Він
любить волю, яка його тримає в рабстві.
166. Питання: «Воля тримає раба в рабстві?»
Відповідь: Раб не знає, що він раб. Він вихований у школі рабства. Він вірить:
«Воля Ленінова — воля трудящих». У свідомості раба є рабське визначення волі.
167. Питання: Чим же тоді відрізняється тренований раб від свійської скотини?
Скотина родиться, росте, любиться, родить дітей, працює, їсть, спить, старіє, вмирає.
І раб, який каже: «Моя хата скраю, я нічого не знаю»,— цілком задоволений
стилем скотинячого життя. Сусіда б'ють за те, що він боронить рідну мову. Раб каже:
«Добре, що мене не б'ють. Я й без рідної мови можу прожити. Аби мати хліб, сало,
цибулю, горілку». У раба немає здібности бути вільною людиною, і хай він пропадає в
неволі!
Відповідь: Пророк каже: «Раби — це мої рідні Люди. Я не можу жити без любови до
Людей, я їхній син. Людей не можна ні ображати, ні критикувати. Але їхні навики, з якими
вони зжилися, критикувати треба. Вороги приспали моїх Людей в неволі. Я прийшов, щоб
їх розбудити».
СЬОМИЙ ДЕНЬ

168. Питання: Які має закони, звичаї й правила рунвіянська родина?
Відповідь: Голова Родини один: тато або мати. Члени родини творять одне тіло.
Родинне тіло — це родинна святиня, в якій є родинна духовність (віра, обрядність,
правила, звичаї).
Родинна святиня має бути самодисциплінована. Чиста. Панує між членами Родини
згідливість, прагнення помогти один другому. Усі важливі родинні справи (сумні чи
радісні) обмірковуються на родинній раді. (Діти від 12-ти років можуть бути на родинній
раді, якщо голова родини дозволяє).
Коли хто з членів родини потрапив у клопіт, приятелюючи з чужими людьми,
повинен правду сказати на родинній раді. Спокійно прийняти родинне рішення. Усе, що
діється в родині — родинна тайна.
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169. Питання: У «МАГА ВІРІ» «муж» — мужність, а «жена» — життєвість. Як
ставиться муж до жени?
Відповідь: Чоловік милосердний до дружини. Вірний їй. Муж забезпечує жену
одягом, прикрасами. Він спричинює в людей шанобливе ставлення до неї.
Він помагає в хатній праці. Учить дітей шанувати маму. Дбаючи про її здоров'я, він
не говорить їй прикрих слів. У час неприємностей, лиха, не проявляє тривоги, розпачу.
Уживає мову спокійну й розважну.
170. Питання: Яке ставлення жінки до чоловіка?
Відповідь: Вона показує йому любов і ніжність. Вірна, щира. Прихильна до гостей.
Дітей привчає до ощадности, чистоти, охайности. Без погроз і наказів (своїм прикладом)
заохочує правильно виконувати обов'язки.
(Свіжість, чепурність, ніжність, м'яка мова, тиха усмішка — таїна жіночої
привабливости).
У її хаті, бідній чи багатій, чисто. На почесному місці (у святому куті) знамено
Дажбоже. Образи Оря, Лель та інших.
Вона плекає квіти. Щоб Родина була міцною, щасливою, згідливою, вона з мужом
застосовує в щодення Сім Законів Правильного Життя. Учить дітей шанувати тата.
171. Питання: Який обов'язок Родичів до Дітей?
Відповідь: Обов'язок Родичів до Дітей об'явлений у «МАГА ВІРІ» (День 2-й, «Діти і
Родичі»). Родичі терпеливі, спокійні. Привчають дітей до точности, акуратности,
правдомовности, працьовитости (і особисто для них є прикладом).
У Хаті кожна річ повинна мати своє постійне місце — перша ознака порядку. Діти
повинні щоденно виконувати домашні завдання. (Щасливий той учень, який завжди
готовий до іспитів). Розум треба тренувати, як і тіло, щоденно.
Людина родиться двічі: тілесно і духовно. Правильне духовне народження робить
людину щасливою.
Двоє очей творять один зір, двоє вух творять один слух. Так і людина, яка має рідну
матір і рідну віру, творить гармонійну цілісність своєї особи.
Родичі (на основі святого письма «МАГА ВІРА») готують дітей бути вірними
синами і дочками Вітчизни. Учать їх бути достойними мужами і дружинами.
Родичі живуть для дітей. Вони переконали дітей, що з неуцтва постають забобони. А
з забобонів — віра в чуда нічим не доведена. Неуцтво тримає людину в горюванні. Уважає
дійсністю те, що облудне і нехтує те, що справді гідне віри. Хто живе в неуцтві, той
знедолює себе, і дітей своїх робить нещасними.
Родичі розвивають в дітей талант, любов до знань і мистецтва. Учать говорити
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зрозуміло, переконливо, красиво. Коли діти стали дорослими, створили родини, родичі
перестають їм давати поучення.
172. Питання: Чи Родичі учать Дітей бути толерантними до інакшевіруючих?
Відповідь: Діти, виховані в родині рунвіянській, шанобливо ставляться до Чужої
віри. І бережуть свою ідентичність, визначену в РУНВірі.
173. Питання: Яке ставлення дітей до Родичів?
Відповідь: Діти переконані: виконання родинних обов'язків, що на них покладені,
роблять їх щасливими. У них на стіні висить розклад дня: наука, праця, розвага. Жити,
притримуючись розкладу (порядку), значить збагачувати себе добрими навиками, без яких
успішне життя не можливе.
Діти шанують Родичів. Бережуть їхню власність. Спільно з родичами переживають
клопоти і радощі. Діти повинні втримувати родичів, коли вони старі, бідні, немічні. І
вшановувати їх достойною пам'яттю, коли вони відійшли у Царство Духа Предків.
174. Питання: Чи жінка в правах зрівняна з чоловіком?
Відповідь: У правах жінка зр івняна з чоловіком. Але не в обов'язках: жінка не
повинна виконувати тяжку фізичну працю.
Чоловік і жінка домовляються, хто які має обов'язки. У виконанні обов'язків (коли
така необхідність) обоє беруть участь.
Дружина, ставши матір’ю, в першу чергу виконує свій обов'язок: годує, доглядає,
виховує дитину. Її дитину чужі люди не доглядають.
Жінка може бути рунмамою, головою станиці чи вищих органів ОСІДУ РУНВіри.
Бути в проводі духовного, культурного і політичного життя Народу.
Коли муж упав в боротьбі за волю Вітчизни, його дружина (коли є можливість)
повинна продовжувати дії мужа свого.
175. Питання: Чи «МАГА ВІРА» дозволяє нерівні подружжя?
Відповідь: Любов вірна, справедлива, приємна — дар життя. Вірна любов вища за
золото, сильніша за молодість і старість, славу і знатність.
Любов — почування особисті, і ніхто не має права їх зневажати. Велика чи мала
різниця в роках, соціяльна чи духовна нерівність, не повинні бути на перешкоді
одруження. Вартість любови залежить від того, хто любить, кого любить і як любить.
Діти у справах одруження радяться з р о дичами. Мати в зятя, а батько в невістки
(такий у нас закон), зобов'язані отримати свідоцтво, видане лікарем про стан їхнього
здоров'я.
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176. Питання: Чи дозволений аборт?
Відповідь: Жінку чи дівчину, яку обманом, силою чи іншими неправдивими
обставинами, примушено стати вагітною, ніхто не має права примусити стати матір”ю.
Одружена жінка, яка має дбайливого мужа, чи наречена, яка має дбайливого
нареченого, без важливих причин, стверджених лікарем, не має права переривати
вагітности.
177. Питання: Чи дозволені розводи?
Відповідь: Одруження — об'єднання добровільне. Ті, що добровільно зійшлися,
мають право (з тих чи інших важливих причин) добровільно розійтися, згідливо
впорядкувавши справи правні і маєткові. Коли розведені виховані люди, розвід не зробить
їх ворогами.
Розвід боляче ранить свідомість дитини, яка хоче мати тата і маму. При таких
обставинах розвід дозволяється тільки у виняткових обставинах. І при умові: розведені
повинні підписати зобов'язання у справі спільного виховання дітей.
178. Питання: Як має жити неодружена людина?
Відповідь: Людині тяжко жити без людини. Неодружений чи неодружена бере
активну участь у житті станиці. Перебуває в оточенні побратимів і посестер, і чується, як в
родинному колі.
179. Питання: Які права і обов'язки духовної особи?
Відповідь: Рунтато навчає вірних (і особисто для них є пр икладом), як в життя
застосовувати РУНВіру. Він здійснює свягоси (священні години самопізнання).
(Самопізнання — найблагородніше пізнання. Коли людина повністю пізнає себе,
житиме 150 літ. Умітиме сама себе охороняти від хвороб. Хвороби, які постають від
неправильного харчування і способу життя, щезнуть. Її розум і органи чуттів
працюватимуть досконало).
Рунтато здійснює обряди: освячення дитини, вінчання, поховання. Він милосердний.
Самоопанований. Має м'яку мову, шляхетну поведінку. Він не докоряє, не погрожує,
нікого і нічим не залякує. Не показує злобности і необачної квапливости.
Він відвідує недужих, ув'язнених, пригноблених. Він зажуреного потішить. Безпорадному дасть пораду. При потребі закликає вірних помогти потребуючому.
Вірні оповідають рунтатові про свої родинні і особисті справи, і він дає пораду. Та
при жодних обставинах він нікому й ніде не переповідає йому довірених слів. Він охороняє
священність особистих чи родинних таїн, йому довірених. І це робить його людиною
довір’я.
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Усіх вірних він трактує як братів і сестер, і немає в нього улюбленців. Рунтато, який
через необачну поведінку утратив довір'я між віруючими, перестав бути рунтатом.
180. Питання: Що в «Мага Вірі» сказано про харчування?
Відповідь: У «МАГА ВІРІ» 5-ий Закон Правильного Життя говорить про Правильне
Харчування. Хімічними складниками затруєні харчі, корисні для продавця і шкідливі для
споживача.
Рунвіяни споживають харчі якісні, щоб життя не стало горюванням, не було
обтяжене хворобами. Їжа повинна бути різноманітна. Свіжа. У ній — білки, рослинні і
тваринні жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні речовини, чиста (без шкідливих домішок)
вода.
Обід не є тільки обідом. І тому, коли є можливість, вся родина повинна обідати за
одним столом щодня чи щонеділі. Ніхто нікому не має права під час обіду непривітним
словом псувати настрою.
Їжу споживай без поспіху, старанно пережовуй. Ївши, не читай, не слухай радіо, не
дивися телебачення. Дивись на їжу, яку споживаєш. Не вживай їжі дуже холодної чи дуже
гарячої. Не об'їдайся.
Перед обідом помий руки. Посудину, що стоїть в шафі чиста, сполощи. Скажи в
думці (молитовно склавши руки) молитву. Настрій, створений молитвою, помагає
шлункові краще засвоїти поживу.
Ті, що приходять тоді, коли вже інші обідають, кланяються, молитовно склавши
руки. Руки (для вітання) нікому не подають.
ВОСЬМИЙ ДЕНЬ

181. Питання: Чужа віра навчає Українців, що на Небі є рай. У Небесному раю
щасливим життям (без хвороб, голоду, нудьги, старости, клопотів) вічно живуть
праведники. І це вірних дуже захоплює — мовляв, і я там хочу бути.
Відповідь: Саваот — Господь Ізраельський Жидам дав Землю (і про це пише
«Старий Завіт»). А Християнам Саваот дав Небо (і про це пише «Євангелія»).
Небо — це Вітчизна християнина, «дім нерукотворний та вічний» (2. Кор. 5,1),
царство небесне, яке «здобувається силою» (Мат. 11, 12).
І жителі небесні оглядають обличчя Бога (Мат. 18,10). Вони бачать Бога таким, яким
він є (1. Іван, 3,2). І вони радіють, і ніхто на небі їхньої радости «не відійме» (Іван, 16,22). І
ніхто їх від Бога не може вирвати (Іван, 10,29).
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182. Питання: І наші Київські монахи дуже хотіли емігрувати до небесного раю.
Така справа, як доля Вітчизни, Народу, доля тата, матері, їх не цікавила. Жили вони
в бруді в норах і печерах. З погордою ставилися до життя на Землі. Їм хотілося стати
мучениками, щоб дістати дозвіл на вічне щасливе життя на Небі.
Відповідь: «МАГА ВІРА» описує життя Київських монахів. Називає їх жорстокими
самолюбами.
Є догма: Ісус, як людина, власною силою вознісся на Небо. Бо, як Бог, то він завжди
був мешканцем Неба.
Жиди казали, що учні вночі викрали Ісуса з гробниці (Мат. 28,13). Викрали чи ні —
головне те, що Ісус вознісся. І вознеслася до Ісуса і його мати Марія. Павло пише, що він
знає чоловіка, якого Бог узяв «до третього неба», «був підхоплений у рай» (2. До Кор. 12,24).
Пророк Іллія вознісся на небо на колесниці, в яку були запряжені лошаки. Перед
ним вознісся Енох (найстарший син Каїна), І кн. Мойсея, 5,24). Пророк Могамет вознісся,
сидячи на коні. З стародавніх релігій Египту, Індії, Сумерії, Америки знаємо, що боги і
сини їхні воскресали, і возносилися на небо.
183. Питання: І люди в це беззастережно вірили?
Відповідь: Не тільки вірили. Св. Ігнатій (в 107 р.) мав можливість урятуватися. І
приятелі хотіли йому помогти. Він казав, що смерти не боїться. Бо напевно знає, що піде в
царство небесне. І там матиме вічне щасливе життя. Віра у щастя на небі створювала у
парафіянина погорду до того, що він бачив на землі.
184. Питання: Чи хтось повертався з небесного раю і оповідав, як там є?
Відповідь: Колись, хто ставив такі безбожні питання, був жорстоко караний. Вір, і
віра спасе. І люди вірили, що «Небо — це твердь» (подібна на дах, стелю). І є двері до
Неба. І «... відчинилося небо» (Мат. 3.16). І він побачив «небо відчинене» (Дія. Апост.
7,56).
У часи життя Ісусового люди були дуже мало обізнані з властивістю Неба. І тому їм
було легко і приємно вірити у вознесіння, у рай на Небі.
Тепер відомо: ніяке життя у небесній висоті неможливе. Бо там немає чим дихати, і
од холоду все живе швидко леденіє.
185. Питання: Так, небесний рай — це чарівна казка. Людина любить казку. Чи
в Силенковій вірі є рай?
Відповідь: Є. У Силенковій вірі визначено, що рай є в душі людини. Коли ти живеш
справедливо, здібний застосовувати Сім Законів Правильного Життя в своє щодення, коли
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ти маєш добре здоров'я, спокій і радість на душі, ти раюєш. І цей рай не казковий, а
дійсний: ти в раю і рай в тобі.
186. Питання: У старих релігіях Персії, Риму, Греції були магія, чуда. І це
захоплювало віруючих. Чи в РУНВірі є чуда?
Відповідь: Слово «чудо» постало з «чу» (чути). Чудо — вияв чогось надзвичайного,
гідного подиву. Те, що вражає, захоплює. Є чуда, які вже не чудують: Єгипетські піраміди,
Вавилонська вежа, висячі сади та інше.
І сьогоднішні чуда: у його грудях б'ється серце його брата, що загинув у випадку. Є
чудо, яке усіх захоплює, вражає красою, відвагою, розумом. І є чудо, яке розсмішує, дивує
наївністю, глупотою, забобонністю. Смішне, чудне чудо.
Коли людина втратила надію вилікуватися, їй залишається єдиний вихід: вірити в
чудо. Тобто — без надії сподіватися.
187. Питання: Що «МАГА ВІРА» пише про смерть?
Відповідь: Слово «смерть» постало з санскритського «мрі», що є синонімом «мрія».
Наші Предки (Трипільці) вірили, що людина не зникає. Затихло серце — людина пішла у
«мрію» (у стан вічного спокою).
Учитель Лев Силенко каже, що народження дитини — це оновлення старого тіла.
Тіло народженого внука має ті притаманності, що й тіло діда, який відійшов у Царство
Духа Предків.
Людина подібна на пшеничну зернину. Зернина лягає в землю (в лоно всеплодючої
матері). І не вмирає, а оновлюється. І продовжує жити в новому колоскові.
Сьогоднішня мачина має в собі ті самі властивості, що й та мачина, яка була тисячі
літ тому. Якщо усяке тіло (свідоме й несвідоме) піддається змінам, перетворенням, щоб
знову жити, тоді смерти немає.
188. Питання: Так говорить Силенко, щоб його віруючі не лякалися смерти?
Відповідь: Він каже: радощі, терпіння, горювання, молодість, старість, умирання,
народження, є вічним колесом життя.
Води Дніпрові, зігріті сонцем, возносяться до неба. Вони не щезають у безмежжях
космосу. З вод творяться хмари. З хмар ллється вода в Дніпро, напоює лани, ліси, пливе ця
вода у жилах людини.
Старість — це час повної людської зрілости. Дозріле яблуко лишає гілку, його
притягає земля. У яблуневому зерні живе світ яблуні.
Старі, тяжко хворі люди, утративши зір, слух, смак, нюх, дуже страждають. Щоб
їхні страждання не були вічними, вони відходять у світ мрії.
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189. Питання: Чи добре, що людина не знає, коли відійде в мрію, і тому не
готується до відходу?
Відповідь: Тому, що людина не знає дня свого відходу, вона повинна бути завжди
приготована. Не підготовлений до відходу живе в тривозі. Нагадує того співака, який
вийшов на сцену, не вивчивши пісні.
190. Питання: Українець, що має Чужу віру, навіки заснувши, відходить до
небесного раю?
Відповідь: Ні. Більшість з них «відходить» в Ізраель «на лоно Авраама», який був
похований біля узгір'я Сидону, в Мехпелевій печері. Українець, сповідуючий віру в
Єдиносущого Господа Дажбога, навіки спочивши, відходить у Царство Духа Предків.
191. Питання: У Чужій вірі — царство небесне, лоно Авраамове. У РУНВірі Лев
Силенко свою казку назвав «Царством Духа Предків» — чи не так?
Відповідь: Ні. Учитель Лев Силенко каже, що Царство Духа Предків це не казка, а
реальність. Вічна Дійсність. У 86 році віруючі на Оріяні відзначали День народження
Пророка. На питання, в якому році він родився, він відповів: «Я є, я був і вічно буду».
І в молитві (в «МАГА ВІРІ») Пророк каже: «Дажбоже мій, я є, бо ти є, і був я тоді,
коли родився Дніпро, і був я тоді, коли родилися степи, і був я тоді, коли жили мати Лель і
тато Орь, бо минуле живе сьогодні, бо несвідоме стає свідомим. Бо потомки, які житимуть
тисячу літ від тепер, матимуть образ мій, сльози і радощі мої, Дажбоже мій».
192. Питання: Це релігійна містика, без якої ніяка релігія не може бути
релігією.
Відповідь: Наука Силенка (чи ви називатимете її містикою чи ні) підтверджена
всіма науками сьогоднішнього дня. Він каже: Так, як від Сонця йде проміння життєдайне,
так від Тата Оря і від Матері Лель йдуть нові і нові покоління Оріяни (України-Руси).
Він каже: Тато Ор ь і Мати Лель, які жили 7-м тисяч літ тому і їхні потомки (Кий,
Святослав) і ми (їхнє сучасне) — одне многотисячолітнє Єство. Тато Орь і Мати Лель нам
передали свою вроду, свою вдачу, свою мову і віру, притаманність ген своїх.
193. Питання: Зрозуміло. Ми отримали у спадщину ті риси обличчя і ті
властивості вдачі, які мали Предки наші, Орь і Лель.
Відповідь: У Єстві, яке оформили 280 поколінь (на протязі семи тисяч літ) на
берегах рік Оріяни (України-Руси), сьогодні живе єство нашого «я».
І Пророк цю вічну сутність Єства називає Царством Духа Предків. Царство Духа
Предків є Дажбогом благословенна Духовно-Тілесна Самобутність Народу.
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194. Питання: Тепер мені ясно: Я Українець. Моє єство походить з єства Тата
Оря і Матері Лель. Я є тому , що во ни є. Вони є тому , що я є, і в цьому є Вічність
Народу, і ця Вічність є реальним Царством Духа Предків.
Відповідь: Так. Ми — це наші Предки, а наші Предки — це ми.
195. Питання: Що повинен робити рунвіянин, щоб достойно себе обезсмертити
в Єстві Народу?
Відповідь: Треба жити для кращої долі Народу. Бо ж ти є в Народі і Народ є в тобі.
Добрими ділами, основаними на вищих жаданнях, збагачуй життя Народу. Добрими
навиками збагачуй добрі навики Народу. Вільними мислями збагачуй духовні сили
Народу.
Ти рунвіянин. Живи так, щоб твої добрі діла славили тебе. І ця слава буде
звеличувати славу Народу твого.
196. Питання: Дажбог — Правда свята. Світло і Любов, май в душі Дажбога.
Україна-Мати твоя, май в душі Україну.
Відповідь: Ви правильно зрозуміли «МАГА ВІРУ», в якій читаємо: «Дажбог усіх
нас поміщає у Світлі Вічности своєї. Та тільки в душі того рунвіста є Дажбог, який в Нього
вірить і достойним життям славить Його.
Усі ми Українці, і Україна всіх нас поміщає, як Мати, у світі своєму. Та тільки в
душі того Українця є Україна, який Її любить синівською любов'ю, і для Її щастя живе.
Українець, який поміщається у світі України, але у своїй душі самобутньої України
не має, відщепився від кореня Народу свого. Він щезне в безвісті. Він, навіки спочивши, не
піде в Царство Духа Предків. Не поєднається з єством свого Народу. Він — блудний син.
197. Питання: Ми щасливі, що сповідуємо науку рідного Пророка.
Відповідь: Так. Сповідуючи науку рідного Пророка, ми своїм життям
обезсмертнюємо себе в безсмерті Народу. Те добро, яке ми творимо для Народу, стає
одінням нашого безсмертя у Пам'яті Народу. Солодко відходить на вічний спочинок той,
хто жив, щоб своїм життям збагачувати Єство Народу.
ДЕВ'ЯТИЙ ДЕНЬ

198. Питання: Я говорив з єпископом про РУНВіру. Він сказав, що в Силенка є
культ Предків. А наші Предки були потворними. Бо в жертву ідолам приносили
людей.
Відповідь: «Влес Книга» (наш дохристиянський літопис) пише: «Боги Руси не
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беруть жертви людські, ані животини, єдине — плоди, овочі, квіти і зерна, молоко і суру
питну, на травах настояну, і мед, ніколи живу птицю, ані рибу. То варяги еланські богам
дають жертву іншу і страшну чоловічу. А ми того не маємо діяти, бо єсьми Дажбожі внуки,
і не маємо крячати за звичаями чужими».
Коли б У «Влес Книзі» чи в інших письменах було зазначено, що наші Предки мали
звичай приносити криваві жертви, ми б їм сьогодні вибачили.
199. Питання: Греки, Жиди, Римляни приносили людей в жертву божествам?
Відповідь: Так. Авраам прагнув умертвити свого єдиного синка Ісаака. І вже й ножа
підняв над його головою на горі Морія. Робив це, щоб приподобатися Саваотові. Та думка
(ангел) йому сказала пожертвувати вівцю.
Галаадій Ефтай (улюбленець Саваота) свою доньку заколов — приніс в жертву
Саваотові (Кн. Суддів, 11, 30-39). В Єрусалимі була долина Геннон, де ізраельтяни
жертвували дітей в часи ідолопоклонства.
Жертвування дітей (первенців) було замінене на безкровний обряд. Діва Марія
жертвувала свого сина Ісуса для Єгови в Єрусалимській синагозі. Вона сповняла припис
закону Мойсеевого.
200. Питання: І Греки жертвували дітей?
Відповідь: Еврипід у творі «Іфігінія» описує, що грецький цар Агамемнон свою
доньку Іфігінію заколов на жертовнику Артеміди. І про це й тепер відомо Грекам. Греки
«Людське жертвоприношення практикували в Аркадії для Зевса», «Людське
жертвоприношення в Римській імперії практикувалося до часу Гадріяна» (В. Р. Сміт,
«Лекції про Семітську релігію», стор. 366, 1969 р., США).
Сьогодні ніхто не має права судити тих чи інших Предків за такі чи інші
жертвоприношення. Вони були дітьми своєї епохи.
201. Питання: Чи є в РУНВірі культ богатирів (героїв)?
Відповідь: Гесіод визначив, що «герой» значить «півбог». «Герої» у Грецькій
мітології були посередниками між богами і людьми, рятували людей від демонів. Русичі
називали великих подвижників богатирями.
Хто вшановує навіки спочилого, той засвідчує своє благородство. Хто не шанує
народних богатирів, той неморальний.
202. Питання: Чи святими є тільки ті, що були замучені?
Відповідь: Слово «святість» постало з санскритського «света» (світло). Святість —
це Відвага, Доброчинство, Милосердя. Самовідречення від благ особистого «я» для благ
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203. Питання: Чи рунвіяни поклоняються Татові Ореві і Матері Лель?
Відповідь: Так. У Святинях РУНВіри є зображення Тата Оря і Матері Лель.
Віруючі, молитовно склавши руки, роблять поклін не іконі (зображенню), а Татові Ореві і
Матері Лель, яких бачать на зображенні. Ми біля Предків кладемо квіти з любови до Них, а
не до малюнку, на якому вони є. У нас немає ідолопоклонства.
204. Питання: Чому в Чужій вірі є ідолопоклонство?
Відповідь: В Чужій вірі віруючі вірять, що зображення (ікона, ідол) плаче, чує,
рятує, сціляє хворих. Бо має в собі частину сили Божої. У нас (десь сто літ тому) віруючий
зішкрябував фарбу з чудотворної ікони, і їв: вірив, що це його вилікує від усякої хвороби.
У РУНВірі образ Тата Оря і Матері Лель є тільки пригадкою про любих наших
Первородителів. Мати, почувши, що її син загинув на війні, цілує його фотографію і плаче.
Біля фотографії квіти поклала. Але вона не ідолопоклонниця. Вона не жде чуд від синової
фотографії.
205. Питання: Наші Предки поклонялися сонцеві, місяцеві, рікам, лісам, горам.
Відповідь: У РУНВірі немає поклоніння природним явищам.
206. Питання: У наших Предків був обряд: коли син повертається з далекої
подорожі, він кланяється порогові хати, в якій живуть його Родичі.
Відповідь: У родині рунвіянській є обряд: коли син чи доня прибуває на відвідини
(чи на постійне життя) до Родичів своїх, перед порогом цілує пучку показового пальця, і
нею торкається до одвірка хати Родичів своїх.
207. Питання: У Чужій вірі людину, щоб вона не грішила, лякають пеклом.
Відповідь: Господь Саваот створив пекло після падіння ангелів. Саваот закував
збунтованих і вкинув їх до пекла (2. Петро, 2,4). «Євангелія» пише, що грішників будуть
«черви їсти» (Дія. Апос. 12,23). Пекло є «огнем незгасаючим» (Мар. 9,43). У пеклі «плач і
скрегіт зубів» (Мат. 8,12).
Дитину або добру, але забобонну людину можна оповіданнями про пекло
перелякати. І вона не чутиметься щасливою. Хто залякує, той карає. Карати невинних —
чинити злочин. Людина не може любити ту справедливість, яка їі лякає.
208. Питання: Признаюся, що я гордий, що творцем таких понять є мій
співвітчизник Лев Силенко. Та скажу: в Чужій вірі, крім залякування, є й радість.
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Радість переживає той, кому гріхи відпущені. Чи рунтато рунвіянам відпускає гріхи?
Відповідь: Ніхто не має права претендувати бути заступником Бога. І казати: «Бог
відпустить тобі гріхи».
209. Питання: Чи в РУНВірі є пекло, як кара для грішників? І чи Дажбог карає
людину за гріхи?
Відповідь: «МАГА ВІРА» пише, що є пекло , але не під землею, а в ду ші людини,
яка чинить злочини тяжкі. Вона є грішником. І гріхи нищать її душу, ум, життя.
Людина (дитя Боже) сліпо залюбилася у свій непередбачливий розум, створила
обожнення (культ) розуму. І цим сама себе жорстоко карає: їсть затроєну їжу, п'є затроєну
воду, дихає затроєним повітрям, уживає збудники, шкідливі для нервової системи. Ходить
в одязі з штучного матеріялу, який її стомлює, знесилює.
Людина затроює місце, де родиться і живе. Не схаменеться, звиродніє.
Ти силенкиянин, є в тобі таємниче пізнання Трисуття Світу. Твоє «я» поєднане з «я»
Природи, в якій живеш. Споглядання (інтуїція) є те джерело, що вможливлює тобі чути
себе, розуміти свої переживання. І осмислювати їх.
Єднайся з «душею» Природи (з її лісами, горами, ріками, блакиттю). З її диханням
вгармоновуй своє дихання. Використовуй вільну годину, щоб бути в царстві Природи.
210. Питання: Чи Пророк дає Народові волю?
Відповідь: Він каже: Я показую дорогу до волі. Коли Народ в неволі, то його
боротьба за волю священна. У цій боротьбі повинні брати участь всі (дорослі, старі, діти).
Волі не має той, хто боїться вмерти за волю.
211. Питання: Ленінці і Гітлерівці, вторгаючись в Україну, казали: «Йде
визволитель. Несе волю». І наші люди вірили їм.
Відповідь: Вторжники слово «воля» використовують, як рибак червячок на вудці.
Хто не здібний відрізнити змісту рідної волі від змісту чужої волі, вільним не буде.
212. Питання: Справа не у волі, а в тому, чий зміст у тій волі.
Відповідь: Повноцінний народ ставить зміст своєї волі вище всіх благ на Землі. У
шляхетних людей воля шляхетна (дисциплінована, вольова).
У невихованого народу воля невихована (недисциплінована), свавільна. З свавілля
постає боротьба всіх проти всіх. І ллються ріки крови і сліз народних. І кожний бандит,
ставши отаманчиком, піднімає прапор, на якому написано: «Я несу волю».
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213. Питання: Чи Пророк карає тих, які його зраджують?
Відповідь: Пророк нікого не карає. Хто зрадив, знеславив рідного Пророка, той сам
себе зрадив, знеславив. І цим себе покарав. «МАГА ВІРА» — шлях Життя Українського.
Українець, який зрадив сам себе, тобто науку рідного Пророка і почав шукати для
себе щастя і справедливости в «Біблії», в «Корані», в «Капіталі», став блудним сином.
214. Питання: Чому Українці (сповідники Чужої релігії чи ідеології)
зневажають рідного Пророка?
Відповідь: Вони його зневажають тому, що не знають його науки. Люди не люблять
те, що їм незнане, або незрозуміле. Павло (1 до Кор., 2,8) пише, що Жиди не покарали б
Ісуса, коли б його пізнали.
Українці, які є єреями Чужої віри, навмисно про науку рідного Пророка говорять
неправду. Приписують їй те, чого в ній немає (паганство, славлення Перуна та інших
богів). Роблять це з метою викликати між парафіянами зневагу до РУНВіри.
Сповідники Чужої віри славлять чужих Пророків. Зневажливо ставлячись до
РУНВіри, вони самі себе зневажають. І тішать тих, які їх духовно поневолюють. Вони не є
вони, і тому для них рідний Пророк незрозумілий.
215. Питання: Його ніхто Пророком не вибирав, і тому він самозванець.
Відповідь: Ви, бачу, католик. Чому зневажаєте Христа, який сам себе оголосив
«Сином Божим», Учителем, Царем, і сам себе назвав «Світлом світу» (Ів. 8,12). І сказав, що
Він і Бог — це те саме.
Заратустру, Мойсея, Будду, Конфуція, Ісуса, Могамета на зборах ніхто не вибирав
бути Учителем, Пророком. Пророки, як і поети, композитори, малярі, родяться.
Лев Силенко об'явив нове розуміння Господа, з ім'ям Дажбог. Він каже: «Осінила
мене благодать Божа, і я з волі Божої звістив нове розуміння Бога».
Він славить Дажбога, а не Аллаха, Саваота, Брагму. Він Пророк Дажбожий. Ісус
славить Саваота, він Пророк Саваотовий. Магомет, посланий Аллахом, славить Аллаха.
Пророка можна вбити, або любити, можна його визнавати Пророком, або не
визнавати. Пророка не можна на загальних зборах голосуванням вибирати чи
перевибирати.
216. Питання: Якщо Лев Силенко Пророк, то хай воду перетворить у вино. Хай
виведе Українців з Московської неволі так, як вивів Мойсей Жидів з Єгипетської
неволі.
Відповіді: Жиди в Єгипетській неволі мали право мати Жидівську віру. У них було
розвинене почуття племенної (чи національної) окремішности. Мойсей у Єгипті мав право
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говорити з Жидами, з матір’ю, з братом. Московська неволя жахливіша. Вона вбила
Українське в Українцеві.
Лев Силенко не має права в Московитії чи Україні говорити до Українців, бачитися
з матір’ю, з братом. У Вільному світі єреї Чужої релігії забороняють йому промовляти до
парафіяльного стада.
217. Питання: Чому?
Відповідь: Українці обожнюють святощі Грецькі, Римські, Юдейські. І чужі святощі
звуть рідними. У них рідне — не рідне. І рідного Пророка вони не розуміють тому, що в
них рідне є чужого походження...
Вони пригноблені почуттям меншої вартости, кажуть: «Нашими Пророками є Жиди.
Бо ж нашою святою книгою є «Біблія». Хіба з Українців може бути Пророк?»
ДЕСЯТИЙ ДЕНЬ

218. Питання: Яке в «МАГА ВІРІ» ставлення до науки?
Відповідь: Наука має бути моральною і вільною. І держава зобов'язана її
підтримувати. Вона покликана служити для покращення життя Людства.
219. Питання: Що значить слово «релігія»? Чи кожна віра походить від Бога?
Відповідь: Латинське слово «релігія» значить «зв'язок», «пов'язання». «Яке в тебе
пов'язання з божеством?»
Та Віра походить від Бога, яка не каже, що тільки вона для всіх на світі людей
єдиноправдива, і тільки в неї розуміння Бога єдиноправильне. Віронетерпимість
(прагнення закріпити за собою «права Божі») шкідлива для духовного розвитку Людства.
220. Питання: І про це пише «МАГА ВІРА»?
Відповідь: Так. Коли Учителя спитали, що він ставить на перше місце в житті. Він
відповів, що на перше місце в житті ставить віру в Дажбога. І шанобливе ставлення до
інакшевіруючих.
Протилежності в розуміннях Бога звеличують духовне життя Людства. Коли б ми
проявили зневагу до тієї чи іншої віри, ми б принизили благородність РУНВіри.
221. Питання: Яке розуміння Бога природне Людині?
Відповідь: Людина вдихує повітря природньо, не бачачи повітря і не помічаючи
його. І так і рідна мова, і рідна віра родиться вільно, природньо, як життєва необхідність.
Людину збагачує рідне розуміння Бога, а не позичене, накинуте. Для Жида
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Жидівське розуміння Бога найбільш природне. Для Індуса — Індуське. Для Японця —
Японське.
222. Питання: А коли рідне розуміння Бога має низький рівень?
Відповідь: Не цурайся рідного. Покращуючи зміст рідного розуміння Бога, ти даєш
своїй духовності вищий рівень. Покращуєш себе, свій ум, свою душу.
223. Питання: По світі тиняються релігійні душелови. І намовляють: ти рідне
покинь, воно потворне. Приймай чуже, воно добре.
Відповідь: Такий душелов у твоїй хаті тебе ображає. Бо ж коли твоє рідне потворне,
то ти потворний. Бо ж ти є його творцем.
Хочеш бути людиною вільною і взірцевою, шляхетною, будь тим, ким ти є. Не будь
добрим по-чужому. Не будь релігійним по-чужому. Не будь освіченим, розумним і
справедливим по-чужому. Не будь чужим сам для себе.
І перед чужинцями добрими і злими всюди (на волі і в неволі) будь тим, ким ти є. І
за це тебе одні шануватимуть, а другі — зневажатимуть. І ти знатимеш, хто твій приятель,
а хто — ні.
224. Питання: Чи є така Віра, в якій все зле чи, як казали «хрестителі»,
«бєсовське»?
Відповідь: «МАГА ВІРА» пише, що немає такої Віри, в якій би було все зле чи все
добре. Хто в одній Вірі бачить все зле, а в другій все добре, той несправедливий.
225. Питання: Що сказати братові? Він каже: Віра Силенкова мені рідна і
Дажбог мені рідніший, ніж Саваот. Але всі люди є християнами, то і я буду.
Відповідь: На Землі тільки 28 відсотків людей є християнами. Більшість населення
нашої планети є буддистами, конфуціоністами, індусами, шінтоістами, мусульманами та
іншими.
Твій брат вірить в Христа, але не знає його науки. І не зацікавлений наслідувати
справжніх християн. Ісус і його апостоли-рибаки (бідні й неписьменні) не боялися, що їх
мало. Вони готові були йти на муки в ім'я свого переконання. І цим звеличили себе.
Жидів менше, ніж християн. Та це їх зовсім не бентежить. Орлів менше, ніж
горобців. Та орлів це зовсім не лякає.
Не завжди спасіння там, де велике стадо. Великий «Титаник» потонув. А його люди
знайшли спасіння на малому кораблику. Не все те, що велике, надійне і спасаюче.
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226. Питання: Я ще не признаюся, що став рунвіянином. Не хочу втратити
приятеля.
Відповідь: Ти не щир ий з со бо ю і з пр иятелем. На душі посвітлішає, коли скажеш
йому: ти Українець Греко-католицької віри. А я Українець Української віри (сповідую
РУНВіру).
Коли ми перш за все Українці, то ніякі віри нас не роз'єднають. А коли ми справу
Українську (тобто самі себе) поставимо на друге місце, а справи релігійні на перше,
пригнобимо українське «я».
Не маючи національної моралі, ми роз'єднаємося. Люди без національної моралі не є
добрим матеріалом для будови держави. А ми ж прагнемо мати державне життя. Коли
греко-католик погодиться з цими твоїми думками, не поспішай дати йому відчути, що вас
об'єднала та сила, яка є в РУНВірі.
227. Питання: Усі прагнуть до гуманности. Коли ж вона буде?
Відповідь: «МАГА ВІРА» пише: гуманність там, де є толерантне ставлення віри до
віри. Кожна релігія має свої святощі. І нікому не дозволено їх зневажати.
Треба толерантно ставитися до інакшевіруючих. Ніяке віровизнання не можна
ображати, переслідувати, зневажати.
228. Питання: Жиди вірять тому, що написано в «Торі» (п'ятикнижжі Мойсея).
Вони так обожнюють своє святе письмо, що навіть вичислили із скількох літер воно
складене. І ви вірите тому, що так написано в «МАГА ВІРІ»?
Відповідь: Ми віримо не тому, що так написано в «МАГА ВІРІ», а тому, що в душі,
в розумі в нас постало вільне переконання, що «МАГА ВІРА» — святе письмо Українське.
І в ньому об'явлена правдива Віра в правдивого Господа Дажбога.
229. Питання: Звичка рабська (чи інша) часто керує людиною, обмежує її волю.
Відповідь: Так є. Хто звик до духовного рабства (чи був з дитячих років тренований
у школі ідеології рабської) не може легко й швидко визнати науку Волі, Гідности, Віри,
тобто науку РУНВіри.
Він повинен до «МАГА ВІРИ» звикати поступово так, як той невільник, який довго
сидів у темниці, повинен поступово звикати до сонця.
230. Питання: У вас немає примусового навернення на Віру Силенкову?
Відповідь: Там цвіте сад, а там лежить гній. Мухи сідають на гній. А бджоли
сідають на квіти. Є воля вибору. Ми вважаємо, що РУНВіра — квітучий сад Волі. Хто
силою (вогнем і мечем) навертає на РУНВіру, той заплямлює її.
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РУНВіра є Святістю, і до неї приходять благородні люди, керовані вільним
переконанням.
231. Питання: Лицарі обману, насильства довгі віки тримають наш Наро д у
неволі. І вони зроблять так, щоб ім'я рідного Пророка і «МАГА ВІРУ» — віру в
Дажбога, витерти з пам'яті людей Українських, або очорнити так, як очорнили
архиєреї гетмана Мазепу.
І що ж ви, рунвіяни, робитимете, коли вас битимуть нетолерантні?
Відповідь: Ми, рунвіяни, ідучи з рідним Пророком, інакшевіруючих не судимо і не
караємо. І ніхто не має права бути суддею нашої Віри. Ми РУНВіру визнаємо щиро і
безстрашно.
Коли б ми визнавали РУНВіру боязливо, ми б перестали самі себе шанувати. І нас би
ніхто не шанував. Усі маловіри були лякливими. Хто не має відваги відстоювати свої
переконання, той достойних приятелів не матиме.
Ми проти всіх насильницьких сил світу. Достойні Люди є нашими приятелями. Коли
хто буде переслідувати РУНВіру, ми скажемо: переслідується наше право на життя.
Переслідується свідомість наша і дітей наших. І ми в обороні РУНВіри вийдемо на фронт
Священної Війни.
232. Питання: Я стрічав денікінця, обвішаного хрестами. Він казав мені, що
дуже любить Україну. І ленінець мені казав, що дуже любить Україну. Ми повинні
любити усіх, хто любить нас.
Відповідь: І гітлерівець казав, що дуже любить Україну. Вовк дуже любить вівцю. І
він з любови до неї перегризає їй горло.
Усі вторжники, що на протязі 1000 літ вторгалися в Україну, казали, що дуже її
люблять. Люблять її масло, хліб, сало, мед, м'ясо, олію. І її побожних рабинь і рабів.
Вторжник так любить нашу Вітчизну, що готовий в ім'я свого панування над нею
проливати свою і нашу кров. Він просто не може жити без любови до України.
Ми любимо Чужинців достойною любов'ю. Вовків в овечій шкірі ми ненавидимо. І
їх у нашій хаті не хочемо бачити.
233. Питання: Можливо ми є рабами на рідній землі тому, що таке маємо
призначення від Бога?
Відповідь: Рідний Пророк нам каже: Бог ніде не сказав, що сила одного народу має
панувати над силою другого народу, що свідомість одного народу має панувати над
свідомістю другого народу, що віра одного народу є кращою, а віра другого народу є
гіршою.
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Земна планета — сад Народів, які мають різні мови, релігії, культури. Різновиддя
Людства благословенне Господом. І є погребне для духовного і тілесного здоров'я Народів.
234. Питання: Слово «Жид» постало з слова «Єд», «Юда», що значить «Лев». І
символом племени Юди був лев (єд). Для освіченого Жида відомо, що слово «Єврей»
постало з слова «Гебер», що значить «прибулий», «зайшлий».
Матей, Марко, Лука, Іван були огреченими жидами. Вони у «Євангеліях»
написали, що Жиди кричали до Пилата: «Розпни його!» І казали: «Ми закон маємо, і
по закону нашому повинен умерти, бо він себе сином Божим зробив» (Ів. 19,7). І
сьогодні в Ґоїв є ненависть, що Жиди десь 1954 роки тому «вбили Бога».
Відповідь: Жиди з великої любови до Господа Саваота покарали рабіна Ісуса за те,
що він виступив проти основ Жидівської (Мойсеєвої) віри. Він казав, що він і Бог — це те
саме (Ів. 10,30).
Митар Маттей, лікар Лука, священик Іван і Марко не вірили, що Ісус є Богом. Вони
вірили, що він є Месією (Христом). Неморально сьогодні ширити ненависть до Жидів за
те, що їхні Предки 1954 роки тому осудили Ісуса.
235. Питання: Християни з великої віри в Христа живцем спалили
християнина Івана Гуса.
Відповідь: Не морально судити папу Івана Павла 2-го за злочини папи Івана 23-го,
який благословив спалити Гуса.
236. Питання: Чи в «Біблії» є такі поучення, з якими погоджується Лев
Силенко?
Відповідь: Є. Наприклад, «Господь Саваот — Бог Ізраельський» (Єремия, 16,9).
«Нех ай не бу де в тебе чу жо го Бога, і що б ти не кланявся пер ед чу жо земним Бого м»
(Псальми, 81,9). «Нехай інші народи ходять, кожний в ім'я свого Бога, а ми ходитимемо в
ім'я Господа Бога нашого» (Пророк Міхей, 4.5).
237. Питання: Коли я братові-баптистові почав читати «МАГА ВІРУ», він
розгнівався. І сказав: «Ісус каже: “Я дорога, і правда, і життя: ніхто не приходить до
Бога, тільки через мене”» (Ів. 14,6).
«Хто не увірує, буде осуджений» (Мар., 16,16). «Хто не зі мною, той проти мене»
(Мат. 12,30).
Відповідь: Лев Силенко каже: Ісус є дорогою, правдою і життям для тих, які
визнають його науку, його розуміння Бога. Для віруючих Японської, Індуської,
Жидівської, Могаметанської віри Ісус не є «дорога, правда, життя».
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І Лев Силенко каже: Я не з Ісусом, але я не проти нього. Я не осуджую його, і не
осуджую тих, які вірять, що Ісус — це дорога, правда, життя, Бог.
238. Питання: Ви, силенкияни чи рунвісти, скажіть, що вашим душам дає
наука Силенкова?
Відповідь: Ми тисячу літ були людьми Чужої віри, від якої тепер відійшли. Наші
душі мучені в довгій неволі, тепер наснажує світлим подивом слово рідного Пророка.
Ми бігли за возом Чужої релігії. Ми були людьми Візантійської обрядности. Ніхто
Українців не вважав здібними мати окремішну духовність.
РУНВіра дає Українцям право мати окремішне місце в Духовному Житті Людства. І
звістити Світові, що в Українців є Українське розуміння Бога, Віри, Моралі.
239. Питання: Українці, маючи РУНВіру, стали людьми Духовної
Незалежности. І своєю оригінальною духовістю збагачують Духовні Скарби Людства.
Відповідь: Так є. Наука Пророка оновлює і освітлює наші душі. Утверджує новий
напрямок нашого мислення. Збагачує почуття нашої Духовної Незалежности.
Наука Пророка будуюча, спасенна. І об'явлена вона з шляхетною щирістю і ясністю.
Вона ощасливлює нас. Вона робить нас новими Українськими людьми.
240. Питання: На світі багато народів і племен щезли б езслідно не тому , що їх
хтось силою зброї знищив. А тому, що вони асимілювалися, утративши ознаки своєї
ідентичности.
Більше, ніж дві тисячі літ «Тора» спасає Жидів від асиміляції. Вони бережуть
«Тору» ціною свого життя. І «Тора» береже їх. Ви таке значення даєте «МАГА ВІРІ»?
Відповідь: Як 2 і 2 завжди буде 4, так і «МАГА ВІРА» завжди буде кораблем
спасіння Людини Української. Незалежно від того, чи РУНВіру визнає весь Народ, чи
тільки невелика його частина.
Морська вежа показує морякові дорогу до пристані, а наука рідного Пророка показує
Українцеві дорогу до особистого і національного щастя. Українець, коли він родився з
здоровими душевними якостями, напевно буде шукати дороги до РУНВіри.
241. Питання: У чому сила Силенкової віри?
Відповідь: Віра рідного Пророка основана не на міфах старих релігій, їхніх чуд і
містерій, а на законах Світу Небесного і Земного. І вона Господом Дажбогом
благословенна.
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242. Питання: Як Японці, Індуси, Жиди, Магометани, Китайці та народи
Європи поставляться до Українців, довідавшись, що в них є Українська Віра?
Відповідь: Народи, знаючи, що Україна має свою Рідну Віру в Бога, свій
Незалежний Шлях Життя, ставитимуться до України з пошаною і довір'ям. Бо знатимуть,
що жодна Чужа релігійна сила не зможе Україну використати проти іншої Чужої релігійної
сили. І знатимуть, що Україна релігійну толеранцію вважає священною справою.
243. Питання: Україна, ставши країною Української Віри, буде корисною
державою на грані двох Світів ?
Відповідь: Так. Україна-Русь багатствами і красою притягала до себе різні агресивні
сили Півдня, Півночі, Сходу і Заходу. Рим прагнув, щоб Україна мала римську віру
Христову, а Візантія — візантійську. І були наміри змусульманщити Україну.
«Чия буде Україна», — сперечаються агресивні духовні сили. Вони ворогують між
собою. І кожна з них прагне бути паном в Україні. Їм відповідь: Україна буде Українська.
Ставши великою Державою Миру і Справедливости, Україна збагатить високі ідеали
Людства.
244. Питання: Україна ніколи в своїй історії не вторгалася в Чужі землі, щоб їх
загарбати і панувати над поневоленими. Її прапор чистий.
Відповідь: І тому до Її народу прийшов Богом посланий рідний Пророк. Ми любимо
всі Народи. І шануємо їхні прагнення до волі і миру. Ми вічними Дажбожими законами
керовані. І святою вірою в Дажбога ми спасенні. Слава Дажбогові!
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1. Розумій і люби Бога по-рідному.
2. Не поклоняйся чужоземним поняттям Бога.
3. Самовдосконалюй розум, душу і тіло.
4. Вір у себе.
5. Люби родичів своїх.
6. Виховуй дітей своїх у дусі Рідної Віри.
7. Шануй духовність Предків своїх.
8. Шануй свята Рідної Віри.
9. Не самозабувайся на Чужині.
10. Не обмовляй.
11. Живи для добра Вітчизни.
12. Будь правдивим свідком.
13. Обороняй свої скарби і не привласнюй чужі.
14. Не люби ворогів народу твого. Не будь рабом.
15. Не лишай у біді приятеля твого.
16. Не зневірюйся.
17. Люби дітей свого і чужого народу.
"МАГА ВІРА"
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1. РОЗУМІЙ І ЛЮБИ БОГА ПО-РІДНОМУ. МИ, УКРАЇНЦІ, ПО ВІРІ УКРАЇНЦІ.

У нас, Українців, українське розуміння Бо га, і в це р озу міння ми вкладаємо силу
свого розуму і багатство своєї душі. Ми свято віримо, що для нас рідне розуміння Бога
найпритаманніше, найкраще.
Жодна чужа віра не може замінити нашу Рідну Віру так, як не може чужа мати
замінити рідну. МИ розуміємо і любимо Бога по-рідному. МИ є МИ, наше "Я" наше, бо
рідне в нас рідне. Жодна в світі чужа духовна сила нашу душу не поневолить.
2. НЕ ПОКЛОНЯЙСЯ ЧУЖОЗЕМНИМ ПОНЯТТЯМ БОГА.

Ти є той, кому ти поклоняєшся. Ти поклоняєшся Конфуцію -значить ти китаєць
українського походження. Ти поклоняєшся Ісусові - значить ти юдеєць українського
походження. Ти поклоняєшся чужим духовним істинам - значить ти чужовір. Тобі дана
віра, а не знання. Ти від чужинців віру отримав, а волю втратив. Що варта віра без волі?
Бачиш, тут справа не в "релігії" і не в "Богові", а в тому, що під цими духовними
поняттями живе чужа духовність, яка тебе (в ім'я чужого Бога) поневолює.
Будь достойним Українцем! Не поклоняйся чужоземним поняттям Бога.
3. САМОВДОСКОНАЛЮЙ РОЗУМ, ДУШУ І ТІЛО.

Коли чужинець удосконалюватиме й ушляхетнюватиме твою душу, то він за таку
духовну працю вимагатиме від тебе покори, плати, підпорядкування і сліпого
самозречення. Чужинець удосконалюватиме твою душу так, щоб твоя душа (тобто
духовність) належала не тобі, а йому. Він розпоряджатиметься твоєю душею в ім'я Ісуса, в
ім'я Могамета, в ім'я Леніна. А це значить, що він розпоряджатиметься твоїм національним
"Я", твоїм думанням, твоїм життям, твоїми дітьми, твоєю Вітчизною.
Твій розум і твоя душа твої, і вони повинні належати тобі, щоб твоє життя було твоє,
щоб твоє майбутнє було твоє. Самовдосконалюй розум, душу і тіло, ретельно виконуючи
Сім Законів Правильного Життя Рідної Української Національної Віри.
4. ВІР У СЕБЕ.

Людина, яка не вірить в себе, не може бути достойною. Людина, яка не вірить в себе,
не має достойної віри в Бога, її віра в Бога сліпа і рабська. Людино, вір в себе, май віру в
свою духовну рівновагу і в свої розумові і фізичні сили.
Утратиш віру в себе - значить шлях твого життя не твій.
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5. ЛЮБИ РОДИЧІВ СВОЇХ.

Людина родиться два рази. Перший раз фізично, другий раз - духовно. Коли ти маєш
родичів, які тебе народили фізично, але не маєш родичів, які тебе народили духовно, ти
напівнароджена людина.
Родичі, які тебе фізично народили і народили тебе духовно, але духом чужої віри,
дали тобі неправильне виховання.
Не розгублюйся, ти маєш мозок, який дає тобі можливість знайти рідну філософію
життя, і ти, знайшовши її, духовно самонародишся. Люби родичів, які тобі дали фізичне і
рідне духовне народження. Щоб твої діти любили тебе і твою старість. Щоб достойні
навики твої вони передавали новим поколінням.
6. ВИХОВУЙ ДІТЕЙ СВОЇХ У ДУСІ РІДНОЇ ВІРИ.

Дух Рідної Віри - рідний дух твого родинного вогнища, твого племени, твоїх
далеких і близьких Предків і твоїх майбутніх потомків. Копітливо виховуй дітей, щоб вони
були гідним продовженням твого роду. Коли ти дітей народив фізично, одягнув їх і
нагодував їх, але не народив їх духовно, вони не твої.
Діти твоїх дітей відречуться від твого імени, від твого неповноцінного способу
життя і приймуть ім'я тих людей, які їх народили духовно, тобто дали їм духовне
настановлення до життя, до свого "Я", до Бога, до людей, до світу, оточення.
7. ШАНУЙ ДУХОВНІСТЬ ПРЕДКІВ СВОЇХ.

Предки твої тобі передали свій образ, свої радощі й смутки. Передали, як скарб,
многотисячолітній досвід життя. Передали тобі у спадщину свої вроджені і набуті
інстинкти, які тебе роблять людиною. Не стій на місці, самовдосконалюй скарби тобі
Предками передані, щоб ти мав щось і від себе внукам своїм передати.
Народ, який через історичні помилки відірвався від духовного коріння Прсдківродоначальників своїх і від їхньої віри і прийняв чужу віру (тобто духовне життя чужих
предків), став духовно неповноцінним. І його перетворено у знаряддя чужих релігій,
світоглядів. Народ, який не здібний виправити історичної помилки, приречений спочатку
на духовну, а потім і на фізичну загибель.
8. ШАНУЙ СВЯТА РІДНОЇ ВІРИ.

Свята потрібні не для того, щоб відпочити від фізичної чи розумової праці - таке
розуміння свята мають раби, і воно не відповідає натурі вільної людини.
Треба святкувати, щоб духовно самонаснажуватися, духовно зріднюватися з Духом
Прародителів своїх, треба відчути їх у собі. І такі врочисті свята людину духовно
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ошляхетнюють, мобілізують, творять одне народне хвилювання, згоду, одне мислення і
один погляд на майбутнє.
Чужовіри не мають таких свят.
Раб каже: "Мені не має значення, яке свято, аби святкувати, щоб кості відпочили та
щоб добре попоїсти і випити". Раб, втративши духовний зв'язок з рідними Предками,
притаманності вдачі Предків рідних, став загубленою людиною.
9. НЕ САМОЗАБУВАЙСЯ НА ЧУЖИНІ.

Ти їдеш на Чужину, щоб там жити, багатіти і творити родину, пам'ятай: Чужина
вимагає (бо такий закон кожної Чужини), щоб ти працю рук своїх і плоди розуму свого
віддав їй, і за це вона дає тобі право жити на її землі і дає тобі право дбати про потреби
твого шлунка. Чужина хоче, щоб ти їй віддав своє майбутнє, тобто дітей своїх, і сам пішов
у забуття.
Неси на Чужину духовну тайну самозбереження - Молитву і Заповіді РУНВіри. Твоя
родина - твоя держава, твоя духовна святиня. Коли у твоїй родині не твій дух панує, то ти
раб у своїй рідній хаті.
Чуже оточення гіпнотизує твій розум і твою душу. А ти будь мудрий і май моральне
самоволодіння: гіпнотизер може загіпнотизувати лише тих, які хочуть бути загіпнотизовані
і лише тих, які мають ослаблену силу волі. Ти старайся загіпнотизувати гіпнотизера.
Мудра чужина з імпортованої глини ліпить баняки. Чи ти хочеш бути баняком? Будь на
чужині діямантом, і світ належатиме тобі, і чужина буде гордитися тобою, як Достойним
Чужинцем.
10. НЕ ОБМОВЛЯЙ.

Мудрі тому мудрі, що в них є мудрий шлях життя, їм нема потреби обмовляти
людину, щоб собі здобути честь. Люди з малим розумом і з великою претензією бути
мудрецем, не здібні мати мудрої зброї і тому вони користуються покидьками мудрости:
наклепами, інтригами і очернениям. Обмовники не люблять людей мудріших за себе і їх
обмовляють. Наклепи для наклепників приносять успіх і враження перемоги, але цей успіх
оманливий і небезпечний, часто приносить їм страждання.
11. ЖИВИ ДЛЯ ДОБРА ВІТЧИЗНИ.

Коли ти не живеш для добра Вітчизни, значить ти робиш своїх дітей сиротами. Ти
думаєш, що ти щасливий, бо придбав титули і розкішне життя - нерозкішна твоя розкіш.
Ще ніхто собі щастя не створив, забувши Рідну Матір. Жити не для Вітчизни, а лише для
себе, це значить жити так, як живе тварина.
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Живи для добра Вітчизни, щоб твій народ знав, що ти жив і життя своє передав на
священний жертовник народного безсмертя і дітей своїх обдарував достойністю достойної
людини.
12. БУДЬ ПРАВДИВИМ СВІДКОМ.

Коли вороги твоєї Вітчизни, або твого вірного приятеля вимагають від тебе правди,
вони її недостойні. Будь правдивим свідком тоді, коли ти обороняєш людську гідність. Не
ходи дорогами негідників, і не будь їхнім свідком.
13. ОБОРОНЯЙ СВОЇ СКАРБИ І НЕ ПРИВЛАСНЮЙ ЧУЖІ.

Найбільший скарб твого життя - твоя Вітчизна, твоя Рідна Віра, твої діти. Всі інші
скарби твої можуть бути не твоїми, а чужі скарби можуть бути твоїми. Обороняй свої
духовні і матеріяльні скарби. Найкращий спосіб обороняти свої скарби, це мудро їх
збагачувати і самовдосконалювати, і підпорядковувати їх інтересам народу.
14. НЕ ЛЮБИ ВОРОГІВ НАРОДУ ТВОГО. НЕ БУДЬ РАБОМ.

Християнська теологія вчить: "Люби ворогів твоїх". Ворог вторгнувся на твою
землю і чинить зло. Хто любить зло, той чинить зло.
Вороги народу твого - твої особисті вороги. "Вороги твого ворога - твої приятелі.
Друзі твого ворога - твої вороги. Приятелі твоїх приятелів - твої приятелі". І коли ти
любиш ворогів народу твого тому, що вони дають тобі особисте щастя, ти підлий раб, і ні
ордени, ні почесті не возвеличать твого ганебного життя.
15. НЕ ЛИШАЙ У БІДІ ПРИЯТЕЛЯ ТВОГО.

Хто твій приятель, а хто твій ворог? Ні пророки, ні ворожбити, ні сини Божі, ні
творці законів і етики на це тобі не дали відповіді і ніколи не дадуть. А ті, що "дали",
відібрали у тебе волю. Ти сам собі найкращий приятель, а побратимом-приятелем твоїм є
той, кого ти сам вважаєш своїм приятелем, і все це залежатиме від твоєї моралі, від твого
розуму і від твоєї віри. Приятель завжди приятель, він помиляється і він визнає свою
помилку. Приятель - великий скарб. Дух приятельства святе надбання людини.
16. НЕ ЗНЕВІРЮЙСЯ.

Не починай бою, коли ти не віриш ні в моральну, ні в фізичну перемогу. Твої вороги
перед початком бою вже перемогли тебе, коли їм вдалося тебе зневірити. Вони тебе
роззброїли силою зневіри.
Іди до мети святої, не прислухаючись до осуду, погроз, наклепів, нарікань,
намовлень. Там, де на дорозі великі перешкоди, випробовується шляхетність шляхетних і
©Лев Силенко. 10996 рік Дажбожий
144

Мудрість Української Правди. Заповіді.

віра вірних. Зневіра приходить до тебе різними шляхами, щоб непомітно заатакувати твій
глузд, загніздитися у твоїй душі і живитися соками твого життя. Тебе оточують мудрі
люди і немудрі, злі і добрі, слабкі і сильні, моральні і неморальні, стійкі і неврівноважені. І
всі вони діють на твою душу, на твої настрої і на хід твоїх думок.
Вір у себе і самонаснажуйся священним переконанням, що зневір'я явище
тимчасове, воно приходить непрохано до тебе, щоб перевірити чи ти людина Перемоги,
Сили, Віри і Волі.
17. ЛЮБИ ДІТЕЙ СВОГО І ЧУЖОГО НАРОДУ

Діти - завжди діти. Вони на усміх відповідають усміхом і інтуїтивно відчувають
дихання недоброї людини, Діти не можуть відповідати за злочини своїх родичів. Любімо
дітей свого і чужого народу.
"Чужі духовні скарби віддаймо Чужинцям. Не ждімо від них ні щастя, ні спасіння, ні
раю. Нам чужоземної Віри не потрібно. Ми зріднені з Дажбогом так, як зріднена Земля з
Сонцем, мати з дитиною.
Своя Віра, своя Воля і Правда в своїй хаті буде тоді, коли нас одухотворюватиме
українське розуміння Бога.
Щоб жид був жидом, йому рабин у синагозі читає "Біблію": "Нехай не буде в тебе
чужого Бога, і щоб ти не кланявся перед чужоземним Богом", "Псальми", 81, 9. Тобто, щоб
ти не кланявся перед чужою духовністю, перед чужим розумінням Бога".
Лев Силенко "Святе Вчення "
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8. СІМ ЗАКОНІВ ПРАВИЛЬНОГО ЖИТТЯ
(Скорочена форма)

1. Правильне Мислення:
а)
Воля,
б)
Мета,
в)
Відвага.
2. Правильне Хотіння:
а)
Любов,
б)
Справедливість,
в)
Послідовність.
3. Правильне Виконання:
а)
Відповідальність,
б)
Точність,
в)
Дисципліна.
4. Правильне ставлення до Себе й Оточення: Повноцінне "Я"
a)
Незалежне "Я",
б)
Небайдуже "Я",
в)
Узгоджене "Я".
5. Правильне Харчування:
а)
Якісна Пожива,
б)
Національне Вариво,
в)
Обрядність.
6. Правильна Любов:
а)
Ненависть і ощадність,
б)
Співпереживання і Жертовність,
в)
Духовна Краса і Вірність.
7. Правильна Віра:
а)
Природне Народження,
б)
Блаженне Розуміння,
в)
Правильне Призначення.
"МАГА ВІРА"
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"Ніякому Чужинцеві не дозволяймо в нашій хаті робити порядок. У нашій хаті
повинен бути наш порядок. Наш Шлях Життя. Порядок облегшує життя, покращує
настрій. Де кращий настрій, там кращі успіхи у мисленні і діяльності. Сповідникам
РУНВіри кажу: з вірою в правдивого, єдиного і милосердного Господа Дажбога, у родині,
у спільноті, в державі треба починати робити Порядок з Точности. Багато нещасть,
безпорядків, зубожінь, неприємностей виникає там, де недбайливе ставлення до Точности".
Лев Силенко "Святе Вчення "
Сім Законів Правильного Життя

(Буття - це Природа. І Буття - це Мислення. Природа і Мислення в Бутті. Є
малорозвинене Буття і є високорозвинене Буття. Вічна (невичерпна і незнищима)
самоутверджуюча Сила (Енергія) є Першоосновою несвідомого і свідомого Буття, ім'я їй Дажбог.
У "Біблії" Бог виступає як особистість, яка ходить, говорить, погрожує, судить,
кар ає, милу є. У "МАГА ВІРІ" Бог безособовий, Бог -Вічна Всюдисуща світла Сила, без
Якої не може існувати несвідоме і свідоме буття).
Людина є творцем Віри, творцем розумінь Бога, волі, моралі, культури, краси,
звички. Людина є творцем свого шляху життя. Закон - це порядок. Є закони космосу,
неживої і живої природи. Є закони мислення, почування, племени, держави.
Людині потрібні закони Правильного Життя, щоб вона могла самовдосконалюватися. Самовдосконалення - прагнення людини покращувати себе, свій шлях
життя. Там, де немає морального самовдосконалення, немає самопізнання.
Латинське слово "морес" значить "звичаї", звідси - "моральний" (звичаєвий). Щоб
пізнати вдачу народу і його самобутність, треба пізнали його звичаєвість і обрядовість
(культуру).
Правильне Життя має Правильне Мислення, Правильне Хотіння, Правильне
Виконання, Правильне ставлення до Себе й Оточення, Правильне Харчування, Правильну
Любов, Правильну Віру.
1. Правильне мислення має волю, мету, відвагу.

Мислення - духовна діяльність, поведінка життя людини. Людина така, яке в неї
Мислення. "Говоріть щось, хочу знати, які ви є".
Мислення і почуття не відділені одне від одного. У Мисленні людини живе її
Минуле, Сучасне і Майбутнє. Людина успадкувала Минуле від предків, дідів, батьків. Не
маючи Минулого, вона не могла б орієнтуватися в Сучасному.
У квітах Сучасного визрівають зерна Майбутнього. (Звідки знаю, що так є? А звідки
інші знають, що так не є? Інші знають так, як знають. Я знаю так, як знаю).
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Мислення - слово. Немає такого Мислення, яке б нікому не належало. Правдиве
містке слово має вартість, безвартісне слово не є словом. Людина безвартісних слів сама
себе обезвартіснює. Мислення - хотіння людини поділитися з людиною пережитим,
баченим, почутим.
Мислити - значить порівнювати, єднати, роз'єднувати, уявляти, числити,
усвідомлювати. Є різні способи Мислення: дієво-наочне - виконання праці в лісі,
полювання. Поняттєве - визначення поняття Бога, волі, закону. Образове - малювання,
писання.
Мислення поєднане з людиною так, як поєднане дерево з коренем: хворіє корінь хворіє дерево; хворіють нерви - хворіє людина (її мислення). Є вислів: "Мислю - значить
живу". Людина, яка живе, щоб тільки жити, має неповноцінне життя. Людина, яка мислить
тільки про харчі, нічого не мислить: харчі для себе здобувають і хробаки, нічого не
мислячи. Людина мало б відрізнялася від животини, якби не мала хотіння ошляхетнювати
Мислення. Усе, що людина створила, цс наслідки її Мислення.
Життя є правильне і життя є неправильне. Головне, щоб людина правильно
Мислила. З правильного Мислення утверджується правильне Життя, правильне ставлення
до себе, ближчих, оточення.
Людина, яка знає, що знає і знає, що не знає, - розумна. Знання - освіта, а вільне
осмислення знання - достоїнство, а переоцінка знання -розум.
Людина розумна знає, що правильне Мислення вільне, дисципліноване, толерантне,
спокійне, передбачливе, блаженне, наполегливе, послідовне, чесне, зосереджене, бадьоре,
ясне - зрозуміле, відважне, цілеспрямоване, віруюче.
Хто вміє самовдосконалювати Мислення, той вміє поглиблювати Мислення, вміє
робити Мислення вартіснішим. Самопокращувати Мислення треба, маючи на увазі
народне прислів'я, "сім раз відмір, а раз відріж".
Самопокращувати Мислення треба при допомозі порівняння двох, трьох осмислень,
присвячених одній справі. Треба мати два, три погляди на ту саму справу і об'єктивно
підтримати той погляд, який краще вмотивований. Звідки ж можна довідатися, який погляд
краще вмотивований? Краще вмотивований той погляд, який є більш моральним
обгрунтованим і легким для оборони, і тяжким для розгромлення
Щоб успішніше вибрати кращий погляд — краще осмислення справи, треба мати
душевний спокій і розвинене почуття самокритицизму. Душевний спокій не треба
втотожнювати з душевною байдужістю. Душевне, спокійне піднесення дає Мисленню
окриленість і місткість
Треба ставитися до себе пізнавально. І ощадливо. Той, хто стомлений фізично
працею, має Мислення стомлене. Щоб мислити бадьоро, треба мати бадьору нервову
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систему. Стомлена нервова діяльність — стомлене Мислення, мляве, або — нерівне,
суперечливе.
Коли розум ослабнув, значить ослаблене його єднання з тілом, з органами чуття, з
нервовою системою. Ослаблена сила розуму — ослаблена приємність життя: людина
починає кволіти у сонливості, живе в тумані збайдужіння до себе, ближчих, оточення.
Є Мислення сильне, впливове, натхненне, але неправильне тому, що неморальне:
завдає біль ближчим своїм, народові своєму. І рабське: підлегле чужоземним авторитетам,
чужоземним ідеологіям, релігіям, які гноблять самобутність народу, Вітчизни.
Моральне те, що приємне — приємне те, що моральне. Мислення твоє тільки тоді
корисне для тебе, коли знання тобою придбані служать тобі, твоїй Вітчизні, а не чужій
силі, яка твою Вітчизну експлуатує і експлуатацію зве «християнським братерством»,
«дружбою двох народів».
Немає на світі однієї моралі: поняття моральности релятивне (відносне). Наприклад,
коли б німці вторгнулися в Париж, вони б принесли французам чужу мораль. Вони б
визначили норми політичної моралі: француз, який на вулицях Парижу говорить понімецькому, — моральний. А француз, який прагне, щоб на вулицях Парижу домінувала
французька мова і виступає проти онімечення Парижу, — неморальний.
Якщо б кияни погодилися, щоб на вулицях Києва домінувала московська мова над
українською, це означало б, що вони примирилися з нормами рабської моралі.
Рабську мораль не можна оправдати релігійними догмами, соціяльними поняттями,
політичними законами. Її можна прищеплювати тільки при допомозі терору.
Раб-мурин заприятелював із рабовласником-європейцем: ти мурин, а я європеєць —
ми приятелі, отже, слухай мої накази, а ні — покараю тебе, як злодія, який зрадив
приятеля.
"Ти українець, а я москаль (рускій), ми будемо братами, коли ти виконуватимеш
директиви Москви. А коли не виконуватимеш, я тебе покараю, як ворога братерства,
вишлю в Сибір! Отже, не будь зрадником, спільно зміцнюймо наше братерство!"
Щоб поневолити людину, треба її Мислення спрямувати на невільничий шлях. І
невільничий шлях називати правдивою релігією, братерством, справедливістю.
Ті чужі сили, які прагнутимуть, щоб українці були їхніми рабами, тобто мали
рабську мораль Мислення, учитимуть їх (українців) підкорятися духові чужого розуміння
релігії, теїзму і атеїзму. Учитимуть українців мислити по-грецько-ортодоксальному,
учитимуть звеличувати дух візантійського розуміння релігії, теїзму і атеїзму. Учитимуть
українців мислити по-большевицькому. Учитимуть мати московське розуміння релігії,
теїзму, атеїзму, моралі, соціяльної справедливости.
Українці, які мають Рідну Українську Національну Віру, учаться українського
розуміння релігії, теїзму, атеїзму, моралі, соціяльної справедливости, учаться себе розуміти
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по-своєму. Українська самобутня мораль звеличує шлях життя Українського Народу, Його
Минуле, Сучасне і Майбутнє.
Є різні визначення моралі - індуське, зороастріянське, буддистське, конфуціянське,
юдейське, шінтоїстичне, римо-католицьке, греко-ортодокське, мусульманське, московськобольшевицьке.
Українцеві найкраще підходить українське визначення моралі. Українець, який помосковсько-большевицькому моральний, по-українському неморальний, бо він (українецьбольшевик) ставить інтереси Москви на перше місце, а інтереси Києва - на друге. Він своє
національне "я" ставить у підлеглість чужого "я". По-українському моральний українець
ставить в Україні справи духовної незалежности України вище справ чужої духовности.
Не принижуй чужого мислення (не принижуй чуже розуміння Бога, релігії, моралі). І
не дозволяй, щоб чуже релігійне, соціяльне, політичне мислення домінувало над твоїм, не
будь рабом! Будь по-рідному віруючим. Будь по-рідному моральним.
Мати Природа стоїть по стороні сильних: слабих не любить, щоб світ не був слабий.
Мати Природа сильних благословляє, щоб світ був сильний.
Сила родиться там, де є сильне хотіння жити і вмерти, утверджуючи самобутнє
проявлення свого особистого "я" у духовному світі "я" родового, племенного,
національного.
Народ, який не здібний боротися за незалежність свого духовного і тілесного "я"
зникає з арени історії. Нікому не потрібне зерно, яке в землю родючу кинуте, не має сил
утвердити життя!
Чуже Мислення мислить про чуже: грецьке православіє мислить про грецьке
православіє. Москва мислить про Москву і її архітектів (Івана Калиту, Годунова, Грозного,
Петра Першого). Українець, який себе шукає в світі чужого Мислення, шукає себе там, де
нічого свого немає, він вважається блудним сином.
Знання - продукт Мислення: якщо плоди чужого Мислення вартісні, вільно ними
користуйся: вони мають служити тобі, а не ти їм. Якщо плоди українського Мислення
корисні чужинцеві, він може вільно ними користуватися. Українці, шануючи духовну
волю, не хочуть, щоб чужинець був підлеглий плодам українського Мислення.
1-а. ВОЛЯ. Воля - це думка: коли не вмієш волю втілити в життя, не називай себе

вільною людиною. Є два ставлення до Волі: думання про Волю і творення Волі. Думати
про Волю легко, а творити Волю тяжко - нічого не тяжко робити для щастя, а Воля - це
щастя.
Людина має мати Волю вільно самовизначати себе, вільно проявляти свої мислення і
хотіння. І вона нікому не зобов'язана дякувати за Волю. Їй Воля належить по закону життя
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на плянеті Земля. І вона нікому не зобов'язана дякувати за щастя: достойна людина сама є
творцем свого щастя, щастя ні в кого не жебрає; вижебране щастя нещасливе, рабське.
Воля - вільне володіння собою, вільне проявлення і утвердження свого "я", вільне
розпорядження своїм "я". Волі не треба просити в Бога, в людей. Хто має випрошену
Волю, той утратив гідність. Воля без гідности має малу вартість.
Воля - святість дана людині Матір'ю-Природою. Людина несвідомою, підсвідомою і
свідомою Волею очолює свої тілесні і духовні сили. Сила Волі - сила людини. Людина
розумна до великої мети не доходить, якщо в неї мала сила Волі.
Воля - хотіння, бажання, прагнення, розпорядження (остання Воля умираючого заповіт); є вольова людина - людина сильного характеру, наполеглива. Є вольова Воля, і є
Воля м'яка, безхарактерна. І слово Воля уживаємо також у значенні Незалежність,
Свобода. "А я піду за волю проти рабства", (Л. Українка).
Є Воля активна і є Воля пасивна. Вольовість (наполегливість, рішучість) розуму шлях людини здібної перемагати труднощі. Вольовість народжується великими
почуваннями (хотіннями).
Розум і Воля людини керовані вольовістю. Невольова Воля і вольовий розум змаління якости людського "я". Вольовість треба вдосконалювати, облагороднювати. Поблагородному вольові люди - гордість Людства.
Добра Воля – добровільність: людина вірить з доброї Волі, працює з доброї Волі. З
доброї Волі родяться добрі душевні якості.
Зла Воля – примус: людина вірить з примусу, людина працює з примусу. З злої Волі
постає пригноблення душі. Або - протест проти ідеології злої Волі.
Вільна Воля - вихована Воля, впорядкована, самодисциплінована, самоопанована.
Невільнича Воля - Воля спотворена: щоб невільник не усвідомлював своєї неволі, йому
наказано перефарбувати неволю у Волю і співати пісні про вільне життя. Невільницьку
Волю треба вважати Незаконною волею, неморальною, неприродньою.
Є Воля слова розумна і є Воля слова глупа. Воля слова розумна - необразлива,
спокійна, тактовна, терпелива, вибачлива, щира.
Воля слова глупа - образлива, по-дрібничковому прискіплива, зрадлива,
нетерпелива, бездіяльна, сварлива, облудна. Воля - свідоме поневолення в собі жадань
поганих і свідоме плекання в собі жадань добрих. Жадання народжені почуттями. Не вміти
поневолювати в собі жадання значить не вміти бути вільною людиною. Чим більш людина
самодисциплінована, тим більш вона вільна.
Воля - це право людини боронити Волю Вітчизни, родини, людини. У культурних
людей Воля культурна: культурна Воля сама себе обороняє пошанованими законами Волі.
Волі не має той, хто навчений неволю звати Волею і боїться цю рабську науку
спростувати, щоб не піти у в'язницю з тавром "мазепинець", "петлюрівець".
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Хто сидить у в'язниці за Волю, той благородний. Він поставив духовне життя вище
тілесного. Він чесний з собою, з народом своїм і вторжниками, які гноблять його Вітчизну.
Хто почуває себе вільним тоді, коли в столиці Вітчизни панує чужа мова, діють
накази прислані з чужини, той неповноцінна людина. Неповноцінна людина не знає, що
вона може бути вільною тільки у вільній (від чужих сил незалежній) Вітчизні.
Кожна людина підлегла правилам життя: є правила життя рідні і є правила життя
чужі. Коли ти підлеглий правилам чужої філософії життя, чужої релігії, чужих понять
добра і зла, значить твоя Воля підлегла чужій Волі.
І ти по-чужому щасливий, або - нещасливий. І ти по-чужому даєш відповіді на ті чи
інші справи свого життя: у тебе шлях життя чужий. Ти кажеш, що сам собі вибираєш шлях
життя і тому можеш чуже звати рідним, а рідне - чужим. Помиляєшся: усе залежить від
того, хто формував світогляд твого дитинства, хто на яку дорогу спрямував хід твого
мислення.
Чужа Воля - неволя. Ті чужинці, які хочуть поневолити українців, щоб
розпоряджатися їхніми дітьми, багатствами, їхнім розумом і їхніми чуттями, накидають їм
(українцям) свою релігійну; політичну, соціяльну Волю.
"Українці, ви релігійні, ми вам дали релігію. Українці, ви освічені, ми вам дали
освіту. Українці, ви вільні, ми вам дали Волю. Українці, ви щасливі, ми вам дали щастя".
Якщо ми релігійні тому, що нам релігію дали чужинці, значить ми релігійні почужому. Отримавши освіту від чужинців, отримавши Волю від чужинців, отримавши
щастя від чужинців, ми можемо сказати: мішок наш, а все, що в мішку - чуже, форма наша,
а зміст чужий, і тому ми не ми, наше не наше.
Воля подібна на овочеве дерево: в овочах дерево, в дереві - овочі. Плоди яблуні
репрезентують характер яблуні (її силу, її красу, її властивості життя, її рід). А плоди
вишні репрезентують вишню.
Воля народів - це сад, у якому ростуть різні овочеві дерева. Всі овочі добрі, але не
для всіх людей. Той самий овоч одній людині дає здоров'я, а іншій - хворобу. Ніякий народ
не має права примушувати інший народ споживати овочі своєї Волі. Кожний народ має
право мати свою Волю.
На українському Дереві Життя мають право рости українські овочі: тільки і тільки
при таких обставинах українці будуть духовно здоровими людьми, будуть по-українському
вільні. Духові Українського Життя найвластивіший дух української Волі, у змісті якої
проявлені самобутні притаманності вдачі української.
2-б. МЕТА. Мета - діловитість, цілеспрямованість, пляновість. Є обдаровані люди,

але їхня обдарованість подібна на пустоцвіт: вони не мають чіткої, до найменшої
детальности уявленої Мети.
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Мета основується на обов'язкові й відповідальності. Не кожний обдарований володіє
цією достойністю. Мета-замисел, намічене завдання. Тим, які понад усе ставлять слово,
кажу: слово безплідне, якщо воно не мас Мети. І воля без Мети - нещастя. Волю треба
запліднювати Метою.
Особиста мета стає щасливою, коли вона не шкодить Вітчизні. І про це треба знати
кожному синові народу. Людина сильна силою свого народу: людина не може розвиватися,
утративши зв'язок з людьми.
Знаємо з історії: вторжники, поневоливши народ, не кажуть "ми поневолили".
Вторжники вживають філософію обману, кажучи: "ми освободили". І, очевидно, карають
тих, які "не хочуть бути освобожденними", "Визволеним" часто дається на папері воля
слова, але їм забороняється маги Мету.
Поневолені мають право говорити про волю, співати пісні про волю, але їм
забороняється волю по-рідному осмислювати і за неї боротися. Невільникові прививаються
невільничі розуміння понять: неволя називається волею, бідне життя - багатим, чуже рідним, зрада - достойністю, рабське виснаження - змаганням за здобуття стахановської
премії.
Людина, прямуючи до Мети, повинна переборювати лякливість, нерішучість,
сумніви, маловірство, замилування до сумнівних розкошів. Людина великої Мети несе
камінь великої праці "на гору круту, крем'яную". "Несучи вагу ту страшную", вона не
нарікає на тих, хто з неї глумиться.
Вона вміє, затамувавши біль, співати пісню перемоги. Вона вміє вірою в перемогу
сама себе наснажувати новими силами. Вона згорає на дорозі до Мети, або приходить до
неї, чаруючи людей і обезсмертнюючи ім'я своє.
"Я старий уже, мені не хочеться співати пісню перемоги. Дні мого життя
пораховані". Тішся, що твої сини, внуки співають пісню перемоги, якої ти їх навчив. Тішся
тією славою, яку ти їм передав.
Тішся, що твоє постаріле тіло омолоджується: твоє життя в житті твого молодого
племени. А коли ти життя прожив у збайдужінні (у самолюбстві) - не жив для народу
свого, а тільки для благ свого неповноцінного "я", то ти правий - дні твого життя
пораховані.
Людина Мети не приятелює з людиною говорения для говорения, зітхання для
зітхання. Людина Мети великої і світлої своїм ім'ям звеличує ім'я Вітчизни своєї. Велична
Вітчизна звеличує людство. Людство, натхненне людьми великої Мети, здібне йти до
нових і нових звершень. Воля без Мети - дитина без майбутнього.
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3-в. ВІДВАГА. Відвага - сміливість, безстрашність. Смерть не лякає тих, які її не

бояться. Хто має хотіння відважно померти, той має приємне життя. Хто постійно
журиться, щоб не померти, той осмертнює життя своє.
Лякливість - негативна риса людського характеру. Відважні люди також лякаються,
але вони вміють лякливість перемагати вірою в себе, силою своєї вольовості.
"Відвага для юнаків і дівчат, а я вже бабуся. Пораюся на кухні, на вгороді, де Відвага
не потрібна". Тішся, бабусе рідненька, відважними внуками, розкажи їм про свою відважну
молодість, щоб вони з тебе брали приклад, гордилися тобою. І знай: праця на кухні тяжка,
тяжку працю здібні виконувати тільки відважні добротні бабусі. Будь відважною бабусею!
Відвага - прикмета щасливої душі. Людина, віддано й розумно закохана у Відвагу,
звідує таїни щастя людського. Хвилювання відважних не всім зрозумілі. У древні часи
історії людства відважні люди були проголошені богами. Відвага вважалася прикметою
божественности.
Відважні люди спокушені небезпекою - вони люблять небезпеку, щоб її роззброїти,
перемогти. І в перемозі знайти першоякісну поживу для душі своєї: найвищий чар
приємности. Серця людські завжди належали відважним. І особливо тоді, коли Відвага
квітнула сяйвом благородности. Відважна воля і ляклива воля ніколи не сиділи поряд.
Відважна воля - вогонь. Ляклива воля - дим.
Відвага і лякливість можуть бути даром спадковости. Дітей лякливих треба
виховувати в дусі любови до Відваги. Природі людській більш властивий дух відважности,
ніж лякливости. Людина тоді, коли освоїла вогонь, відчула свою перемогу над тваринним
світом. Відчуття перемоги їй дало віру в себе - з віри в себе родиться Відвага.
Боязливу людину в нашому народі називають "заячою душею". Боязлива людина не
любить своєї боязливости. Знаючи, що їй не вистачає Відваги, вона оправдується: справа
добра, але тяжка, і я не вірю, що матиме успіх, і тому її не виконав. Не підтримувати добру
справу тому, що вона тяжка, це філософія самозалюбленого боягуза. Перемагаючи тяжкі
перешкоди, людина не тільки мужніє, а й відважніє - складає іспит життя красивого і
благородного.
Будь благородним: май Відвагу визнати свою помилку і май Відвагу її виправити.
Май Відвагу вибачитися, коли свідомо чи несвідомо завдав біль ближчому своєму. Май
Відвагу вибачити тому, хто кривдив тебе по своїй глупоті. Пробачення - шлях згоди і
великодушности.
Той, хто знає собі ціну, завжди готовий пробачити тому, хто його скривдив словом
чи нерозважним вчинком. Май Відвагу - вибач ближчому своєму, коли він просить
вибачення і обіцяє виправити свою помилку. Невідважні люди не були мудрецями. Мудрі
люди вміли панувати над негативним настроєм, а не піддаватися йому.
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Боязливі люди бояться обмовлень, бо у них немає Відваги оборонити себе. Боязливі
люди бояться переслідувань, і тому стають пристосуванцями: в них немає Відваги
відстояти свої переконання і за них страждати. Боязливі люди мають боязливу мораль:
вони славлять те, що ненавидять, вони боронять те, що їх гнобить. Вони неморальне звуть
моральним. Нечесне ставлення до себе, до ближчих своїх і до ворогів своїх робить їх
щасливими по-нечесному.
Щоб до нечесного життя звикнути, боязливі люди нечесність звуть чесністю. І цим
оправдують боязливість душі своєї. Вони по-мудрагельському себе потішають: от Богдан
був відважним і загинув, обороняючи Вітчизну від банд Щорса, а Афанасій був лякливим,
пересидів у соломі і лишився живим. Але сьогодні між живими немає ні Богдана, ні
Афанасія. Та є пам'ять, що Богдан жив і впав на полі брані, як славна людина - син народу.
А Афанасій жив, як боягуз, і не заслужив у народі доброго слова згадки. І діти
Афанасієві живуть пригноблені: їм соромно, що люди звуть їхнього батька боягузом, який
ховався в соломі тоді, коли сини обороняли Вітчизну. Безвартісне життя того батька, який
своїм життям принизив життя дітей і внуків.
Хто не вірить у Відвагу, відважним не буває. Той, хто має волю і мету, повинен
відважно себе спитати: маю я благородство бути відважним, щоб звеличити волю і мету?
Не володіючи Відвагою, не вирушай у дорогу відважних: живи і працюй там, де Відвага не
потрібна. Відвага - крила волі і мети. Відвага - душевна краса славних синів Вітчизни.
Родичі, пам'ятайте науку відважних предків - Скитів бистроконних. Вони дітей
учили Відваги, призвичаюючи їх до їзди на конях, до вміння володіти зброєю. Ви вчіть! У
матері Орлиці - орлята, у матері Зайчихи – зайченята.
2. Правильне хотіння має любов, справедливість, послідовність.

Хотіння і мислення поєднані. Хто має натхненне Хотіння, той має натхненне
мислення, Висока шляхетність Хотіння узгоджена з високою шляхетністю мислення.
Людина сама вирішує - хотіти чи не хотіти, розвивати в собі Хотіння чи забути про нього.
Є вислів: "То культурна людина, а то - грубіян". Животина сліпо кориться тілесним
Хотінням, Людина вміє панувати над тілесними Хотіннями. І в цьому проявляється сила
людського духа. Людина, яка сліпо кориться низькому хотінню, стає рабом низького
хотіння. Культурна людина вміє свідомо керувати своїм Хотінням.
Щоб Хотіння здійснити, треба мати силу волі. Уже знаємо, що воля - це здібність
людини діяти так, як їй підказує Хотіння і мислення. Є люди, в яких мало розвинена воля –
їм тяжко втілювати в життя світлі Хотіння.
Хотіння - внутрішнє прагнення до здійснення, виконання. Хотіння - прагнення
Волі. У людей, які мають малорозвинену Волю, мале Хотіння. Воля і Хотіння ©Лев Силенко. 10996 рік Дажбожий
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одноджерельні. Невипадково слово "воліти" значить "хотіти", воління - Хотіння, волію хочу.
Хотіння - пристрасть, прагнення щось мати, прагнення щось здійснити, щось
відчути, щось досягнути, щось бачити, щось зрозуміти. Хотіння обіцяє приємність. І тому
людина прагне завершити його. Хотіння зігріте чуттєвістю: по вартості Хотіння пізнається
вартість людини. Людина є такою, яке в неї Хотіння і який шлях здійснення Хотіння.
Хотіння - самовизначення змісту "я" людини. Хотіння має бути моральне, стійке,
несуперечливе, повноцінне; душа Хотіння - добродійство.
Є Хотіння пристрасне, палке, кипуче, високе, зворушливе, шляхетне. Є Хотіння
темне, кволе, стомлене, обмежене первісними жаданнями тіла й душевною
нерозвиненістю. Є Хотіння збочене - прагнення знайти потіху, завдаючи біль ближчому,
тішитися, бачачи його страждання. Є Хотіння впорядковане (дисципліноване), виховане,
приємне, світле. І є Хотіння грубе, жорстоке, животинне.
Є Хотіння любити і є Хотіння ненавидіти. Є хотіння ощасливити люблену людину і
в її щасті бачити своє щастя. Є Хотіння бачити Вітчизну багатою, вільною, славною, і в її
багатстві багатіти, і в її волі розвивати воління, і в її славі славитися.
Є Хотіння почути щире слово і потішити людину щирим словом. "Я молода людина.
І мені нічого не хочеться, живу: аби день до вечора. Чому так?". Треба знати, чому вашу
молоду душу залишила молодість. Хотіння - енергія душі і тіла.
4-а. ЛЮБОВ. Хто любить, той переживає ревність, гнів, страх, радість, приємність,

журбу, тривогу, турботу, неспокій, прагнення, відвагу, настороженість, втому, бадьорість,
відданість, скупість, натхненність: усі ці зворушення викликаються в людині Любов'ю. І
тому Любов вважається всесильною. Їй не страшні смерть, погрози, голод, в'язниця,
страждання. У Любові беруть участь почуття (зір, нюх, слух, смак, дотик), беруть участь
Розум і Духовність. Чим шляхетніші почування і жадання, тим шляхетніша Любов.
Любов очолена розумом і волею, але немає підстав вважати, що вона народжена
розумом і волею. І тому Любов часто має хотіння панувати над розумом і волею. Є в
нашому народі прислів'я, що Любов - це серце, "дай серцю волю, заведе в неволю". Любов
може збагачувати душу і може збіднювати: значить справа не в Любові, а в її змісті. У
якостях її зерна, в її вартості, в її поводженні.
"Як я люблю тебе, мій рідний краю, як я люблю красу твою, твій люд!", пише Іван
Франко. Він любить рідний край, рідний люд природньою, моральною Любов'ю. Він
любить рідне цілісною, пристрасною душею. І в цьому святість, краса, розумність Його
Любови.
Немилостиві люди прагнуть Любов природню, моральну перетворити у знаряддя
спустошення душі, гноблення почувань і розуму. Українець, який любить Єрусалим,
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Греко-ортодоксію, Ватикан, Московію більше, як Київ, має Любов неприродню,
неморальну, прищеплену, вмовлену, накинуту. Не можна добру чужу маму любити більше,
ніж добру рідну маму. Хто не здібний цієї істини зрозуміти, той утратив пошану до себе,
до родичів своїх, до Вітчизни своєї, а коли й має пошану, то її моральна вартість низька, бо
вона не цілісна: над нею домінує поняття, що рідне - другорядне, а чуже - першорядне.
Любов до Вітчизни пристрасна й світла жаріє тільки в пристрасних і світлих душах.
Могутній той народ, який має синів, об'єднаних Любов'ю до Вітчизни. Любов може
об'єднувати народ і Любов може роз'єднувати народ. Любов єднає народ тоді, коли народ
має благородну душу: щоб душа народу була благородною, треба, щоб було одне поняття
Любови.
Усі віри (релігії) визначають свої поняття Любови, значення Любови, розуміння
Любови і моральні закони Любови. Я про це говорю у оповіді "Правильна Віра має
Природне Народження, Блаженне розуміння, Правильне Призначення".
Неоднакова Любов до України здеморалізовує українців. Ослаблює їхню духовну
енергію і їхнє самовизначення. Народ, сини якого неоднаковою Любов'ю люблять Вітчизну
тому, що мають різні поняття національної Любови, ще не готовий бути державним
народом. Не забуваймо, що є англійці-католики і є англійці-протестанти, є німці-католики і
є німці-протестанти.
Коли почалася війна, то англійці-католики не єдналися з німцями-католиками, німціпротестанти не єдналися з англійцями-протестантами. У них Любов до Вітчизни панувала
над Любов'ю до католицизму чи протестантизму: а коли так, то в них головною
життєстійкою силою є національні почування. Їх можна називати націоналізмом, культом
монарха, культурою національної гордости.
Я відроджую між українцями моральність української національної Любови у
Святині Рідної Української Національної Віри. Хочу, щоб в українців була українська
Любов до України.
В українців католицької віри є католицька Любов до України. Їм їхній духовний
лідер (папа римський) дає настанови, як вони мають любити Україну. Вони справи
католицькі ставлять на перше місце, а справи українські - на друге. Вони люблять
українські справи тому, щоб корисно їх підпорядковувати справам католицьким.
І щоб католицькі справи добре розвивалися, вони вдають (особливо ксьонзи)
найвірніших синів України, в душі ж вони є слугами ватиканськими. Хто служить двом
панам, той має малу духовну вартість.
В українців греко-ортодоксії Любов до України греко-ортодоксальна. Вони, як і
католики, щоб краще промовити до душі народу, речуть, що мають рідну грекоправославну церкву.
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Чуже не стає рідним від того, що ти його рідним називаєш: у чужому зміст чужий. В
українців московсько-большевицької віри Любов до України московсько-большевицька:
такий українець Москву ставить на перше місце, а Київ - на друге.
Чужі віри - чужа Любов. Два українці - два вороги: їх поробила ворогами Любов.
Вони стали ворогами тому, що вони нерідносутньою Любов'ю люблять самі себе. Їхня
любов їм дана, і вони її прийняли тому, що мусіли: вартість такої Любови копійчана;
копійчаною Любов'ю люблять Україну копійчані люди. Людина є такою, якою є її Любов.
"Я всіх Люблю однаковою любов'ю, я за міжнародню любов, люблю всіх людей!"
Хто любить усіх, той не здібний відрізнити злодія від добродія, не здібний відрізнити сина
Вітчизни від зрадника Вітчизни, або - сина Вітчизни зве зрадником, а зрадника Вітчизни зве сином.
Той, хто любить усіх, є малої думки про свою Любов, або - нікого не любить. Або:
той, хто любить усіх, має душу по-безтолковому добру: всім роздає добро своєї душі добродіям і злодіям. Безтолкова доброта має малі моральні вартості. (Про вартості Любови
я детальніше розповідаю у оповіді "Правильна Любов").
"Любіть Україну, любіть її во врем'я люте", - учить Тарас Шевченко. "Любіть
Україну" значить - будьте людьми. Людина, яка не любить Вітчизну, втратила все: її душа
стала порожньою, вона утратила зв'язок з коренем свого роду. Не всі сини однаково
люблять матір: чим благородніший, чутливіший син, тим багатше його серце на Любов.
"Є мати з тяжко ю вдачею, її тяжко любити. Во на х о че, що б все було так, як во на
хоче". Треба знати, що не в кожної матері дитинство було оточене добрими вихователями.
З причин неправильного виховання може в людини бути неповноцінний характер, до якого
(особливо тоді, коли він належить матері) треба ставитися терпеливо.
Ненависть - почуття, властиве вдачі людській, воно живе в її інстинкті. Людина має
свідомо пригашувати ненависть негативну і розвивати ненависть позитивну. Є у відомій
пісні слова: "Хіба ж хто кохає нерідних дітей?". Українці - чужі діти для Кремля, Ватикану,
Берліну, Константинополя: якщо вони так засліплені, ще не здібні осмислити цієї істини,
духовність їхня хвора. Їм треба лікуватися. Їм треба самооздоровитися.
Їм треба занедбати ненависть негативну - ненависть до рідних синів (Мазепи,
Орлика, Войнаровського, Петлюри). Їм треба розвинути ненависть позитивну - ненависть
до ворогів Вітчизни (до північних, східних і західних зайдів, таких, як ленінці, гітлерівці).
Любов до Вітчизни - вічна молодість Людства. Любов викликає в людині великі
духовні сили. Вона квітне кров'ю на прапорах Вітчизни. Вона завжди модна і завжди
високо цінена. Вона (чиста патріотична Любов) завжди пристрасна, відважна, хвилююча,
мрійна. І свята. Вона не буває перекупкою. Вона живе у вдачі народній. І переходить, як
цінна спадщина, від покоління до покоління.
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Безумство залюблених у Вітчизну - мудрість національної волі. З крови безумно
залюблених у Вітчизну, як з іскри, загорається в народі хотіння мати свою державу, мати
свій шлях національного самовтвердження. Любов до Вітчизни має право бути такою,
якою їй хочеться. Їй хочеться ненавидіти ворогів Вітчизни: о, святе її хотіння!
Хто не вміє ненавидіти ворогів, той не вміє любити приятелів. Серце добре, чуйне:
воно не може любити того, хто йому завдає болі. Син не може любити того чужинця, який
повісив його матір. Любити ворога Вітчизни значить любити зло: хто любить зло, у того
зла Любов. Зла Любов знаходить місце тільки у злому серці.
Без Любови до Вітчизни не можна відчути щастя бути сином Вітчизни. Без Любови
до волі не можна відчути щастя волі. Без Любови до мети не можна дійти до мети. Без
Любови до відваги не можна здійснити відваги.
Справедливе - несправедливе; несправедливе справедливе, тобто: справа не в Справедливості і Несправедливості, а в їхніх поняттях: у
змісті їхнього зерна. У моралі їхньої суті.
"Український народ повинен шанувати папську справедливість і жити за її законами,
а хто проти цього - той несправедливий". "Український народ повинен шанувати ленінську
справедливість і жити за її законами, а хто проти цього - той несправедливий".
"Український народ повинен шанувати грецько-православну справедливість і жити за її
законами, а хто проти цього - той несправедливий".
Справедливість - поняття, створене людьми (релігійними діячами, філософами,
політиками). Кожній епосі були властиві свої поняття Справедливости. Мусульманин, який
є справедливий по-мусульманському, несправедливий по-християнському. І - навпаки.
Японець має японську Справедливість, устійнену японською вірою. Індує має
індуську Справедливість, устійнену індуською вірою. Юдеєць має юдейську
Справедливість, устійнену юдейською вірою.
"Ми прийшли на землі вашої Вітчизни, принесли вам Справедливість. І ми вас
судимо за законами Справедливости. І ви від Справедливости не втечете!" Леся Українка
пише: "Вірю я в правду свого ідеалу". Не буду тут говорити про ідеал правди Лесі
Українки. Головне те, що Леся Українка розуміла, що справа не в Справедливості, а в
ідеалі (у змісті, моралі, мудрості) Справедливости.
"Справедливість переможе!" Яка Справедливість: та, що гнобить Україну? Ставить
Україну на коліна перед ідеалом чужої Справедливости (візантійської, ватіканської,
московської, мусульманської чи іншої)? Чи та Справедливість в Україні переможе, яка
створена і взаконена самобутнім життям - незалежністю Українського "я"? Українська
Справедливість органічно поєднана з психологією життя України, з особливостями
української вдачі, з самобутністю Шляху Українського Життя.
5-б.

СПРАВЕДЛИВІСТЬ.
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(О, яке жахіття: українці, довгі століття перебуваючи в неволі, занедбали почуття
орієнтації в поняттях. Їм здається, що в добрих назвах понять Правда, Любов, Рівність,
Справедливість є Правда, Любов, Рівність, Справедливість, і вони варті підтримки. Таку
орієнтацію треба вважати неправильним усвідомленням суті, з якого виникають великі
національні нещастя. Я всюди зазначую: справа не в правді, а в її суті!).
Сини народу борються за волю Вітчизни, називаючи вторжницьку Справедливість
несправедливістю. Справді: бій іде не між Справедливістю і несправедливістю, а між
двома ворожими Справедливостями.
Чесність - любов до власної гідности; чесність - навики доброго виховання. Той, хто
має чесність свою, має й свою Справедливість. Справедливість - благородство, шлях
життя. З справедливої праці, з справедливого ставлення до себе і ближчих вільний народ
творить свої самобутні (оригінальні) норми Справедливости. І по цих нормах
Справедливости людство оцінює моральні вартості того чи іншого племени, народу,
царства.
Народ, який має розвинене почуття гідности, ні від якого народу не буде позичати
Справедливости: мати позичену Справедливість значить мати позичену чесність.
Чссність - поняття, в якому визначене ставлення людини до себе, до людей, до
Вітчизни. Чесність людині потрібна, щоб вона могла утверджувати свою вартість між
людьми. Чесна людина з любови до своєї гідности ставиться чесно до своїх обов'язків,
обіцянок, вчинків, почувань. Наприклад, вторжники вторгнулися в Україну і почали
ув'язнювати її синів. і голосити, що справедливим судом покарані несправедливці
(мазепинці, петлюрівці) - "відщепенці народу", вороги "возз'єднання двох народів".
"Головне, що несправедливці покарані справедливим судом": кажуть люди, для яких
важливі слова "справедливість", "честь", а не сутність, вкладена в них.
Вторжники проголошують зрадника народу, який їм (вторжникам) служить (рідних
братів продає у в'язницю), справедливим сином України. І так народові поневоленому (при
допомозі погроз) вторжники прививають невільницьке розуміння Справедливости.
Народ, який звик до невільницького розуміння Справедливости, боротися за волю не
здібний. Він ставиться з недовір'ям до себе, його сини мають низьку національну мораль:
немає між ними братньої зріднености.
Щодня і всюди нам, українцям - власникам найбагатшої в світі землі, треба
пам'ятати, що справа не в гаслах "справедливість", "справедлива віра", "справедливий
закон", "справедливий суд", "справедлива конституція", "справедлива соціяльна політика",
"справедлива мораль", а в тому, чия у них сутність і який у них зміст, і кому вони служать,
і хто їхній можновладець?
Той, хто Українському Народові приносить Справедливість з чужих земель
(Південних, Північних, Східних, Західних), вважає, що Українці не здібні мати рідної
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Справедливости, українці не здібні бути справедливими по-українському. Їм, як людям
меншевартісним,
треба
дати
чужу
Справедливість.
По-чужому
їх
треба
всправедливлювати. По-чужому осправедливлений народ не є народом - є людністю без
власного духовного обличчя.
Справедливість чужого походження навіть тоді, коли вона буде найсправедливішою,
нам, українцям, не потрібна. Ми хочемо бути ми: ми не хочемо бути по-чужому
справедливі. Хто по-чужому справедливий, той по-рідному не справедливий: Чужинці, які
сотні літ нас, українців, навчали справедливости, робили нас рабами чужої
Справедливости.
Усе, що нас гнобило, принижувало, деморалізувало, вважалося Справедливістю:
десять століть у церквах заборонялася рідна мова і звеличувалися чужі мови (болгарська і
грецька). Усе, що нас робило достойним народом (рідні свята, рідні обряди, рідні звичаї),
було проголошене язичеством - виявом несправедливости.
Я хочу моєму народові повернути його світлу гідність і тому кажу: щоб українці
мали українську Справедливість, їм потрібна Рідна Українська Національна Віра. Українці,
маючи українську Справедливість, почнуть з довір'ям ставитися до себе, відродять почуття
національної гідности. Устійнять норму моральности: українець, який не вірить в
українську Справедливість, викликає підозріння до себе. Народи, довідавшись, що
українець вірить українцеві, повірять у гідність українця: українця, який знає собі ціну.
Знає своє місце в світі. Знає свій самобутній шлях життя. Достойний народ звеличує
Людство. Народи завжди ставляться з пошаною до того народу, який має своє духовне
самобутнє обличчя.
6-в. ПОСЛІДОВНІСТЬ. Послідовність - несуперечливість думання і діяння.

Послідовність - правильна осмисленість, обумовленість, умотивованість. Послідовність у
мисленні, виконанні, почуванні, плянуванні піднімає вартість "я" людського.
Послідовність (витривалість) - прикмета тієї людини, якій належить перемога.
Послідовність - наполегливість, непохитність, стійкість, принциповість, неухильне
прямування до мети. Послідовність - поважність, статечність, гідність, значність,
благородство людської вдачі. У послідовних людей мислення поважне, почування
стабільні, стримані. Нестійка Послідовність буває там, де є нестійка вдача, неошляхетнені
почування, або - неморальне ставлення до себе і ближчих.
"У нашій родині сварня, незгоди. Є такий член родини, з яким про жодну справу не
можна домовитися. Щодня міняє думки: і ніхто не знає (і він сам не знає), що думатиме
завтра про ту людину, яку сьогодні хвалить, або - знеславлює. У кожній організації він
небажана людина: він всюди любить робити порядки і тільки такі, які йому подобаються.
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Що є з цією людиною?" Вона не є послідовною, до неї треба ставитися милостиво, і на її
обіцянки і погляди не можна надіятися.
Там, де непослідовність, панує квола вольовість, невимогливе ставлення до своїх
помилок, дратівливість, поспішні зобов'язання і поспішне забування про них, мляве
мислення мілке. І відчуття самітности. Непослідовні люди вважаються ненадійними.
Поважні люди не хочуть з ними приятелювати чи робити умову спільної дії.
Є в нашому народі міркування: людям, які мають рішення нестійкі, змінні, не можна
вірити. Вони можуть сьогодні зрадити те, що для них вчора було дороге. (Якщо людина
зрадила чесність, якою вона дорожила, то це означає, що вона зрадила себе. Зрадила те, що
між людьми її робило людиною).
Якщо твоя вдача ощасливлена (обдарована чаром Послідовности), ти будеш завжди
бажаною людиною в колі кращих людей. Послідовність - вірність переконанням і
відданість у здійсненні мети. Послідовність - щасливе вміння в найтяжчих обставинах
зберегти гідність людську, тобто - залишитися людиною. Утратити гідність, проявивши
Непослідовність (зраду переконання самовизначеного, добровільного), значить
проголосити своє "я" неповноцінним.
"Караюсь, мучуся, але не каюсь". Він (Тарас Шевченко) мучився. І в муках
могутніла духовна краса його душі. Він дивував приятелів і ворогів чаром своєї
Послідовности. Він не зрадив тих переконань, які були дорогі його серцю. Він відмовився
від тілесної розкоші, щоб мати душевну розкіш - почуття вищої гідности. ("Добрий кожух,
тільки шкода, не на мене шитий").
А коли б Тарас Шевченко, проявивши непослідовність, хиткість, нешляхетність,
покаявся? Коли б він склав каяття перед монархом Московії, то мав би золоті ґудзики на
фракові, але Український народ не мав би пророка. Пророк не кається. Пророка можна
визнавати, або не визнавати. З пророком можна іти, діливши гірку чашу життя його, або вбити його, осміяти, обплювати. У пророка не можна вимагати каяття погрозами. Він ні
погроз, ні смерти не боїться. Пророк - вогонь одержимости.
Український народ осяється славою великого народу тоді, коли своїх великих синів
визнає великими і перестане стояти на колінах перед чужими пророками, чужими синами,
чужими вождями і вчителями. Іван Гонта лежав з відрубаними руками. Стікаючи кров'ю.
Гонга мовив: "Знаю, за що вмир аю, і не шко ду ю". Чим більше народ має синів,
обдарованих чаром Послідовности, тим він є могутнішим і благороднішим народом.
Люди, нездібні бути послідовними, нехай не йдуть на зібрання великодушних. І
нехай не стають в передові ряди синів Вітчизни. Їхня присутність в рядах передових синів
Вітчизни приносить рядам більше шкоди, ніж користи.

©Лев Силенко. 10996 рік Дажбожий
162

Мудрість Української Правди. Сім Законів Правильного Життя.

Коли є фронт, непослідовні повинні у тилу пасти стада і бути під наглядом
послідовних. Послідовність (Послідовність великодушна), як основа гідности і життєвого
щастя, потрібна всім людям! Її треба прививати дітям у родині й школі.
3. Правильне виконання має відповідальність, точність, дисципліну.

Виконання - здійснення задуму, наказу, прагнення, завдання, хотіння. Головні
прикмети Виконання - благородність, якість, кількість.
Скрипка та сама і мелодія та сама - скрипаль інший, і якість мелодії інша. Буряки,
картопля, капуста, м'ясо ті самі, а господиня інша - і смак борщу інший.
Буває, що все те саме, а смак борщу інший. Чому? Тому, що в господині був інший
настрій. Вона була стомлена, і борщ варила без радости. Настрій має велике значення у
виконанні праці: легше працювати тій людині, яка має добрий настрій. Швидше стомлює
та праця, яку людина виконує без захоплення.
Людина - життя, а життя - це дія, енергія. Людській природі властиве хотіння бути
виконавцем тієї чи іншої праці. По вартості праці визначається вартість людини. І воля
квітне в праці, а неволя - в бездіяльності. Здоров'я і щастя - в проворності, а нещастя і
хоробливість - у лінивстві.
Правильне Виконання - спосіб самовдосконалення. У чистому серці й чистому
розумі народжується чисте хотіння виконати чисту мету, щоб мати чистий успіх, щоб
оздоровити душу чистою приємністю. Правильне Виконання залежить від душевного
світла: коли думання натхненне, Виконання праці буде натхненне. І завершена праця
матиме натхненний вигляд. І відноситься це не тільки до маляра, письменника, шевця,
будівника, а й до орача. На ниві натхненно виораній краще колоситься пшениця.
Виконання - діяльність: працюю для себе - працюю для народу; працюю для народу
- працюю для себе. Є поверхове пояснення слова "народ" - жителі країни, населення
держави, маса, спільнота. Треба знати, що слово "народ" постало від слова "народження".
Люди одного народу значить люди одного племени, одного плоду. Слово "плем'я"
походить від слова "плід".
Син народу каже: "Я по плоті й по духу син народу". Народ відрізняється від народу
по зовнішньому вигляді, по вдачі й поведінці, по національних особливостях.
Вислови "мій радянський народ", "мій католицький народ", "мій греко-православний
народ" пропагандивні, неприродні. У них дух гноблення народу. Вислови "мій український
народ", "мій англійський народ", "мій німецький народ" правильні, природні. У них
людина визначає своє походження, свою вдачу, свій шлях життя, свою історію.
Правильне Виконання моральне: українець, в якого розвинене почуття гідности,
живучи в Україні, не буде виконувати розпорядження, прислане чужими авторитетами з
чужини (з Ватикану, Константинополя, Москви, Берліну, Єрусалиму чи інших чужин).
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Є авторитетним той українець, який з приємністю виконує розпоряджсння, отримані
від українського авторитету, не підлеглого чужим авторитетам духовним, політичним,
мілітарним, соціологічним.
Українець, який, живучи в Україні, виконує розпорядження чужих авторитетів,
вважається свідомим, або несвідомим, вільним, або невільним рабом. І чим він (раб) займає
вищі посади, чим він більш освічений і більш обласканий авторитетом чужоземним, тим
він низькіший, потворніший раб. Він нагадує людину, одягнену в шовкове вбрання, зіткане
з горя і сліз рідного народу.
Ти здійснюєш Правильне Виконання тоді, коли ти вільно користуєшся плодами
праці своєї, приносячи честь родині і народові. Бачачи плоди праці своєї, і, знаючи, що
вони тобі належать, ти самовтверджуєш гідність. Облагороднюєш себе гідністю, робиш
правильну оцінку свого Виконання і прагнеш удосконалювати його.
Ніякий в світі чужинець (добродій чи злодій, єдиновірний чи єдинородний,
єдиномислячий чи єдиносоюзний) не має права розпоряджатися у твоїй Вітчизні плодами
праці твоєї - твоїм потом і кров'ю, теплом твого серця, даром твоїм, що його ти хочеш
передати дітям і внукам.
Той, хто зазіхає на плоди праці твоєї у Вітчизні твоїй, той зазіхає на соки життя
твого, зазіхає на мислення твоє, на завтрашній день дітей твоїх, ти повинен вигнати такого
чужинця (вторжника), прибулого з Півночі, Півдня. Заходу, Сходу. Кому дане життя, тому
дане й право боронити назалежність життя.
Правильне Виконання те, яке не шкодить твоєму народові (твоєму родові), твоїй
Вітчизні (землі батьківській) і ближчим твоїм. Коли ти багатієш тому, що співвітчизнянець
твій бідніє, коди ти славишся тому, що Вітчизна твоя у неволі знеславлюється, твоє
багатство досягнене неморальним Виконанням.
Багатство, досягнене неморальністю, вб'є радість у душі твоїй. Душа без радости
зів'яне, хвороби ослаблять тіло твоє, і ніхто не схоче поділитися горем твоїм. Слава,
збудована на Виконанні розпоряджень чужого авторитету, стає сміттям, гряззю.
Правильне Вико нання те, в яко му є віддана любо в до Вітчизни, до пр ава мати
незалежне особисте і національне "я". Правильне виконання потребує зосередження мислі,
сили, хотіння, потребує блаженства (щастя). Щастя (добрий настрій) множить енергію
мислі, сили, хотіння.
Правильне Виконання точне, успішне, якісне і кількісне, здійснене при малій витраті
часу і сили. Можна витратити багато часу і сили, і мати маловартісне Виконання тому, що
воно здійснювалося безпляново, без морального і правильного мислення, недбало, без
натхнення. З мистецького планування треба починати мистецьке Виконання.
"Без мистецького плянування господиня варить борщ, робить порядок у домі. І
Виконання в неї добре. Стародавні люди жили без плянування - і жили добре".
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Помиляєтеся: і борщ господиня варить по пляну, спочатку кладе м'ясо, а потім - картоплю.
Стародавні люди ставили житла по пляну. Строгу пляновість бачимо в будові хат часів
Трипільської культури.
Правильне Виконання залежить від оточення, обставин. Оточення має бути вигідне,
приємне. Коли оточення пригноблююче, непривітне, Виконання здійснюється без щастя,
без душевного настрою. Без щастя виконана праця має в собі дух нещастя. Блаженство
(щастя) піднімає тонус почуттів. Бадьора діяльність почуттів обадьорює працю нервової
системи - поліпшується мислення і покращується вправність м'язів.
Обадьорюйся вірою, що твоє Виконання (вдома, на полі, на заводі, в дорозі, на
фронті, в шахті) потрібне тобі, твоєму родові, твоїм ближчим, в житті яких ти живеш, і які
живуть у житті твоєму. Коли ти виконуєш ту чи іншу працю з вірою, що вона тільки тобі
потрібна і ніхто з добрих людей її не потребує, то й ти нікому не потрібний.
"Ні, так не є: я ставлю дім з вірою, що дім тільки мені потрібний. Не хочу, щоб хтось
інший його потребував". Помиляєшся: ти ставиш дім з думкою, щоб він був гарним і для
ока ближчих твоїх. І щоб могли люди його купити, коли появиться в тебе таке хотіння. І в
полі ти працюєш з вірою, що хліб, тобою вирощений, буде тобі й людям потрібний.
Виконання - знамено людини: яке Виконання, така й людина. Людина сама визначає
своїм Виконанням, до яких людей вона належить. За достойне Виконання люди платять
пошаною, захопленням, любов'ю. У древні часи рабові, який достойно довершував чин,
давали волю.
Людині дане право самій себе оцінювати, порівнюючи якість своєї праці з якістю
сусідньої. Тільки правильно здійснюючи Виконання, людина може дійти до добра, успіху,
слави. Вартісне Виконання робить людину вартісною.
Правильне Виконання многогранне. Муж, який має жену і дітей, повинен мати час
для Виконання праці і повинен мати час для родини. Правильне Виконання затаєне в
уміння правильно користуватися часом і обставинами. При правильному розподілові часу
ощаджується енергія життя, зберігається здоров'я.
Праця, навіть щаслива, стомлює, коли вона одноманітна. Розумне життя: муж
ощасливлює себе, навчаючи дітей своїх і жаліючи любу жену свою. Жена, на ласки мужа
відповідаючи ласками, щасливить себе і родину свою. Головне - навчай дітей законів
Правильного Житія, щоб зміст їхнього "я" був їхнім, щоб вони вміли відстоювати всюди і
завжди зміст свого "я".
Правильне Виконання не виснажливе: людина, виснажена працею, страждає.
Хвороби появляються там, де є духовне й тілесне страждання. Приємне Виконання мало
виснажує людину. Щоб приємність не втратила наснаги, нею треба розсудливо
користуватися. Приємна праця приємно втомлює: приємна втома має приємний настрій.
Приємний відпочинок - щаслива наснага життя.
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7-а. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Вартість життя оцінюється не довготою, а змістом:

Правильним Думанням, Правильним Хотінням, Правильним Виконанням, Правильним
Ставленням до себе й оточення, Правильним Харчуванням, Правильною Любов'ю,
Правильною Вірою. Вартісне життя завжди високо оцінюється, воно є хорошим прикладом
для молоді, яка збирається виходити на дорогу самостійного життя.
Відповідальність - почуття людської благородности, гідности, величности.
Відповідальність людини за своє мислення, хотіння, виконання, почування ознаменовує її
поважність, вихованість, серйозність, добросовісність, душевну впорядкованість.
Відповідальність
перед
Батьківщиною
і
родиною
вважається
природньою
Відповідальністю. Коли вона чеснотливо розвинена, звемо її священною. У ній людина
показує свої найблагородніші почування - розуміння свого обов'язку боронити своє місце
на землі (свою Вітчизну, свого провідника, свою родину, своє Минуле, Сучасне і
Майбутнє).
"Людина вільна має право бути відповідальною і невідповідальною за ті чи інші свої
вчинки. І в ім'я волі ніхто не має права її притягати до Відповідальности". Ні, таке поняття
волі хибне: людина не може жити без людей. Там, де є люди, є й закони, устійнені людьми,
і є Відповідальність перед законами. Вона нічого не має спільного з сваволею.
Безумна людина і тварина звільнені від Відповідальности. Людина, яка має мало
розвинене почуття Відповідальносги, не шанує своїх слів, узятих зобов'язань не виконує,
до наказів, отриманих від рідного авторитету, ставиться безвідповідально. Між
достойними людьми така людина вважається неповажною. З нею не можна говорити про
справи важливі. І важливі справи їй не можна доручати. Неповажна людина знаходить ряд
причин, при допомозі яких старається оправдати свою безвідповідальність; такі її старання
ще більше знецінюють вартість її вдачі.
Чим більше в людини розвинене почуття Відповідальности, тим більше вона є
людиною. Її шанують, їй довіряють, нею гордяться, з неї беруть приклад. Відповідальність
народжується благородною душевною енергією, вільним і (головне) вихованим розумом.
Відповідальність помагає людині поширювати коло приятелів, успішно
довершувати виконання, самоощасливлюватися. Усі визначні люди мали розвинене
почуття Відповідальности. Відповідальність (маю на увазі почуття Відповідальности)
прививається людині правильним вихованням у родині, в школі, в оточенні поважних
людей. Відповідальність стає обрядом родинного щастя, гордістю роду, таємницею
життєвого успіху.
8-б. ТОЧНІСТЬ. Вільній людині хочеться бути точною тому, що в неї розвинене

почуття гідности - пошани до себе й ближчих. У вільної людини Точність набута, вона є
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навиком вихованої волі. Несвідоме, підсвідоме і свідоме самовдосконалення, збереження
життєвої енергії здійснюється при допомозі Точности. Де є Точність, там немає поспіху.
Поспіх - шлях, який веде людину до нещасть, виснаження, кволости.
У раба Точність вимушена: раб не розпоряджається ні своїм мисленням, ні своїм
почуванням, ні своїм часом. Раб хоче при кожній нагоді бути неточним, щоб украсти час
для спочинку, проявити зневагу до рабовласника. Неточність - рабський навик. Раб,
виплекавши зневажливе ставлення до Точности, стає нездібним сам себе
здисципліновувати, щоб самому для себе здобути волю.
Раб любить оправдуватися перед рабовласником: "спізнився", "забув", "заблудив".
Він просить помилування, але рідко коли обіцяє бути точним: бо він в Точності бачить
рабство - таке його розуміння Точности тримає його в рабстві. Раб, звиклий до Точности,
має більше можливостей звільнитися з рабства, ніж той раб, який звик недбайливо
ставитися до Точности.
Усе, що нас оточує, має вагу і вимір. Щоб щось побудувати, треба мати на увазі
Точність ваги і виміру. (Селянин вимірює своє поле вздовж і впоперек: любить точно
знати, де межа, щоб на чуже не зазіхати і свого не дати).
У мисленні Точність має велику силу. Висловлюватися точно значить
висловлюватися коротко, змістовно, влучно, переконливо, обгрунтовано, діловито,
яскраво. Висловлюватися точно значить кожному слову давати вагу. Там, де слово
туманне, немає точного мислення. Точне висловлення думки - дар великий, ним володіють
кращі письменники. Треба дитину учити вдома і в школі правильно будувати речення,
красиво і точно висловлюватися.
Точність - щаслива звичка людей життєвого успіху. Родичі, ощасливлюйте дітей,
призвичаюючи їх до Точности. Великі люди завжди шанували Точність; годинник був
їхнім нерозлучним помічником. І вони й від підлеглих вимагали Точности. Неточні люди,
які вели боротьбу з точними, успіху не мали.
Люди, які мають розвинене почуття Точности, високо цінуються там, де потрібне
точне виконання обов'язку. Є думка, що ми сьогодні живемо в епоху великого розвитку
технології. Не забуваймо: там, де немає Точности, немає технології. Не хвилина, а секунда
грає в житті людини велике значення. Щоденно свідомо вдосконалюймо навик Точности,
ощасливлюймося його корисними і шляхетними властивостями.
9-в. ДИСЦИПЛІНА. Дисципліна значить виховання, порядок. Є розумне українське

прислів'я, яке часто повторюю, "Дисципліна - мати порядку". Добровільна дисципліна добровільне (внутрішнє) прагнення дотримуватися порядку, обов'язку, точности,
акуратности, тактовности.
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Дисципліна - правила поведінки. Людина, яка знає свою вартість, каже: "Я людина
дисциплінована", тобто - люблю правила порядку, моралі, обов'язку. Щаслива та людина,
яка вміє свідомо сама себе дисципліновувати. Свідомо набутий навик дисциплінованости
входить у світ підсвідомий, і людина стає дисциплінованою, не думаючи про дисципліну:
дисципліна вже стала її навиком.
Національна Дисципліна - обов'язок перед Батьківщиною. Тільки національна
Дисципліна дає нації можливість утвердити національну волю, державну могутність,
славне місце між народами планети Земля. Недисциплінований народ може сотні літ
боротися за волю, може віддано вмирати за волю, і волі не мати. А коли й здобуде волю, то
зразу її втратить, не маючи національної Дисципліни.
Народ, який має здібність сам себе дисциплінувати, вільний і динамічний: він
ощадливо розпоряджається своєю духовною і тілесною енергією. Дисципліна, яка
виходить з внутрішнього хотіння народу, вважається духовним скарбом народу, розумом
його волі.
Дисципліна, яка в народі запроваджується примусом (концтаборами, погрозами,
карами), вважається Дисципліною поневолення: нею користується народ-гнобитель,
вторгнувшись на землі народу гнобленого. Примусова Дисципліна - умертвіння
людяности; вільна Дисципліна - розвивання людяности.
Народ вільний, благородний, розумний сам себе дисципліновує своїми правилами
життя, правилами ставлення до себе й світу, правилами ставлення співвітчизника до
співвітчизника. Життя вартісне тоді, коли воно впорядковане (дисципліноване). Народ,
який себе призвичаїв до рідних норм Дисципліни, могутній, певний у свої сили, має високу
духовну культуру. Він вміє в найтяжчих обставинах відстояти життя свого "я". Коли він
програє битву військову, то старається виграти битву економічну, а коли програє битву
економічну, то старається виграти битву на фронті духовному. Дисциплінований народ
непереможний: в політиці, вірі, війську він творить обрядову авторитетність рідних
провідників, бачачи в цьому міцність свого життя. Держава - це Дисципліна,
недисциплінований народ до державного життя не дозрів. Відсталі народи переважно
недисципліновані тому, що в них є десятки визначень, що таке добро, що таке зло, що таке
вірність Вітчизні і що таке зрада Вітчизни, що таке рідна духовність. У них немає одного
усталеного і звичаєм освяченого поняття національної чести, гордости. І це їх роз'єднує, це
їх ослаблює, деморалізує, стомлює сварами, незгодами.
Дисциплінована людина краще володіє собою, ніж недисциплінована.
Дисциплінована людина з почуттям душевного самоопанування переборює перешкоди,
неприємності, погрози, поразки. І спокійно (з душевним самоопануванням) стрічає
перемогу, успішне завершення мети.
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Хто дисципліновано перемагає перешкоди, той вдосконалює працю свого розуму,
облагороднює і ощаджує енергію своїх почувань. Хто зневажливо ставиться до
Дисципліни (маю на увазі самодисципліни), той стає жертвою життєвих невдач. І замість
того, щоб у собі шукати хибу і її виправити, знаходить розраду в чарці і наріканнях на
долю, на світ, на людей, на погоду, на Бога.
Недисципліновані люди ніколи не перемагали дисциплінованих. Людина тому є
людиною, що її організм збудований за строгими законами Дисципліни (порядку). Світ
тому є світом, що він збудований за строгими законами Дисципліни.
4. Правильне ставлення до себе й оточення властиве повноцінному "я":
повноцінне "я" незалежне, небайдуже, узгоджене.

Щойно народжена дитина плаче. Її зворушує незвичне оточення: лякає голос
людини, дотик пелюшки, мамин поцілунок, світло. Звикаючи до оточення, дитина
заспокоюється, обживається, нові обставини стають приємними. Мамині груди дають
найкращу поживу для будови тіла дитячого.
Дитина підр о тає
с і ставить питання: "Мамо , де я взявся?". У дитини починає
розвиватися свідоме "я". Їй хочеться знати історію свого появлення на світ.
Самопоявляється приємна віра, що "є я і є мама". Мама задовольняє допитливе дитя
відповіддю: "Лелека приніс", "Знайшла тебе на капусті біля зайчика". Наприклад, я,
отримавши від мами таку відповідь, ходив на вгород і оглядав капусту: місце свого
появлення на світ, про що мати оповідала своїм сестрам.
Кожній людині дається "я" під час її народження. Мільйони людей - мільйони
неповторних "я" людських. Наприклад, узори на шкірі пальців появляються в людини ще
перед її народженням. Шкіру на пучках можна обпікати на вогні, обпарювати кип'ятком:
стара шкіра злізе і виросте нова. І знову капілярні лінії на пальцях будуть точно такі, які
мала людина в день приходу на світ білий.
Знаємо: на світі немає й двох людей, які б мали однакові капілярні лінії, однаковий
запах тіла. Тисячі людей живуть у місті - і кожна людина має безподібний (тільки їй
притаманний) запах.
Є погляд, що людина - це глина: з глини зліпив біблійний Саваот людину, і дав їй
душу. Інші вважають, що людина це глина, яка самоосвідомилася: стала власником
найрозвиненішої нервової системи. Знаємо: людина, коли її в дитячих роках поставити в
нелюдські умовини, не виросте людиною. Вона й постаріє, не вимовивши й одного слова.
Вона боятиметься зустрічатися з людьми, чутиметься зручніше між звірями, бо між ними
виросла, змужніла, і розуміє значення їхньої "мови".
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10-а. НЕЗАЛЕЖНЕ "Я". Мати Природа, даючи людині "я", дала їй і право вільно

життєутверджувати "я", обороняти і вдосконалювати його. Уже в перші тижні життя
дитина починає знайомитися з собою (оглядає руки, ноги, обмацує пальчики). Вона вивчає
себе й оточення.
"Я" людини можна поділити на ряд односторонніх "я". Наприклад, "я" тілесне, "я"
мисляче, "я" відчуваюче, "я" самообороняюче, "я" самокритикуюче, "я" жорстоке, "я"
любляче, "я" віруюче. З односторонніх "я" складається всесторонне "я".
(Первісне "я" затаєне в "я" сучасної людини. Варто згадати, що, наприклад, страх
був мало властивий первісному "я". Коза дивує людину безстрашністю: стоїть над
проваллям на вершині скелястої гори. Такі властивості мала й первісна людина (чи її
предок). Дії первісного "я" особливо відчутні у тих людей, які є лунатиками).
"Я" людства величне своєю многогранністю: є українське "я", є англійське "я", є
японське "я", є китайське "я", є індуське "я", є семітське "я", є негритянське "я".
Притаманності расового "я" (тілесного і духовного) виразно бачимо в діячах: Шевченко,
Заратустра, Будда, Конфуцій, Ездра, Христос, Магомет, Шекспір. "Я" Івана Грозного і "я"
Ульянова (Леніна) мають виразні антропологічні татаро-монгольські притаманності: вони
особливо рідні для москвинів. Сила їхня в тому, що вони вгармоновані з духовністю
народу, який їх собі на славу народив. Гітлер, коли б зовсім не був виразником німецького
"я", залишився б для німців незрозумілим. І це можна сказати й про Муссоліні, Черчіля, Де
Голя.
Людину визначає людиною її духовне "я". Немає духовости без змісту: немає
духовости такої, яка б нікому не належала. Прибувши в джунглі Амазонки, ви знайшли
гурт первісних людей: щоб пізнати рівень їхнього життя, ви починаєте цікавитися їхнім
мистецтвом, їхньою звичаєвістю, їхньою вірою, тобто змістом їхнього духовного "я".
Є зміст духовости індуського "я", є зміст духовости жидівського "я", є зміст
духовости японського "я". Людину робить людиною не її Сучасне, а її Минуле: людина
сьогодні є такою тільки тому, що вона вспадкувала досвіди вчорашніх поколінь
(прародителів своїх). (Хто знає себе, той багато знає. Хто знає оточення, той знає своє
місце в оточенні).
Лікар сказав хворому юнакові: "Мені буде легше лікувати вас, коли скажете про
життя дідів і батьків. Чим вони хворіли?" Юнак відповів: "Мене люди знайшли в
повиточку під тином, нічого не можу сказати про свій рід. Признаюся, що це мене гнобить
- дуже хотілося б знати корінь свій, щоб краще розуміти себе. Щоб краще знати своє місце
на землі".
Дажбог - Свідомість Всесвіту. Тато Орь і Мати Лель освідомлювали самі себе,
єднаючись з Свідомістю Всесвіту. Сонце, Місяць, Небо, Зорі, Ліси, Ріки, Степи, Літо,
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Осінь, Зима, Весна хвилювали їхні чуття. Захоплювали їх, несли їм радощі і смутки, холод
і тепло, тьму і світло.
Тато Орь і Мати Лель єднали своє "я" з "я" Дажбожим, з "я" того оточення, в якому
вони жили. Між їхнім "я" і "я" Всесвітнім було єднання невидиме і видиме, свідоме і
несвідоме: Тато Орь і Мати Лель відчували зміну в погоді. На їхні серця діяв Всесвіт:
могутні вибухи на Сонці мали впливи на серця наших Родоначальників, на кожну клітину
їхнього тіла. У них була віра у Вищі Сили. У них була любов до Дніпра. У них була віра,
що їхні сини і дочки зуміють відстояти незалежність свого "я", незалежність своїх земель,
на які часто вторгаються чужі племена.
Хто побував у Японії, той знає: понад усе на світі любить японець чарівну Японію,
незалежність японського "я". Відвідуючи різні країни Європи, Америки, Азії, я бачив:
кожний народ прагне мати свій шлях життя, старається мати своє незалежне духовне "я". І
де б не був (у Бомбеї чи Нікараґві, Атенах чи Багдаді), я думав про Дніпро. Думав про
незалежний зміст українського "я". Я щодня в думці розмовляв з українцем: брате мій,
плянета Земна кругла. Кожна частина Землі є центром Землі. "Я" однієї людини не має
права гнобити "я" іншої людини.
Брате мій, твоє "я" - це твоя свідомість особиста і національна. Нація складається з
таких "я", як твоє: нація в тобі і ти в нації. Національна свідомість у твоєму "я" і твоє "я" в
національній свідомості. (Мати Природа любить життя, здібне себе боронити,
вдосконалювати, наснажувати).
Життя - боротьба, і тому життя бадьоре, квітуче, зернисте, самоутверджуюче. Якщо
б життя не було боротьбою, воно б не мало майбутнього. Борися за життя: будь майстром
свого "я". Благородне "я" тому благородне, що в ньому розвинені благородні почування.
Успішне "я" тому успішне, що воно самодисципліноване (виховане). Незалежне "я" тому
незалежне, що духовність жодного чужоземного "я" над ним не домінує, не панує.
Ти маєш багату землю, яку тобі передали твої предки. Твій корінь у твоїй землі.
Кров, що пульсує по жилах твоїх, то найдобірніші соки твоєї землі. Живи, обороняючи
землю свою, - джерело життя твого і дітей Твоїх. Живи, обороняючи незалежність
особистого і національного "я".
Мати своє незалежне "я" це не значить зосереджуватися тільки на самому собі, ні, ні,
це значить бу ти со бою. Тільки та людина, яка є сама со бою в щасті, в ну жді, вдо ма і в
спільноті, має повноцінне "я".
Тільки незалежне "я" спроможне бути собою, спроможне вільно розвивати здібності
і почуття власної гідности, особистої і національної свідомости. Головне завдання
незалежного "я": самовдосконалювати і обороняти "я" особистої і національної свідомости.
Чужинець добрий чи лихий, який хоче дати твоєму "я" чужу віру, чужі поняття
життя, моралі, соціяльних порядків, зазіхає на незалежність твоєї особистої і національної
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свідомости. Зазіхає на незалежність твого "я", щоб твоїм "я" розпоряджатися, щоб
експлуатувати енергію твого "я".
Наприклад, не було і ніколи не буде такого суспільства, де б усі були бідні, або - всі
багаті. Бідний багатіє, багатий - бідніє. Знаємо з історії: багач ставав жебраком, а жебрак
ставав полководцем. Розумна людина вважає себе членом народу свого, і, будучи багатою,
вона помагає бідному. Багатий, який не помагає бідному, бідніє, і часто стає жебраком.
Благороднішає та нація, в якій благороднішають багаті люди, звеличуючи себе щедротною
справедливістю.
Щоб українця принизити перед світом, щоб зробити його меншевартісною
людиною, щоб поневолити його особисте і національне "я", треба його обманути, речучи:
"Не українець Петлюра здібний в Україні зробити соціяльний і національний порядок, а
чужинець (москвин Ульянов-Ленін). Українець, іди ленінським шляхом, роби українських
багатіїв злидарями, а злидарів роби багатіями, живи по-ленінському, думай поленінському!"
Шлях Леніна - це шлях ленінського "я", яке є втіленням національного московського
"я". Ленінові земляки, щоб обманути українців, речуть, що ленінське "я" інтернаціональне.
Ні, ніколи не було такого "я", яке б антропологія не приділила до тієї чи іншої раси, нації.
Ленінське "я" національно-москвинське, яке з пропагандивних міркувань проголошується
інтернаціональним. Ленін любив свій народ більше, ніж чужий. Нормальний син рідну
маму любить більше, ніж чужу: такий закон Матері Природи.
Брате мій, свідомість твого особистого і національного "я", це зміст твого життя, це
твоє право бути господарем на батьківській землі, бути достойною людиною. В ім'я змісту
жодного в світі чужоземного "я" (ленінського, тітовського, католицького,
мусульманського, грецько-ортодоксального) не відрікайся від змісту особистого і
національного "я": не відрікайся від себе, не знеособлюйся, не переставай бути
повноцінною людиною.
Якщо Будді, Христові, Магометові, Ніцше, Ленінові вільно мати своє "я", не
підпорядковане жодному іншому чужоземному "я", то хто має право, брате мій, позбавляти
тебе тих прав, які за собою застерегли ці відомі люди, по-своєму моральні і по-своєму
самобутні? Не ослаблюй себе думкою, що вони відомі люди, а ти маловідомий. Відоме невідоме, маловідоме - широковідоме. Відомі й маловідомі "я" мають однакові права
обороняти свою незалежність, обороняти зміст свого особистого і національного "я".
Той, хто вторгнувся в твою Вітчизну і силою "вогню і меча" (чи підступної
пропаганди) прагне твоє "я" окатоличити, огреко-ортодоксити, змагометанізувати,
зленінізувати чи зтітоїзувати, вважається насильником.
Насильник прагне духовістю свого "я" поневолити духовість твого "я": прагне, щоб
тво є "я" мало чу жий шлях життя, пр агне, що б тво є "я" бу ло залежне від чужо го "я".
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Залежний той українець, який живе під чужою владою в Україні, підкоряється директивам,
прибулим з чужини (з Москви, Берліну, Риму, Константинополя, Сараю).
Брате мій, коли твоє особисте і національне "я" залежне від чужоземного
(політичного, релігійного, соціяльного) "я", значить ти людина рабського "я". Тобі
прививається комплекс меншевартісного "я": тебе навчається називати неволю волею,
гноблення народу - братерством народів-братів. (А коли б ти сказав, що Каїн і Авель також
були братами, то чуже "я" безпощадно б на твоїй батьківській землі переслідувало б твоє
"я").
"А коли чуже "я" розумне, справедливе, приятельське, то пощо я буду пізнавати своє
"я"? Буду пізнавати чу же "я", що б сво є "я" чу жим збагатити". О, бр ате мій, то й, х то не
пізнав себе (не утвердив незалежносте свого "я" особистого і національного), а хоче
пізнати чуже "я", не може вважати себе розумною людиною. Чому?
Не утвердивши незалежности свого рідного "я" (не знаючи себе), звідки ти можеш
знати, що чуже "я" розумніше, справедливіше за твоє "я"? Якою міркою будеш вимірювати
розумність і справедливість чужого "я"? Рідною міркою чи чужою?
Розумне пізнається розумом, справедливість пізнається справедливістю, а
приятельство - приятельством, а свідомість - свідомістю. Той чужинець, який хоче твоє
особисте і національне "я" тримати під своєю владою, є твоїм смертельним ворогом. І
розум, рівноправство, воля, приятельство тут ні при чому!
"А коли людина, покорена духом чужоземного "я", вже звикла до чужого "я", звикла
до залежности, звикла бути під чужою владою і зве чужу владу рідною і в цьому знаходить
щастя?"
О, брате мій, хто пристосовується до чужого "я", той відстосовується від рідного.
Хто, живучи в рабстві, щастя знайшов, має рабське щастя. Хто звик до рабства і рабство
зве вільним життям, той звик бути неповноцінною людиною.
Повноцінна людина стійко відстоює незалежність свого особистого і національного
"я". Її не можна ні підкупити, ні застрашити, ні примусити, наприклад, рабське колхозне
життя називати "квітучим щастям, яке подарив Ленін". Достойна людина чесна сама з
собою. І не шкодує життя свого, обороняючи назалежність свого особистого і
національного "я". Достойна людина є світлим зразком для всіх тих, хто прагне бути
достойним, хто прагне бути майстром свого "я" особистого і національного.
Брате мій, хто обороняє незалежність свого особистого і національного "я", той
обороняє честь Людства, обороняє право людини бути людиною. Щоб бути таким
оборонцем, треба мати вольове "я". Сильне "я" те, яке вольове, здібне всюди і завжди
відстоювати свою особисту і національну незалежність. Розумність, освіченість,
талановитість без вольовости вартости великої не мають. Вони часто на інтернаціональних
ринках самі себе продають, або стають лакеями вольового чужоземного "я".
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Брате мій, маючи вольове "я", будь діяльним: живеш на рідній чи чужій землі,
розвивай незалежність свого особистого і національного "я". Самоутверджуй сам себе. І в
інших не відбирай цих священних прав: якщо японець родився і живе в Україні, не
примушуй його українізовуватися. Для японця найзручніше бути японцем, незалежно від
того, де він родився.
Японець великий тоді, коли він має японський шлях життя. Коли на землю твоєї
Батьківщини вторгнувся з Московії пропагандист "я" ленінського чи "я" білогвардійського,
негайно покажи йому дорогу додому (в Московію), і скажи, що в Україні українське життя
політичне, соціяльне, духовне, економічне, технологічне упорядковують українці так
незалежно, як французи у Франції, англійці в Англії, португальці в Португалії, албанці в
Албанії, шведи у Швеції.
Українцям для життя повністю вистачає українського розуму, і з чужин (від Леніна
чи Гітлера) українці розуму позичати не зобов'язані. Вижени вторжника-москвина, щоб він
не хвастав перед світом, що українці - це хронічні недолітки, які ще не виросли бути
незалежним народом, ще не виросли мати незалежний національний шлях, щоб на рідній
землі по-рідному господарювати, і тому повинні жити під опікою північних зайдів (дітей
Катерини 2, Ульянова-Леніна, Суслова).
Брате мій, людина, яка не має незалежного особистого і національно го "я", не має
майбутнього: майбутнє твориться сьогодні. Істинно кажу: "я" Всесвіту безмежне,
самонаснажуюче і самоутверджуюче, і твоє незалежне особисте і національне "я", щоб
було повноцінним, має розвинути в собі прагнення безмежні, безсмертні, самонаснажуючі
і самоутверджуючі. Єднай своє "я" з "я" Всесвіту!
Сам утверджуй свідомість свого "я" особистого і національного: твори рідний шлях
життя духовного, соціяльного, політичного, військового. Ти маєш право помилятися і ти
маєш право виправляти свої помилки. Стався толерантно до всіх тих "я", які не
переслідують жодні расові, релігійні, соціальні і філософські "я". Увесь світ люби, усіх на
світі людей люби (білих, жовтих і чорних), але люби, як достойна людина - люби
достойною любов'ю, маючи незалежне особисте і національне "я"!
Толерантність - шлях духовного самовдосконалення, шлях світла і правди. Кожне в
світі "я" особисте і національне має святе право мати свій самобутній шлях, має святе
право боронити своє єство. Змінити закони Матері Природи не можна: але можна їх
злагіднювати.
Між "я" людським має точитися вічна боротьба за першість: коли б такої боротьби
не було, людське "я" змаліло б, охляло б. Боротьба між "я" національними має бути
великодушна і взаємоспівчутлива: без зазіхань на незалежність того чи іншого "я".
Благородство Людства підніметься на високий рівень тоді, коли зникне варварство прагнення зазіхати на свідомість особистого і національного "я".
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11-б. НЕБАЙДУЖЕ "Я". Є в нашому народі прислів'я: не родися багатим, не родися

вродливим, а родися щасливим. Щасливі люди вітані і люблені. Щастя там, де пристрасть:
пристрасть - це глибоке душевне збудження, піднесення, натхнення. Великі люди мали
пристрасні душі, вони не любили людей байдужих, нудних.
Пристрасний Іван Франко писав: "Я страшно не люблю отих старих нудярів, що раз
у раз люблять торочити мораль". Байдужі люди (старі чи молоді) - це пригноблені "нудярі".
їхня нудота відразлива. І особливо тоді, коли вони нудять людей довгими нудними
розмовами чи пригнобленою мовчазністю.
Збайдужіла людина говорить: "Моя хата скраю, нічого не знаю, живу своїми
інтересами, громадським життям не цікавлюся; патріоти хай залишать мене в спокої! Я
збайдужів, бо бачу, що все не так робиться, як треба, порядку немає - усе не так, як я хочу.
І тому я живу для себе".
Стародавні греки називали того грека, який байдуже ставився до суспільного життя і
дбав тільки про своє особисте "я", ідіотом, тобто іґнорантом, неуком, який замкнутий сам у
собі, як горіх у шкаралупі.
(Слово "ідіот" тепер вважається образливим, уживається у значенні "безглуздий",
"затурканий", "зашкарублий": той, хто має недостатній розумовий розвиток,
непристрасний - нечутливо ставиться до оточення, має малорозвинені почування).
Небайдуже "я" чуттєво розвинене, задушевне, натхненне, палке. Все, що воно чує і
бачить, чутливо сприймає. Його хвилює пісня, вірш, рокіт бандури, картина, квіти, схід
сонця, археологічна знахідка, весняний ліс, краса осіннього позолоченого листя, перший
сніг на ялинці, перший весняний промінь, пролісок. Небайдуже "я" з ближчими хоче
поділитися пережитим, побаченим, почутим; у його пристрасній душі віддзеркалюється
весь світ - світ людей і оточення.
Небайдуже "я" мав Тарас Шевченко. Він пристрасно любив Україну. Любив її
більше, як себе. Любив її чарівну природу і її добротних людей. І він пристрасно ненавидів
ворогів України. Світла благородна пристрасть - багатство душі великої, глибокої,
чарівної. Пристрасно любити Вітчизну, боліти її болями і радіти її радощами може тільки
благородне"я".
Тарас Шевченко не любив тих земляків, які ставилися байдуже до долі України і
дбали тільки про вигоди особистого дрібничкового "я". Він таких збайдужілих порівнював
з свиньми, пишучи: "німії, підлії раби заснули, мов свиня в калюжі, в своїй неволі".
Нація, яка складається з мільйонів збайдужілих "я", не має віри в себе, не має
розвинутих почувань національної гідности - живе обтяжіла рабськими навиками.
З такої нації, як з глини, спритні чужі люди можуть ліпити все: "дядьків отечества
чужого", "малоросійських гречкосіїв", "православних дядьків, попихачів", "орденоносних
колхозних рабів", культура яких по формі - українська, а по змісту - інтернаціональна,
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"безбатченків, які рідного соромляться, а чуже славлять", "пролетарів без імени і роду",
"християн грецької, латинської чи сектантської орієнтації", "душевно спустошених
нігілістів, які різні духовні, мистецькі течії вивчають, тільки не здібні себе вивчити пізнати корінь свого походження", "асимільованих людей, які, шукаючи шматка хліба,
утратили батьківське прізвище, материнську мову, і живуть, присусідившись до того чи
іншого чужинця".
Є вислови: він, як людина, моральний, працьовитий, грошовитий, але, як патріот, ні.
Він байдужий до того, хто господарює в Україні: чужі люди чи рідні. І каже: аби
мені було добре.
Якій людині найвластивіше байдуже ставлення до Вітчизни? Егоїст (сліпий
самолюб) байдуже ставиться до рідних людей, не любить перебувати у громаді, його душа
обмежена: в ній не може жевріти благородне хотіння жити для Вітчизни, шануючи синів
народу, які віддають життя на жертовнику волі Вітчизни.
(Байдужа людина ніколи не була привабливою. Коли вона красива, її краса швидко
стає нудною, подібною на красу манекена крамничного. Байдужа людина (якщо байдужжя
не спричинене хворобою) не вміє задушевно висловлювати свої хвилювання, зацікавлення,
співчуття).
Байдуже "я" не може бути патріотичним: патріотизм - це духовна благородність,
патріотизм там, де душа світлопристрасна, багата. Треба знати: чим більше в народі
байдужих "я", тим трагічніша доля народу. Українець, живучи сотні літ у неволі,
збайдужів: занедбав розвиток почуттів благородних.
Президент Симон Петлюра кликав українських селян до зброї. Більшість з них до
кличів президента ставилася байдуже. Вони тішили себе думкою, що "їх ніхто не скине з
їхньої землі. Ленін їм дає їхню землю, речучи: "земля селянам". У 33 році вісім мільйонів
українських селян померло з голоду не тому, що вторжник Ленін всесильний, не тому, що
пшениця зеленіла в Україні, а хліб білів у Москві, а тому, що вони (українські селяни)
проявили збайдужіння до себе.
Зайшлаки-ленінці, як вони пишуть, мали в Україні справу з "ідіотизмом сільського
життя, де основну масу населення становив зашкарублий і затурканий мужик", (Ком. Укр.,
4, 1965, 5). "Зашкарублий і затурканий" православний мужик знав попа, церкву, в якій
славиться "бєлий цар російський", знав шинок і звав себе "тутешнім".
І заздрісно дивився на сусіда, в якого кращі коні, хата на помості, віз, як писанка, і
байдуже ставився до утвердження незалежности свого особистого і національного "я". За
це можна його ганьбити, але не забувати, що він не винуватий: попи і ксьонзи вбили в його
душі почуття національної гідности, самопошани. Вони щонеділі, ведучи оповіді про
біблійних царів і пророків, спрямовували мислення в сторону чужого божества.
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Заздрість - це досада, роздратування, почуття меншої вартости. "У сусіда хата біла, у
сусіда жінка мила, а у мене не сіяно, не орано". Використовуючи заздрість (низькі
почування), північні зайди рекли: "Грабуй заможника, виганяй з хати, бери собі його білу
хату, оране поле!"
Заздрісні люди - гірші люди. Є в нас прислів'я: залізо іржа з'їла, а заздрий від
заздрощів погибає. У Панаса Мирного читаємо: "Тут на селі багато заздрих! Ніхто не
пройде повз дворище, щоб не позавидував". У Михайла Коцюбинського читаемо: "Якого
хліба навозив! -по ду мав він із заздрістю, мало не з ненавистю до брата". У Тараса
Шевченка читаємо: "Заздро, що в брата є в коморі і на дворі, і весело в хаті".
Не будьмо заздрісними - не будьмо гіршими людьми! У сусіда (співвітчизника
твого) краща хата - прийди і привітай його. І скажи: "Горджуся, що маю доброго сусіда!
Горджуся кращими людьми села! Між кращими я кращаю, учуся в них краси, кмітливости,
хочу бути таким, як вони. І ще кращим хочу бути, щоб і мене вітали з перемогою".
"Кожна людина хоче бути багатою, щасливою, і тому заздрить, що в неї немає того,
що її сусіди мають; заздрість - риса характеру, притаманна кожній людині". Саме хотіння
бути багатим, щасливим не робить людину багатою, щасливою. Заздрістю ніхто себе не
ощасливив, не збагатив.
У світі устійнилася думка: щастя не там, де розкоші (розкішні вози, меблі, обіди), а
там, де приємний настрій на душі, блаженство. Є багато таких людей, які живуть в
розкошах і розкошів не відчувають: не мають часу в розкошах розкошувати. Їхні душі
стомлені стражданнями, незгодами, клопотами. У матеріяльних розкошах зберегти
душевну розкіш інколи тяжче, ніж у скромному житті.
Так є: заздрість і самолюбство притаманне вдачі людській, отож - заздри порозумному! У сусіда біля хати гарна огорожа. Наснаж себе заздрістю світлою: постав біля
хати ще кращу огорожу. І люби себе - але так люби, щоб твоя любов до себе не була
висміяна людьми.
Люби себе так, щоб тебе любили люди: люби свою чесність, охайність. Люби своє
небайдуже ставлення до Вітчизни, щирою любов'ю люби щирих людей. Люби сам себе,
контролюючи свої спонуки (тілесні інстинкти). Щоб любов до себе була шляхетною,
облагороднюй своє "я" небайдужим ставленням до ближчих своїх. Не ослаблюй себе
пасивною любов'ю до України, "рідної сторононьки", "рідної мови". Діючою любов'ю
звеличуй життя свого небайдужого "я"!
Чим вищий духовний рівень небайдужого "я", тим вища в нього здібність бути
корисним для рідних людей. (Байдуже "я" не має майбутнього - воно не живе для добра
Вітчизни, тобто не живе для майбутнього дітей своїх. Байдуже "я" живе для дрібничкового
особистого щастя: ще ніхто собі щастя не створив, забувши рідну матір, утративши зв'язок
з коренем своїм).
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З небайдужих "я" твориться небайдужа нація - нація пристрасної духовости, нація
динамічна, творча. Нестерпні умови лихоліття, вторгнення чужих сил такій нації не
страшні! Її небайдуже національне "я" горить сильними почуттями. Горить самобутнім
мисленням, всеперемагаючим хотінням самому свій порядок утверджувати на своїй землі.
Ні одне синівське "я" такої нації не нидіє в байдужості, безтурботності. Ніколи і ніхто не
був здібний тримати небайдужу націю в духовній чи економічній неволі!
12-в. УЗГОДЖЕНЕ "Я". Кожна людина хоче бути пошанованою, хоче мати добрий

настрій, приємних приятелів, щасливе особисте і родинне життя, гарний вигляд, добре
здоров'я. Та не завжди хотіння увінчуються успіхами: є думка, що все залежить від
людської вдачі, поведінки, оточення.
Вдача - душевні властивості людини. По вдачі пізнаються її дії і пізнається її
поведінка. У родині двоє сестер і двоє братів: чотири інакші вдачі. Є вдача щира, ніжна,
доброзичлива, стримана, співчутлива. Є вдача скупа, жорстока, мовчазна, неспівчутлива. Є
вдача проворна, працьовита. Є вдача лінива, збайдужіла.
Поведінка - спосіб життя людини, її ставлення до себе, до ближчих і до оточення. І
здається: кожний може поводитися так, як йому підказує його вдача. Та справді не завжди
так буває: кожна родина і громада має свої правила поведінки. І чим ці правила чіткіші і
краще впроваджені в життя, тим краща, міцніша родина, громада. Хто не шанує
громадських правил, той стає людиною небажаною в громаді.
І порядна родина, коли хтось з її членів не шанує родинних правил і звичаїв, каже:
"Іди від нас. Шкода тебе, рідна ти душа. Але твоя поведінка робить лихі впливи на життя
родини. Родина не хоче стати жертвою твого лихого навику, набутого на вулиці, твого
сліпого самолюбства і жорстокого ставлення до звичаїв рідної родини".
Є думка, що діти з доброї родини мають добру поведінку. Згадаю такий приклад:
дівчина по знайо милася з юнаком. І каже йо му : "Без відо ма мами і тата не мо жу з тобо ю
зустрічатися. Прийди до нас на обід. Як матиму згоду родичів, стрічатимуся з тобою".
Юнак не схотів знайомитися з її родиною. Він під'їхав до дому і почав грубіти, свистіти.
Дівчина на свист не вибігла. Вона не хоче стрічатися з невихованим юнаком.
Юнак, який походить з доброї родини, знає, як поводитися. Завітавши в го сті до
дівчини, він привітався з нею, а потім з її мамою, татом, бабусею, дідусем, сестрою,
братом. І спитав маму, чи може він з Надійкою піти в кіно. Після кіно Надійка угостила
Святослава вечерею.
Святослав, відходячи, поцілував руку Надійчиній мамі. (Цілування руки маминої давній український звичай, світлий, благородний. У ньому висловлюється благодарність
матері за те, що вона виростила чарівну доньку: милу дівчиноньку, яка душу юнака
опромінила найприємнішими почуттями - любов'ю).
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Ми ознайомилися з поведінкою двох юнаків: вони добрі, красиві, але один з них не
отримав у родині доброго виховання, має неузгонджене "я". Він щиро свистом викликав
дівчину, а вона не вийшла: бо справа не в щирості, а в культурі щирости, в умінні
зустрічатися з дівчиною красиво, приємно. Юнак, розгнівавшись, що дівчина не вийшла на
його свист, роздратовано їхав вулицею, авто наскочило на стовп. І юнак в біді попав у
розпач.
Немає в світі такої людини, до якої б не загощувала біда. Є сотні бід, і кожна інакша
змістом, інакша шляхом появлення. Де біда, там часто буває й гнів: гнів на спричинників
біди. Є думка, що гнів людині потрібний. І так, і ні.
Гнів - вияв сильного обурення, розгнівана людина роздратована, її нерви збуджені. Є
такі люди, що в них від гніву тремтять уста, руки. Є люди з нахилом до швидкого гніву. Є
люди, яких тяжко розгнівити. Чуємо сусід каже: "Як же не гніватися? Злять приятелі, злять
вороги, злять жінка і діти". Так є: без гніву тяжко жити, але жити з гнівом ще тяжче.
"Розгнівана людина агресивна - агресивність корисна прикмета людини", - дехто
каже. Ні, агресивність, спричинена гнівом, безумна: гнів затемнив мислення і мислення
ослабло: ослабли світлі почування, розсудлива розважність. Іван Франко пише, що "гнів це вогонь, чим більше дров кладеш, тим ярче полум'я лютує ясне".
Треба гнів гасити, зменшувати його дії. Хто мало гнівається, той довше живе. Хто
мало гнівається, той охороняє здоров'я тіла й душі, утверджує узгоджене "я". "Я нервовий,
і тому швидко гніваюся, розр івно важу юся. І мене не люблять люди. Та я їм кажу : "За
правду стою!" А люди відповідають: "Глупа твоя правда, бо роздратована, розстроєна,
відштовхуюча. Про правду треба говорити спокійно, розважливо".
Не говори людям: "Я нервовий, мені болить, я роздратований". Якщо ти нервовий,
значить ти ослаблений: ослаблене твоє мислення і почування - у тебе неузгоджене "я".
Маєш ослаблену силу, яка гальмує спалах роздратування. Поздоровішай! Поздоровішаєш,
то й бу деш на світ дивитися о чима світлішими, умітимеш себе гамувати, умітимеш
боротися з неприємними збудженнями. Поздоровішай, не надоїдаючи людям оповіданням
про свою нервовість.
Кожній людині треба з собою боротися: рятуватися від лихих вад, звичок, почувань.
І треба вміти себе в думці поганьбити, осудити ту хвилину, в яку була гнівом ослаблена
душа. І треба сказати собі строге слово: "Ні, ні, не вийду сам з себе! Збережу почуття
гідности - збережу узгодженість свого "я".
Не принижу сам себе, показуючи людям роздратоване обличчя. Роздратоване
обличчя неприємне. І людям псує настрій. Стерплю все, вип'ю склянку холодної води:
погашу полум'я безумного роздратування. Усміх подарую людям, збережу гідність!".
Є в нашому народі стародавній вислів: "Лишіть ту людину, хай перебіситься, прийде
до себе". Ніяка людина не запрошує біса в гості, біс сам приходить тоді, коли людина
©Лев Силенко. 10996 рік Дажбожий
179

Мудрість Української Правди. Сім Законів Правильного Життя.

роздратована. Значить треба не роздратовуватися, чуючи образливі слова чи бачачи
прикрість. Треба не виходити з нормального стану: зберігаючи врівноваження і
самоопанування, треба на образи не відповідати образами. Щоб на образи не відповідати
образами, треба мати правильний погляд на образу.
Образа - овоч глупих людей. Не споживай його - не приймай глупого овочу в душу
свою, не роздратовуйся глупим овочем і ближчих своїх не роздратовуй ним. Якщо вмієш
на образи відповідати благородним спокоєм, значить ти маєш узгоджене "я" (виховане,
врівноважене, благородне).
Щоб легше зберегти спокій, чуючи образи, тримай в душі наснагу віри в гідність
узгодженого "я" - до себе в думці го вори: "Роздратована людина має ослаблену душу,
биття серця неправильне, лице ненормальне. Я щасливий, бо не роздратований. Я
розумний, бо на образи не відповідаю образами. Я достойний, бо не попадаю під вплив
роздратованої людини. Я маю достойне узгоджене "я". (Вивчи на пам'ять ці слова, і в душі
промовляй їх тоді, коли гнів горить, як вогонь, і нерозсудливі люди до вогню доливають
оливи).
Потрясіння - значить глибоке зворушення, тяжка схвильованість, хвилі глибокого
переживання. І в цей час найблагородніша людина охоплюється таким нервовим трепетом,
що її розсудок стає ніби отетерілим, чуття отуманюються. Усім раджу у хвилю жахного
зворушення усміхнутися: в усміхові затаєна сила, яка зменшує рівень збудження. Є вислів:
сміх крізь сльози, сміх відпружнює нерви, які від глибокого переживання натягнуті, як
струни.
Людина своєю поведінкою збільшує свою вартість, або - зменшує. Є прислів'я: від
однієї паршивої вівці все стадо опаршивіє. Громада - це стадо. Коли в громаді появляється
людина з неузгодженим "я", вона каже, що "все не так, усюди безпорядок, провідники сякі
й такі, людей добрих немає, правди немає, голос народу непошанований, треба рятувати
громаду!".
Людина з неузгодженим "я" вважає себе "рятівником громади, чести, порядку", і
вона є дуже небезпечна тому, що називає порядком тільки той порядок, який їй вигідний.
Нещасна та громада, яка має такого "рятівника". Є декілька причин формування
неузгодженого "я": хиби вдачі, неправильне виховання, неправильне харчування, хвороби.
У вихованої людини гнів вихований, урівноважений. Хто вміє гніватися на себе, той
вміє критично ставитися до помислів і почуттів свого узгодженого "я". Гнів благородний
то й, який кличе ду шу до добра, гніваючись на зло. У душі Тараса Шевченка пломенів
народний гнів до вторжника-москаля, який робить лихо. І тому, "кохайтеся, чорнобриві, та
не з москалями", "москалі - чужі люди", прибулі з Московщини. Людина людину
ощасливлює поведінкою, вдачею своєю, або - знещасливлює. Знаємо: чим краще
обшліфований діямант, тим він дорожчий, красивіший. Людина повинна сама себе
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шліфувати - бути майстром узгодженого "я", осяяного рідними святощами, самопізнанням
і самовдосконаленням.
(Усе, що рідне єству твоєму, усе, що увіковічнює рід твій, усе, що обороняє
незалежність і небайдужість твого "я", усе, що зріднює тебе з родиною твоєю, з
Батьківщиною твоєю, в ім'я якої ти облагороднюєш зміст життя свого, усе, що ознаменовує
твої світлі навики і закони твоєї поведінки, є твоєю рідною святістю).
Ощасливлюй сам себе: своє особисте "я" узгоджуй з "я" громади, до яко ї ти
належиш. "А от я інакше розумію незалежність і узгодженість "я": як я незалежний, то
чому маю себе взалежнювати від громади і Батьківщини? Незалежне значить не залежне!"
Помиляєшся, сам собі шкоду завдаючи, пам'ятай: незалежне "я" може свою незалежність
оборонити тільки залежністю від "я" рідного народу, рідної громади, рідного провідника.
Ти вийшов з тіла і душі народу - ти є тілом і душею народу. І ти, обороняючи свій
народ, свою громаду, свого провідника, справді обороняєш сам себе, обороняєш
назалежність свого "я": узгоджуєш своє "я" з вічністю "я" народного, вічнієш ти!
Людина без людей не могла б стати людиною. Якщо ти цього не розумієш, то твоє
"я" неправильно розвинене, твоє "я" живе неузгоджено з "я" твого народу. Очевидно, таке
занапащене "я" стає незалежним від "я" народу свого, тому що воно не має майбутнього:
йому призначений відхід у безвість.
Неузгоджене "я" ("я", незалежне від долі народу) втрачає зв'язок з своїм минулим,
сучасним і майбутнім: утрачає зв'язок з своїм животворним коренем - з єством народу.
Дерево, яке втратило зв'язок з коренем, стає погноєм для того дерева, яке живе узгоджено з
коренем своїм.
Узгоджене "я" думає, що має зробити для свого майбутнього - для вічности своєї у
вічності пам'яти народної. Узгоджене "я" живе, щоб щасливитися, приносячи користь
Вітчизні: таке "я" є частиною сили, частиною слави і вічности Вітчизняної, навіки воно
закарбовується у житті роду, родини, громади.
Узгоджене "я" змістовне самобутньою незалежністю, виявами небайдужости, багате
світлими почуваннями: любов'ю до природи і її пісень, любов'ю до вартісного слова, чистої
совісти.
Узгоджене "я" розважне, самоопановуюче, роздумуюче, питаюче себе: яка я
людина? Що в мені добре і що в мені зле? Чи в добрі моєму все добре, чи в злі моєму все
зле?
Чому одні люди люблять в мені те, що зле, а чому інші люди люблять в мені те, що
добре? З якими людьми я повинен приятелювати? Умію я, приятелюючи, дарувати
приятелям добрий настрій? Чи може люди не люблять зі мною приятелювати, вважаючи
мене дрібничковим, прискіпливим, нетактовним, залюбленим в обмеженість свого
обивательського "я". Чи може мій вигляд (мій одяг, обув, моє обличчя) неприємний для ока
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людського? Які мої судження про себе правильні, а які -хибні? Узгоджене "я", щоб мати
щастя, старається ближчим дарувати щастя. Ідучи в гості, дарує приятелям усмішку,
порозуміння, злагодженість, приємне слово, співчуття, виховану шанобливість,
обадьорення.
Узгоджене "я" не знецінює те, що ближчим подобається. Не накидає ближчим свого
погляду на смак, красу, моду. І не показує пихатої самовпевнености. І не нервується,
виявляючи хотіння почати суперечку.
Узгоджене "я" не обмовляє, не принижує себе надмірно високою думкою про себе,
про свої знання, заслуги, досвіди, уміння. І не ставиться зневажливо до рідних авторитетів.
І не проявляє байдужости до слабих, бідних, скривджених, осміяних людей. І не проявляє
солодкої улесливости, зухвалої зарозумілости. І не вважає себе знавцем усього. І не
приятелює з ворогом Вітчизни рідної. І ніде не зловживає гостинністю, не об'їдається і не
обпивається. І не забирає в приятелів часу на дрібничкове, порожнє, довге, нудне,
стомлене, беззмістовне балакання.
(Балакун любить про якусь справу довго говорити, на ділі ж не думаючи її
виконувати чи помагати в її виконанні. У такого говоруна слова спиляться як полова.
Шукати в них толку не треба, ставитися до них поважно не треба).
Узгоджене "я" знає: отримує той, хто дає, і тому завжди прагне ближчому щось дати,
чимсь помогти, чимсь потішити, якусь приємність зробити. Узгоджене "я" має рідну віру в
себе і свій народ. Віра в себе - таїна життєвих успіхів. Але вірити в себе (бути певним у
собі) без доведень, що віра в себе дає користь, значить мати пустоцвітну віру. Вір у себе,
довершеними ділами свою віру перевіряючи і зміцнюючи. Віра в себе має основуватися на
знанні себе, на вимогливості до себе, на практичній перевірці здібностей і спроможностей
своїх.
Віру в себе повинна людина творити, працюючи над удосконаленням свого "я", над
поглибленням його змісту, над розвитком його здібностей. Вір у себе, перемагаючи
перешкоди і радуючи ближніх своїх. Твоє "я", з достойністю входячи у світ "я" ближніх
твоїх, самообезсмертнюється. Коли ти успіх здійснюєш, завдаючи біль ближньому своєму,
успіх твій не принесе тобі щастя. Коли ти почав здійснювати справу з думкою, що з неї
нічого доброго не вийде, ти її добре не виконаєш: віра в гірше погіршує справу.
Узгоджене "я" постійно дбає про злагодженість почувань тілесних і духовних,
особистих і національних, дбає про злагодженість "я" зовнішнього і "я" внутрішнього
(злагоджені хід, дихання, говорения, рухи рук). Пристойно, добре припасований одяг і
обув, і відповідно до пори року і віку - усе це свідчить про душевну злагодженість, красиве
відчуття вибагливости, правильне розуміння себе й оточення.
Є в народі вислів: людина без серця. Коли ти маєш серце, щоб тільки себе любити,
ти не маєш доброго серця і не маєш доброї любови до себе. Ти любиш себе любов'ю, яка
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крім тебе нікому непотрібна: значить ти любиш себе любов'ю нікому непотрібною. Хто
любить себе любов'ю нікому непотрібною, той нікому непотрібний. Нікому непотрібне "я"
нікого не радує і нікого не журить. Ніяка громада (станиця) не шанує пам'яти про нікому
непотрібне "я".
Узгоджене "я" так живе для себе, щоб приносити приємність громаді (станиці). І
серце такої добротної людини озивається в серцях Побратимів і Посестер. І стає нетлінним
скарбом завтрашніх поколінь. Нове покоління щасливішає, коли має славних дідів своїх,
дідів, які були здібні жити законами узгодженого "я".
Я вже казав: людина родиться, щоб учитися бути людиною, людина родиться, щоб
бути учителем свого "я". Наука самопізнання - наука найвеличніша, наука тяжка і вічна:
найтяжче людині вчити своє "я". Той, хто зумів своє серце зробити своїм вірним учнем,
може вважатися майстром свого життя. Священні години самопізнання призначені, щоб
людина вільно сама себе вчила, пізнавала, пізнаючи свою рідну віру, себе і ближніх своїх,
своє місце в світі.
Людині хочеться бути у серцях ближніх своїх. Коли хочеш увійти у серця ближніх
своїх, не виходь із серця свого ні в час спокою, ні в час гніву, ні в час перемоги, ні в час
поразки, ні в бідності, ні в багатстві, ні в здоров'ї, ні в хворобі. У всіх обставинах і в усіх
часах найкорисніше залишатися достойною людиною - май "я" незалежне, небайдуже,
узгоджене, і світ належатиме тобі, і ти належатимеш світові!
5. Правильне харчування має якісну поживу, національне вариво, обрядність.

Життя там, де умовини потрібні для зародження і утвердження життя: Світло, Вода,
Повітря, Тепло, Їжа. Людина черпає життєву енергію з Повітря і Сонця. Пожива (хліб,
масло, овочі) - енергія сонця, ясніше: сонце випромінює енергію, під впливом якої в
рослинах з неорганічних речовин творяться органічні сполуки. Вуглеводами, жирами,
білками, створеними рослиною, живиться людина.
Харчі, які йдуть в людину, повинні бути доброякісні. І повинен бути правильний
спосіб їхнього споживання. Коли повітря, вода, їжа недоброякісні (несвіжі, насичені
отрутами, невідповідними складниками) енергія людини слабне, життя стає пригнобленим,
постає кволе мислення, меркне якість чуттєвого сприймання світу.
Є три основні раси - Біла, Жовта, Чорна. Головну участь у формуванні рас (і расових
особливостей) брали Сонце і Земля. Усі раси - діти Сонця і Землі. (Привізши до Ню Йорку
горнятко води з Дніпра і горнятко води з Амазонки, можна в лябораторії визначити, з якої
р кі и взята во да. Спр ава не в Н 2 0, а у тих складниках, які входять у Н 2 0, і в їхніх
властивостях. З якісної поживи твориться якісна нервова система. Харчі беруть участь і в
формуванні расових властивостей, вдач; є вислів - скажи, що ти їси, і я скажу, хто ти такий,
звідки ти, з якого ти коріння походиш, якої ти раси).
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13-а. ЯКІСНА ПОЖИВА. Оріяна - Первоколиска народів Білої раси. Оріяна має

виняткове на плянеті Земля формування земляної поверхні. На ній найбуйніше проявили
життя первісні рослини, даючи поживу для тваринного світу. Земля - місце життя людини.
Українці кажуть Мати Земля: слово "земля" значить "життя". "І сонечко серед неба
Опинилось - стало, Мов жених той молодую, Землю оглядає", каже Тарас Шевченко,
маючи оріянське світовідчування.
В українців Земля має лице: вторжника, який вторгнувся на рідну землю, треба
"стерти з лиця землі", "змести з лиця рідної землі наїзника-москаля". Під час весілля
дівчині бажають щастя, кажучи: "Будь квітуча і родюча, як земля". Воїн, повертаючись з
чужих країн, стає на коліна і цілує рідну землю-Матір кормилицю. Знаємо: цар Святослав
Хоробрий, кажучи чесне слово, клявся, пучкою доторкаючись до Матері-Землі. Наша
Земля - наше Життя: боронимо Землю, щоб мати Життя.
Оріяна давала білій перволюдині Якісну Поживу, воду, лагідне сонце, бадьоре
повітря, формуючи її тіло, її нервову систему, її духовну енергію. Маючи добротні
умовини для життя, білі перволюди стали особливо енергічними. Вони йшли з Оріяни на
Схід, Захід, Північ, Південь. Вони перші обпливли плянету Землю, довідалися, що крім
них є ще Жовта і Чорна раси.
Якісна Пожива росте на якісній землі. У вірі внуків Дажбожих був обряд Першої
борозни, Зажинків, Обжинків, обряд печення Калача, Краваю. Праця, присвячена
вирощенню хліба і виготовленню хліба, вважалася світлою (святою).
Поживу (джерело життя) не повинні продукувати люди, для яких гроші є богом: там,
де гроші стають богом, Бога немає. Пожива має бути призначена для людини, а "не для
безчесних прибутків: на ринок часто йде пожива, вирощена на землі затруєній шкідливими
хімікаліями. Поживу, насичену шкідливими хімікаліями, людина споживаючи, скорочує
собі життя, ослаблює працездатність, нервову систему, і життя стає морем страждань.
Більше, як 1500 хімікаліїв затруюють харч, даючи харчеві приємний колір,
приємний запах, приємний смак, і оберігаючи харч від псування. Щоб м'ясо було м'яке і
крупнисте, в їжу телятам дають "діетилстилбестрол". Людина, споживаючи
хімікалізований харч, дістає високе тиснення крови, пістряк, шлункові, ниркові, печінкові,
нервові та інші хвороби.
Наприклад, 50 відсотків хворих на пістряк (рак), є жертвами хімікалізованого харчу
чи хлоридизованої води.
Затруєне повітря - носій хвороб. І особливо відчутно це в індустріяльних містах. Під
час видобутку однієї тисячі тонн сталі викидається в небо 40 тонн пилу, 40 тонн сірчистого
газу, 50 тонн окису вуглецю. За 14 годин одна тисяча автомашин викидає в небо 3 тонни
окису вуглецю, 100 кілограмів окису азоту. Гази ці нищать здоров'я людини, одяг, нищать
ліси, сади, городину. Їжа (якщо людина дбає про здоров'я) повинна бути без домішок і
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різних запобіжників. (Я хочу, щоб Побратими і Посестри мали ділянки землі і самі
вирощували збіжжя, городину, розводили скотину. І споживали якісні харчі, дбаючи про
правильне харчування).
14-б. НАЦІОНАЛЬНЕ ВАРИВО. Говорячи про національне вариво, треба зазначити,

що їстівне - неїстівне, неїстівне - їстівне. Наприклад, філіппінське плем'я Садеїв живиться
черв'яками, які викопує з землі. Українці в 33 році вмирали з голоду, але не охоче їли
дощових черв'яків, черепашкових равликів. Є народи, в яких ця їжа вважається
делікатесом. Українці - споживачі найдобірніших у світі харчів.
Японці в першорядних ресторанах їдять смажене гадюче м'ясо. Стародавні
ізраельтяни їли сарану. Індуси не їдять коров'ячого м'яса: вважають корову членом родини,
кормилицею дітей. У Америці законом заборонено бити собаку: собака ніби є членом
родини. У древні часи Азтеки розводили собак на м'ясо. Араби і жиди не їдять свинини.
Буваючи в Мехіці, Турції, Німеччині, Греції, Іраку, Індії, я відчував: кожна нація
гордиться своїм національним варивом. У національній кухні проявлені смаки нації, її
обряди, її спосіб харчування. І її гостинність. Є в українців прислів'я: "Гість у хату - Бог у
хату". Гостя просять сісти на найпочеснішому місці. Коли є доньки, то кажуть: "Сідайте,
щоб старости сідали". Усім відомо: українське національне вариво подобається людям усіх
національностей - подобається вишуканими смаками, високими поживними якостями,
різноманітністю страв. Є десятки різних борщів, вареників. У "Енеїді" Івана
Котляревського читаємо: "Їли різнії потрави: свинячу голову до хрону, і локшину на
переміну, потім з підливою індик; на закуску куліш і кашу, лемішку, зубці, путрю, квашу, і
з маком медовий шулик". "І кубками пили слив'янку, мед, пиво, брагу, сирівець, горілку
просту і калганку". "Сластьони, коржики, стовпці, вареники пшеничні, білі, пухкі з
кав'яром буханці, часник, рогіз, паслін, кислиці, козельці, терн, глід, полуниці, крутії яйця з
сирівцем".
Є все: заливна яловичина, холодець із свинини, риба смажена в сухарях, заєць у
сметані, гуска, запечена з яблуками і картоплею, маківник, узвар, пампушки, медівниковий
пиріг, рибний холодець, кисіль молочний, кисіль овочевий, свинина, запечена з
чорносливом, калач, сирник, бабка, пироги, голубці, капусняк. І напитки: квас, мед, сивуха,
пиво, варенуха, запіканка, спотикач, вишнівка, слив'янка, десятки різних напоїв. Очевидно,
таких напоїв і харчів ніколи не бачили жителі Синаю, болотистої убогої Московії та інших
країн, земля яких мало плодоносна.
15-в. ОБРЯДНІСТЬ. Усі стародавні люди їли руками, сидячи колом на полі біля

вогню чи на долівці в печері, в глиняній хаті. У Трипільській Україні, у Месопотамії,
Єгипті були стільці і столи. Під час обіду ніхто не користувався ложками, виделками.
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Стародавні українці, сідаючи обідати, мили руки й ноги. Коли приходив до хати гість, то
господар чи господиня давали йому води і рушник.
Мили руки перед обідом сумеріяни і старі юдеї. І це вважалося обрядом - отцівським
заповітом.
Учні Ісуса Христа хліб їли брудними руками. Єрусалимські рабіни питали Христа:
"Чого Твої учні ламають переказа старших? Бо не миють вони своїх рук, коли хліб
споживають". Христос відповідав: "Не теє, що входить до уст, людину сквернить, але те,
що виходить із уст, те людину сквернить".
Я кажу: чистота рук - один з важливих заходів охорони здоров'я. На брудних руках
(спотілих, масних, з залишками крапель їжі) множаться різні мікроби. На одному
квадратному сантиметрі брудної шкіри можна знайти 30 тисяч мікробів, між якими є й
такі, які несуть шлункові різні хвороби. Коли ти завітав у гості, де люди твої любі
обідають, не спіши зі всіма вітатися, подаючи руку. Красиво вклонися, побажай смачного.
Коли тебе запросять до столу, то перед тим. як брати ложку, помий руки.
Сів обідати - не розмовляй, тримаючи їжу в роті, і голосно не смійся. Корисно
обідати мовчки. А коли говориш, то говори про справи веселі, красиві, приємні. І про
веселі справи не треба говорити збуджено: висока емоційна приємність під час обіду зайва.
Не говори під час обіду про справи важливі. Важливі справи вимагають напруженого
мислення. Напружене мислення ослаблює працю шлунку.
Пообідавши, відпочинь. Не спіши тяжку працю виконувати, маючи повний шлунок.
Пригадай: лев, наївшись, лягає спочити, собака йде, щоб подрімати. Шлунок людини не
дуже характером праці відрізняється від шлунку тварини.
Не їж тяжкостравної їжі, йдучи спати. У людини, яка спить, серце сповільнює
діяльність: дай можливість спочити й шлункові. Шлунок, який тяжко працює під час сну,
покарає тебе за необачність: зробить твій сон неглибоким, і ти вранці встанеш стомленим.
Щомісяця в четвертий понеділок (коли немає свят, гостей, подорожування, хвороби)
дуже корисно голодувати - пити теплу переварену воду, або овочевий сік. Даючи спочинок
шлункові, ти скріплюєш здоров'я. (Харч, сон, одяг повинні бути узгоджені. Смак твого
обіду залежить також від того, як ти вночі спав. Невиспаній людині смачний обід
несмачний. Не можна визначити, скільки людина повинна спати - 6, 7, 9 годин. Усе
залежить від вдачі людини, її здоров'я, віку, обставин, способу праці й життя.
(Коли хочеш швидко заснути, зробити так, щоб тебе ніщо не збуджувало: шум,
голоси, світло, запахи, холод, гаряч. Не лягай спати, маючи поганий збуджений настрій.
Ліпши спати, не починай думати про важливі справи: напружене думання проганяє сон.
Постіль треба мати з бавовняної, лляної, чи вовняної тканини. Постіль і одяг з
тканин синтетичних матеріалів стомлює тіло, псує настрій, збіднює бадьорість мислення.
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Тіло наше дихає, виділяє вологість: синтетичні матеріяли перешкоджають тілові правильно
дихати).
У домі найчистішим місцем має бути кухня. У ній - свіже повітря, чистий посуд.
Той, хто їжу готує, чисто одягнений. Обід, приготований чепурним поварем, не тільки
споживається з більшим смаком, а й краще засвоюється.
Приємно обідати з людиною, яка вміє красиво їсти. Мати навчає сина: не став лікті
на стіл, не жуй голосно, не піднось ножа до рота, ложкою бери борщ від себе. І не сідай за
стіл, коли твоя наречена ще за стіл не сіла. І не вставай з-за столу, не перепросивши
сусідів. Не клади руки на плече сусіда, який обідає. І не стій над ним, оповідаючи щось: він
має думати про обід, а не про твої оповіді.
І не кажи, сидячи за столом, що обід несмачний. Біля тебе сусід споживає обід зі
смаком: неприємною оцінкою обіду не псуй йому настрою. Смачне - несмачне, несмачне смачне. Коли зліва сидить жінка, а справа - чоловік, і господиня перед тобою поставила
макітру з варениками, будь чемним: ласкаво запроси до вареників жінку, а потім собі бери.
І запроси й сусіда свого. Коли в тарілці залишив їжу, то, щоб знали, що ти вже пообідав,
поклади в тарілці виделку і ніж у формі літери "х".
Є в українців обряд щедротно запрошувати гостя до їжі. "Та їжте. Ще трохи з'їжте.
Боже, чому ж ви не їсте - розгнівалися? Може не смачне?" Обряд запрошення устійнився
двома мотивами: хліб, сіль в кожній хаті лежить на столі. Гість не почне їсти без
запрошення.
Українці мали хліба, м'ясива, вару вдосталь. І часто йшли в гості, не будучи
голодними. І їли тільки тоді, кали їх дуже запрошували та ще чарку наливали. Гості
об'їдалися, ставали лінивими і байдужими до справ життєйських. І казали: "Хай так буде,
як буде, аби не гірше".
Байдужість, викликана об'їданням, небезпечна: в людини появляється лінива
миролюбність, яка й помогла голодним північним наїзникам запанувати "в Малоросії, где
всьо обілієм дишет").
Чи потрібна молитва перед обідом? Не сідайте обідати з зіпсутим настроєм, з гнівом
у серці. У розгніваної людини міняється вираз обличчя, діяльність серця, легень, шлунку,
міняється інтонація голосу. З неприємним настроєм спожитий обід неправильно
засвоюється. Щоб відповідний настрій (душевний спокій) мати, щоб шлунок підготовити
сприйняти поживу, розумна людина перед обідом помолиться.
(Кажучи молитву, треба думати тільки про зміст молитви - така духовна обрядність
створює приємний настрій, заспокійливо діє на людину, оприємнює її почування. І після
молитви треба усміхнутися до сусідів - усмішка є лагідним променем доброзичливости. І
треба всім чобажати смачного).

©Лев Силенко. 10996 рік Дажбожий
187

Мудрість Української Правди. Сім Законів Правильного Життя.

Найкращий харч для українця український, для індуса - індуський, для японця японський, для жида - жидівський, для ескімоса - ескімоський. Якщо б ескімос почав
харчуватися по-арабському, ескімоська раса почала б хворіти, гіршати, вимирати. Людина
має жити узгоджено з Матір'ю Природою. Людина - дитина Матері Природи.
Від їжі залежить здоров'я, працездатність і продовження життя людини.
Неправильне харчування виснажує і стомлює людину. Треба щодня снідати, обідати і
вечеряти у визначений час. Треба мати нормальну вагу тіла: але краще мати чотири
кілограми понад норму, ніж постійно міняти: то чотири кілограми нижче, то чотири вище. Людина не може зберегти доброго здоров'я, мало рухаючись. Рух - наснага, яка
потрібна людині так, як їжа і повітря.
6. Правильна любов має ненависть
жертовність, душевну красу і вірність.

і

ощадність,

співпереживання

і

Любов - воля: хто любить тому, що мусить, нещасний. Любови справжньої не можна
перемогти і не можна випросити. Вона вільно родиться. Люди самі в себе залюблюються любов їх одушевляє, любов робить їхнє життя приємнішим, натхненнішим, багатшим.
Залюблена людина краще себе відчуває, ніж не залюблена; залюбленій людині
хочеться себе покращувати. Якби любов не була приємною, було б мало охочих любити.
Любов народжена приємністю. І її треба робити приємною, красивою, чистою.
Любов була раніше, ніж Віра, Родина, поняття про Бога. Коли б не було Любови, то
не було б і родини. Любов - справа не двох, а трьох: любов двох родить людину. І
новонародженою людиною опікується.
Любові притаманна стійкість: людина хоче любити постійно, а не хвилево. Хвилева
Любо в є х вилево ю пр иємністю, а не Любов'ю. Залюблена людина хоче ввійти у святиню
"я" тієї людини, яку вона любить, і в ній бути: і одночасно бути в собі, щоб зберегти себе.
Любов не має ціни: її не можна купувати і продавати: там, де торгівля Любов'ю,
Любови немає: є тільки підробка під Любов. Вдачу людську можна пізнати по Любові: чим
глибші переживання, тим глибша Любо в. Людина відр ізняється від людини по то му, як
во на любить: як во на сво ю Любо в пр о являє і як вона до неї ставиться. Скільки на світі
людей, стільки й доріг Любови.
Любов - душевне відчуття людини до людини, прагнення продовжити життя роду.
Людина захоплюєтея красою людини. Душа захоплюється красою тому, що їй хочеться
красивішати. Краса дає душі натхнення. У чутливої душі чутливе ставлення до краси.
Чуттями людина відчуває красу, роблячи порівняння: між трьома красивими квітками одна
буде найкрасивіша. Людина вихованих почуттів краще розуміється на красі.
Кожна епоха мала свої мірила краси і свої поняття краси. Краса є всюди: в людині,
природі, слові, хвилюванні. Щоб душа була здоровою, не відбирайте в неї можливости
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єднатися з красою: їй потрібна красива природа, красивий схід сонця, красивий місяць, що
"то виглядав, то потопав", красива усмішка, задушевність, красиве слово, красивий погляд,
красива зустріч і красиве розставання. Милуватися красою значить виласкавлюватися,
вшляхетнюватися.
Душевна краса - найкрасивіша в світі краса! Світла Любов - квіти душевної краси.
"Нащо мені краса моя, коли нема долі" (Т. Шевченко). Дівонько, ти ніжний коваль своєї
долі, куй її: яку викуєш, така й буде. Краса твоя (коли вмієш її цінити) поможе тобі добру
долю мати. Узгоджуй красу тілесну з красою душевною.
Людина - дитина Сонця і Землі. На плянеті Земля, у всій Сонячній системі немає
нічого красивішого за людину! Людині дуже приємно бути людиною. Людина,
закохуючись у людину, звеличує людину, обожнює її. Не Богові хочеться мати образ
людини - людині хочеться мати образ Бога. І людина олюднює Бога, щоб Бога наблизити
до себе й себе наблизити до Бога.
Залюблена людина бачить у тій людині, яку вона любить, достоїнства: і ці
достоїнства перебільшує, перехвалює. І власне там, де є хотіння перебільшувати
достоїнства, випромінюється справжня Любов. Її звуть сліпою не тому, що вона сліпа, а
тому, що вона не хоче коритися розумові, золотові, силі. Їй здається, що вона всі ці скарби
має. І вона ставить себе вище них.
Любов - найкраще почуття, що є в людині: Любов до людини, Любов до краси,
знання, природи. Не помилюся, сказавши: без Любови людина не була б людиною. І той,
хто обожнює іншого (жену, мужа, провідника, письменника, співака, воїна), обожнює себе:
бо ж, щоб когось обожнювати, треба мати душу божественну. У божественній душі
почуття божественні.
Людина, звеличу ючи людину , яку во на любить, звеличу є себе. У тієї людини, яка
звеличує провідника, письменника, воїна, співака, є в душі світлі пориви до величного,
славного, відважного, красивого, достойного. Некрасиві душі красою не цікавляться.
Духовно вбогі люди байдуже ставляться до духовних богатирів.
Залюблена людина, коли бачить якусь ваду в людині, яку вона любить, то старається
її (ваду) приховати, применшити, не бачити. Людина в людині шу кає не вад, не гор я, а
гідности й щастя.
Любов - найлюдяніше хотіння людини зріднитися з людиною. Любов
найзрозуміліше почуття двох людей. Любов помагає людині натхненно дивитися на світ і
життя. Є Любов подібна на зворушливу пісню. Є Любов подібна на сірий день. Вірність найчарівніша властивість Любови. Вірність зріднює мужа і жену. Вірність їм дає добре
тілесне й духовне здоров'я: основу родинного щастя. Вірність - це чесність; чесність не
хитрує, вона чиста й сердечна.

©Лев Силенко. 10996 рік Дажбожий
189

Мудрість Української Правди. Сім Законів Правильного Життя.

Любов - молитва душі, найдорожчий скарб Неба і Землі. І про це треба пам'ятати
тим, які знають значення молитви, і тим, які не знають. Любов - душевна радість: а там, де
є радість, є здоров'я, натхнення, є прагнення жити, щоб працювати. Любов - свято життя:
двоє залюблених найкраще себе розуміють при допомозі безсловесної мови, ім'я якій
Любов.
Щоб любити, треба мати душу? Щоб любити, треба мати свідомість. Щоб любити,
треба мати хотіння любити. Освідомлене хотіння любити відрізняє людину від животини.
Як любити? Кожний любить по-своєму, і тому ніяка відповідь на це питання не буде
задовільною. Є тільки міркування про правильну і хибну Любов.
16-а. НЕНАВИСТЬ І ОЩАДНІСТЬ. Якщо Любов вважається хвилюванням, то не

забуваймо, що хвилювання - діяльність мозку. Хвилювання можна свідомо контролювати
силою вольовости. Хвилююся тому, що хочу хвилюватися і тому, що не можу не
хвилюватися.
Я вже говорив, що в людині є "я" - нелюдяне і людяне. Людина має декілька "я". "Я"
збайдужіння - найнікчемніше "я": збайдужіла людина нікого не любить, нікому не
співчуває, вона замкнута в собі, живить себе нешляхетною Любов'ю до себе. Нещасна та
людина, яка залюбилася у збайдужілу людину: нещастя там, де немає взаємної Любови.
У людському "я" ще живуть спонуки нелюдські, негідні. Їх часто звуть тваринними.
Самець у самиці не жадає згоди. У первісні часи муж не жадав від жени згоди - він її
любив, згоди не чекаючи. І ці спо ну ки й до сі залишилися у вдачі людській: і тому в
найцивілізованіших країнах ще є насильства. (Він стрів її на вулиці, і подумки жадає її. Він
має шанувати її за те, що вона в його душі викликала Любов, а не заподіювати їй кривду.
Душа, що чесно любить, очеснює себе).
Самодисципліна - уміння свідомо ненавидіти в собі хотіння нелюдяного "я", і
свідомо поневолювати їх. І такою Ненавистю облагороднювати свою Любов, свій шлях
самопізнання. Людина, ненавидячи в собі грубі хотіння, страждає: але в цьому стражданні
зріють зерна красивої духовної волі. І так є: тільки той має право любити себе, хто здібний
себе ненавидіти: ненавидіти свої низькі стимули. Ненависть людини до своїх низьких
хотінь їй так потрібна, як потрібна Любов до високих хотінь.
Краса й величність людської моралі в тому, що людина вміє силою своєї вольовости
контролювати жадання низькі, і про них не говорити найближчим своїм. Віра в добрі
почування помагає людині творити добрі почування.
Любов - енергія душі й тіла. Енергія людини не є невичерпна. Енергію треба
витрачати ощадно, обачливо. Силу любови вичерпує не любов, а порушення ритму
любови: необачне ставлення до неї. Любити значить енергію душі віддавати тій людині,
яку ти любиш; Любов -велика цінність. Ощаджуй її, пам'ятай - моральна Любов ощадлива,
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співчутлива, задушевно ніжна. І чим любов більш ощадлива, тим вона палкіша, глибша,
красивіша.
Секс - приємність: але коли до неї ставитися, як до головної приємности людської,
то вона може зруйнувати людину так, як алкоголь - алкоголіка, наркотик - наркомана.
Щаслива любов витримана, розсудлива, ощадна. Неморальне життя людину стомлює,
напружує нерви настороженістю, журбою: все це виснажує душу. У виснаженій душі
слабне не тільки енергія любови, а й життя. Щаслива та людина, яка, старіючи, має молоду
любов. Старі люди молодої любови люблять живу людину і люблять її тоді, коли її між
живими немає, і люблять пам'ять про неї.
17-б. СПІВПЕРЕЖИВАННЯ І ЖЕРТОВНІСТЬ. Любови немає там, де немає

Співпереживання. Любов - це турботливе ставлення людини до людини: турбуюся, бо
люблю; люблю, бо турбуюся. Щасливо залюблені ті, в яких співчуття і Співпереживання
випромінюються з сердець, і чуються в слові, в інтонації слова, в погляді, у виразі обличчя.
Щасливо залюблені мають весну в серці в усі пори року; між ними є рівність у
почуваннях. Немає прагнень одного "я" панувати над другим "я". Жінка не є служницею
чоловіка. Жінка - друг. Другом бути тяжче, ніж служницею. Є жінка, яка воліє бути
служницею в того мужа, який її вірно і ніжно любить і за служіння обдаровує добротою.
Жінка-друг бере на себе велику відповідальність, половину родинного тягару. "Я
рівною хочу бути", - каже жінка. І муж відповідає: "Я тільки цього від тебе й хочу. Іди зі
мною, будеш мішки носити, картопля вже обсохла". І жінка в ім'я рівности, піднімає мішок
важкий. І чулий муж каже: "Ні, жіночко, я муж (мужність), а ти жена (життя). Ти готуєшся
народити мені сина, доню. Твій жіночий труд тяжкий по-жіночому, мій чоловічий труд
тяжкий по-чоловічому. Між нами хай буде рівність душевна, однаковою любов'ю любімо
себе. Дбай про моє здоров'я так, як я дбаю про твоє: це й буде нашою рівнісгю. Не піднімай
важких мішків".
Так є: що та рівність між чоловіком і женою варта, коли між ними немає
Співпереживання? Не рівність, а вільність має бути, незалежність. Той, хто чується
залежним, стає нервовим, нещасливим, пригнобленим. Є в нашому народі пісня:
одружився і зажурився, і мискою й колискою. Одруження - не журба, а приємна турбота:
муж має з жоною думати про миску і колиску.
Коли одружуються двоє байдужих самолюбів, щасливого родинного життя у них
немає. Він у ній бачить все тільки зле, а в собі бачить все тільки добре. Вона в ньому
бачить все тільки зле, а в собі бачить все тільки добре. І вони живуть разом, самі себе
пригноблюючи: у них мало ясних днів. Їхні серця скупі на щире слово. Їхні обличчя скупі
на щиру усмішку: у них душі скупі. Скупі душі ніколи не були щасливими.
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У щасливому подружньому житті потрібна душевна близькість, спільність поглядів
на любов, на життя, на віру. Є люди, які любляться, але говорять один одному слова грубі,
зневажливі, неприємні. Це означає, що у них невиховані душі. З грубих душ
випромінюється груба любов. Краса і глибина любови залежить від вдачі людської. Удача
самолюбна має мілку любов: самолюбство перешкоджає відчути красу і щастя любови.
Справжня любов та, де зворушена, трепетна душа, високі почування.
Усі хочуть мати любов у подружжі. Любов між мужом і женою щасливішає і
міцнішає там, де є спільна віра, спільна мета. І головне: відсутність сварливости, образ. Є
чоловіки, яким тяжко догодити: усе для них не так, а як - часто вони й самі не знають, бо
думки у них швидко міняються, і жінки такі бувають.
І ніхто з них не винуватий: причина та, що вони є людьми неповноцінної вдачі. Вони
бувають лагідними з приятелями і з чужими людьми, а в родині поводяться як грубіяни:
така неповноцінність людська народжена неправильним вихованням.
Відомо, що щасливіше подружжя те, в якому муж і жена мають однакову групу
крови, або близькі групи. Наприлад, "О" і "О" , "А" і "А", або "АБ" і "Б", "Б" і "Б". Знаємо:
жартівливість, веселість, замкнутість у собі, пристосованість до різних умовин життя є
притаманністю тієї чи іншої групи крови.
Є двоє: вдача весела, яка навіть у прикру хвилину вміє всміхнутися і наснажитися
вірою в прихід кращої хвилини, і вдача понура, яка навіть у радісну хвилину не вміє радіти
і не має надії на прихід кращої хвилини. Їх може об'єднати хвилева закоханість (любов з
першого погляду), та узгідненого подружнього життя вони не матимуть.
Молоді люди повинні вміти відрізняти закоханість від любови. Миттєва закоханість
мілка - миттєво закохалися і миттєво розкохалися. Закоханість переходить у любов
(кохання) тоді, коли переходить у дружбу. Дружба зміцнює любов.
Двоє людей стають друзями тоді, коли у них одна віра, одне розуміння життя,
оточення, одне відчування любови до рідного народу. (Коли у закоханих немає любови до
рідного народу, вони вважаються людьми байдужими: я вже говорив, що байдужі люди дрібничкові самолюби. Їхнє життя мало продуховлене).
Закоханість буває бурхлива, сильна, але часто подібна на солом'яний вогонь.
Закоханість, яка швидко гасне, означає, що вона мало проникла в душу: немає у закоханих
спільного погляду на шлях життя. Там, де немає спільного погляду, появляється тінь
недовір'я, яка перешкоджає задушевному обмінові думок і настроїв.
Кохання - нерозгадана сила людська, яка робить всі почуття (зір, слух, нюх, смак,
дотик) чутливішими, натхненнішими, дає їм палкіший жар сприймання життя. Великим
коханням можуть кохатися тільки глибокі зворушливі душі. Кохана ставиться до коханого,
як до себе. Її кохання випромінюється з її серця. Вона частинно забуває про своє "я", а він про своє "я": з двох "я" твориться одне подвійне закохане "я". Їх єднає не тільки тілесна
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любов: їх єднає їхня рідна віра - єдині переконання і почування, єдині радощі і вболівання.
З цього й жаріють квіти вірної любови.
Тілесне кохання, коли не співдіє з розумом, стає виснажливим, спустошуючим
душу. Чуттєво-тілесне кохання має переходити в дружбу: а де дружба, там
Співпереживання. Співпереживають ті, які самі собі болів не завдають зневажливими
словами, співчутливістю збагачують душі свої.
І є думка, що жити з любов'ю в серці тяжко: не завжди за любов платиться любов"ю.
Та жити з ненавистю в серці ще тяжче. Є люди, які люблять, але на любов не вміють
відповідати любов'ю. Не знають, як виявити сердечну прихильність. Любов у таких людей
може бути щира, вірна, але не барвиста. Закохані не всі вміють кохатися. Кохатися у
квітах, у піснях, у книжках, у красі родинного життя треба вміти.
І роки не повинні мати великого значення в любові тоді, коли дві особи мають одну
велику мету - мистецьку, наукову, політичну, громадську, духовну. Велика мета вимагає
великої душевної і тілесної енергії. Залюблені в мету забувають про різницю років, про
різницю в освіті й багатстві.
Велич мети їх єднає і робить подружнє життя щасливим. Звичайні люди цього не
знаючи, дивуються, що вона на багато років молодша за нього. Наприклад, студентка
Марія Склодовська і проф. Кюрі.
Молоді люди, які не мають в житті великої мети, задовольняються звичайним
родинним життям. Є думка, що сільській молоді корисно одружуватися без великої різниці
в роках. Спосіб сільського життя підказує, щоб вони були майже одних років: так було
вчора. Сьогодні селянська молодь має вищу освіту. І її життя майже не відрізняється від
життя міського.
Дівчата, які довгі роки присвячують науці, не мають часу нудьгувати у мріях
кохання. Вони не подібні на тих безтурботних подруг, які про науку не думали. У безсонні
ночі мріяли про лицаря на білому коні. Є враження, що технологія життя робить кохання
безбарвним. У країнах високої технології є намагання кохання замінити сексом. Секс без
душевної краси не тривкий: кохалися без радости, розійшлися без смутку.
Жінка більше потребує друга, ніж чоловік. Склад душі жіночої такий, що їй
потрібний радник, оборонець, їй потрібна мужність (муж), щоб мати безпечнішу долю. Їй
часто хочеться виговоритися - все сказати вірному другові, щоб на душі полегшало.
Чоловік переносить самітність легше, ніж жінка.
Усі чоловіки ждуть від жінок жіночности (ласки, співчуття, зрозуміння,
співпереживання). І особливо нетерпеливо чоловік жде від тієї жінки жіночности, яку він
щиро любить. Він хоче, щоб любов відповідала на любов любов'ю. Чоловік, не діждавшись
від любої жінки жіночности, починає на неї дивитися, як на "живу річ", з погордою, часами
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з безпорадною ненавистю. Інколи між людьми він неприємними словами ображає свою
жену, ніби мститься, а справді робить це тому, щоб розвіяти досаду.
Інколи такий чоловік шукає потіху в колі мужчин, які топлять душу в чарці, або
починає час проводити з знайомою жінкою, зовсім не красивою. Що він в ній знайшов?
Знайшов співчуття, чутливу душу, ніжне слово - лік для душі. І є хитрі жінки, які, знаючи
цю чоловічу слабість, не щирими, але ніжними словами ласкають їх. І є мужчини, які
нездібні щиро до жени усміхнутися, а від неї ждуть ніжности, щирої усмішки.
"Перед одруженням звав принцесою. А тепер навіть не хочеш смітник з хати
винести, служницею стала". Так є: не всі принцеси стають королевами. У первісні часи
юнак брав дівчину силою. А тепер - усе узгоджено з правилами поведінки, ще й
принцесою називає. І інколи, незважаючи на приємну життєву обрядовість, подружжя
розлучається.
Причин розлучення багато, та найголовнішою з них є зрада. Ревнивість робить
любов жорстокою: заторкнуті найвразливіші якості гідности, дружби, приємности.
Жорстока зрада закублюється у душах потайних, або розбещених.
Українки славляться охайністю, чепурністю. Нечепурний мужчина - півбіди,
нечепурна жінка - повна біда, на столі хліб, ложки і гребінець. І дивне те, що всі люди
(чепурні і нечепурні) люблять охайність, чепурність. Таїна жіночої привабливости чепурність, свіжість її льолі, охайність її тіла.
"Негарна я, задивляєшся на іншу, та ж вона старіша за мене!" "Так - але вона
чепурніша". У чепурної жінки навіть старість не є дуже помітною. Тарас Шевченко,
будучи вже старшою людиною, залюбився в молоду красиву дівчину і покинув її тому, що
вона не була чепурною.
Жінка жіночна знає свою вартість - знає вартість своєї ніжности. Їй присуща думка:
чоловіче, ти покорив світ, а я покорю тебе, бо хочу бути покореною твоєю мужністю, щоб
родити мужність. Хочу бути покореною твоєю славою, щоб родити славу. Ніжна жінка
ніжністю покоряє суворих володарів. Слабою жінкою є та жінка, яка має нахил до сварок,
грубих слів, погроз, нарікань, прискіпувань.
Майже в кожного діловитого мужа є мета, в ім'я якої він живе. Ідучи до мети, він
падає, страждає, переживає радість. Коли жінка каже: "Чоловіче, я тебе люблю, але твою
мету ненавиджу", хай не жде від мужа співчуття, щирої любови.
"О, жінко, коли б ти сказала, що мене не любиш, але мою мету любиш, була б ти
любою дружиною: нас єднала б одна мета, одне Співпереживання і співчуття. Єднали б нас
одні душевні хвилювання. І твоя нелюбов до мене перетворилася б у любов, і я б
погарнішав, скорегував би сам себе, натхненний твоєю любов'ю до мети моєї".
Жертовність - самовідданість, самопосвята, добровільне відречення від лихих
звичок, замилувань, щоб любов міцніла: в цьому краса залюблених! Людина має спочатку
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в людині полюбити людину, а потім - жінку чи чоловіка. Як кохалися - мирно жити
присягалися, а як одружилися, то посварилися. Чому? Родина - зразок родинного життя для
дітей. Донька запам'ятовує ставлення мами до тата. Одружившись, починає з мужем своїм
сваритися. Вона щиро вірить, що так треба. "Яка мама, така й я".
Інший приклад: дівчина побачила в кіно: наречена, сперечаючись з нареченим,
долонею ляснула його по обличчі. Він спокійно, як лицар достойний, відповів: "Кохана,
чому ти така збуджена?". І дівчина вирішила зробити так, як у кіно: розгнівавшись,
ударила свого Юрка. І яка гірка несподіванка: Юрко замість того, щоб сказати: "Кохана,
чому така збуджена?", дав відчутну здачу: на удар відповів ударом. Люба заплакала,
кажучи: "Юрко, ти не лицар!" І опісля сказала мамі: "Я хотіла, щоб було так, як у кіно".
Мама відповіла: "Доню, мені в житті було дуже тяжко, але я ніколи руки не піднімала на
мужа. І ти не бий Юрка. Кіно є кіном, а життя є життям". Є прислів'я: вибираючи подругу
життя, поцікався, як мати твоєї нареченої ставиться до мужа свого. І це відноситься й до
нареченого: наречена має поцікавитися, як ставиться тато її нареченого до жени своєї.
У житті, як на довгій ниві, є тіні, є проміння, Є родини нещасливі: замилування до
горілки, невихована емоційність, вуличний словник, неохайність тілесна, убогість душевна
- і все ж у такій родині інколи буває виросте лілея. Є ж прислів'я: на болотистій воді чисті
лілеї ростуть.
Дівчина (добра душа), бачачи пекло в родині своїй, починає тужити за раєм - мріє
створити родину кращу, ось таку, як у подруги: у них у хаті крику не чути, сварок немає. Є
в них клопоти, є суперечки, але вони їх полагоджують згідливо, спокійно. Коли один
говорить - усі слухають. А в нас - усі говорять одночасно, а слухати немає кому.
Культура - значить обрядність. Культурна розмова там, де є вміння говорити і
вміння слухати. Там, де всі говорять одночасно, немає ні культурних промовців, ні
культурних слухачів, і, очевидно, між такими людьми не можуть утверджуватися згода,
велика мета, успіх, розумний погляд на ту чи іншу справу.
18-в. ДУШЕВНА КРАСА І ВІРНІСТЬ. Та дівчина не красива, але вона така мила, така

симпатична, що просто всіх чарує. Звідки це все в неї береться? З її красивої душі.
Душевна краса - добра вдача. Добра вдача щира, співчутлива, лагідна, ніжно усміхнена і
ніжно засмучена. Навіть горе не спотворює її лиця - лице випромінює хвилювання душі.
Є написані гори книжок, у яких то заперечується існування душі, то доводиться
існування душі. У релігіях Евразії є десятки відповідей на питання: "Де є душа?". "Душа в
крові", "душа в очах", "душа в серці", "душа у голові", "душа в печінці", "душа в легенях".
Наприклад, біблійні жиди вірили, що "душа в крові". Магомет забороняє своїм
віросповідникам їсти кров.
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Справді, душа - це людина: немає душі - немає людини. Є в нас вислів, що мова душа народу. Правильно! Яка мова - такі й люди. У тварин є мова - вони розмовляють при
допомозі звуків і рухів. У них твариняча мова, неусвідомлена: вони знають значення звуків
і при допомозі них спілкуються.
Людина при допомозі мови виявляє мислення, хвилювання, переживання. У мові
виражена вдача народу, розвиток його "я", спосіб мислення. Північні варвари забороняли
українцям в Україні мати українську мову, мова - душа народу. Вони забороняли
українцям мати українську душу, вдачу, самобутність. Немає мови - немає людини.
Українці відкинули грецько-церковне розуміння душі. Є живучі народні міркування
про душу. Усюди між українцями чуємо: "добра душа", "темна душа", "щаслива душа",
"проклята душа", "грішна душа", "спокійна душа", "заяча душа", "чужа душа - темний ліс",
"чужа віра -чужа душа", "занапащена душа".
І - "душа не приймає", "душа бажає", "душа в п'ятах", "душа на місці", "людина з
душею", "людина без душі", "душу і тіло ми положим за нашу свободу". "Красива душа".
Родина - об'єднання різних душ. Усі члени родини є тілом одного тіла і є душею однієї
душі, і є духовним життєствердженням рідної віри. І всі вони живуть для завтрашнього
дня, щоб мати приємне сьогодення. (Хто живе для сьогодення, тому не належить
майбутнє).
Щаслива та родина, яка вміє всі душі єднати, знаходячи у кожній душі щось добре,
щось приємне і співчутливе. Немає абсолютно бездушної душі. Кожний член родини має
душу. Є душа маленька, а все ж таки душа. Душа кожна хоче бути вислухана, пошанована.
І родина, яка складається з душ, які вміють самі себе терпеливо вислуховувати і шанувати,
щаслива, мила, дружня.
Ніхто в родині не може бути суддею. Любов, терпіння, пошана - незамінимі закони
родинного Щастя. Щастя - душевний спокій. І тому й є переконання: кожна людина має
сама творити рай у душі своїй: спокій, розраду, щастя. І ніде цих скарбів не шукати.
Душевний спокій - це не збайдужіння "до всіх і вся", ні, це правильне користування
душевною енергією. Людина повинна сама собі своєю поведінкою робити душевний
спокій. Обачним спокоєм зустрічати хвилі житейського моря, не терзати нерви лякливістю,
гнівом, викликаним вразливими дрібницями. Перебільшено лякливі душі самі себе
стомлюють. Вони часто лякаються явних і уявних небезпек: хвороб, поговорів, смерти.
Наприклад, людина, яка постійно боїться померти, не має на душі спокою. Неспокій стає її
стражданням: від довготривалого страждання постають хвороби.
Родина - дім рідних душ. У рідних душах буде мир і блаженство тоді, коли всі вони
матимуть рідну віру, щоб вільно себе покращувати, заспокоювати, славити і боронити
всюди і завжди дім рідних душ. Кожна душа в родині повинна сама себе щиро питати: що я
маю добре зробити, щоб всі душі в родині мене любили, щоб мною гордилися і мною
©Лев Силенко. 10996 рік Дажбожий
196

Мудрість Української Правди. Сім Законів Правильного Життя.

щасливилися? Що я роблю зле, що душі моєї родини на мою любов не відповідають
любов'ю?
У домі рідних душ - мати - це віра, а тато - це хліб, а діти - це майбутнє. Мати,
колишучи дитину, співає: "Вирощу ладу, любов-забаву, серцю на щастя, роду - на славу!"
Син, донька є такими, якими їх створює мати. (Мати започатковує людину у чреві своїм,
мати молоком вигодовує людину, мати дає людині мову - душу. Мати, навчаючи дитину
добрих звичок, ощасливлює себе і дитину. Мати розвиває в дитини душевну красу).
Душевна краса - краса хотінь, краса почувань, краса переживань, краса настроїв,
краса гніву і радости, краса ненависти і любови. Краса має пристрасних оборонців і ворогів
тому, що красиве - некрасиве, некрасиве - красиве. Є в народі прислів'я: не те красиве, що
красиве, а те, що кому подобається. І так є: не краса вибирає людину, а людина вибирає
красу: вибирає собі красивий одяг, красиве оздоблення мешкання, красиві квіти, красивих
приятелів, красиву пісню, красиву зачіску.
Краса - приємність, вона дуже потрібна людині: приємність активізує зір, слух, нюх
- пожвавлює наше мислення, оприємнює життя. І кожна людина має вроджене тяготіння до
краси. (Я вже говорив, що зі всіх красот, що є на світі, красива людина є найкрасивішою).
Краса має таку могутню силу, що, здається, людина залюбилася б у чорта, коли б він
був надзвичайно красивим. Чорта уявляє людина, як щось потворне. Є неприхильність до
форм потворних тому, що вони творять неприємність. Очевидно, ми вже знаємо, що краса
має мати красиву форму і красивий зміст. Почування не завжди погоджується з розсудком:
почування більше любить красу, ніж розум. Та почування красивішаючи, окрасивлює й
розум.
Людина любить красу, щоб не було в душі ненависти. Ненависть втомлює душу. У
людини немає ненависти до краси: людина хоче бути заполонена красою миловидною і
змістовною. Квіти у нас викликають приємні почування. І тому ми в них кохаємося, їх
малюємо, тримаємо в рамці на стіні. Мистецтво - туга за красою і увічнення краси: чим
шляхетніше почування, тим шляхетніше мистецтво. (Дохристиянське українське
мистецтво нищила грецька церква, щоб знищити в народі волю проявляти самобутнє
мистецтво, волю самозвеличуватися і самооблагороднюватися).
Людина любить силу, а співчуває слабості. Що сильніше: любов до сили чи
співчуття до слабости? Любов і співчуття походять із світу душевної краси. Мати дає
людині силу: сильний не той, хто сильний, а той, хто вміє розумно силою розпоряджатися,
хто вміє володіти своїми почуваннями. (У душу людську часто вриваються грізні бурі, які
можуть зламати, знівечити сильне життя людини: сильні люди вміють самі в собі ті бурі
втихомирювати, опановуючи їх).
Слабі ті жінки, які кажуть: у мене чоловік поганий. Слабі ті чоловіки, які кажуть: у
мене жінка погана. У поганої людини не все погане. Коли ти стараєшся погану людину
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зробити доброю, ти добродій. Коли ти добрій людині помагаєш стати поганою, ти злодій.
Хто постійно говорить тільки про погане, той думає тільки про погане: не знаходить у
своїй душі місця для доброго. Знайди в людині щось добре і говори про добре, думай про
добре: часто погана людина, почавши думати про добре, стає добрішою.
Є родини слабі, тобто роз'єднані: кожний член родини живе сам для себе, живе
своїми інтересами явними, або затаєними. У кожного "душа на замку": кожний поза
родиною має приятелів, у колі яких почуває себе краще, ніж під рідним дахом. Що сталося
з цією родиною?
Кожний член цієї родини півжиття проводить поза родиною. І те оточення, в якому
він перебуває, діє на ньохо, навчає, настроює, хвилює і часто добру душу ламає, як вітер
берізку. Сильно діє чуже оточення на тих дітей, які належать до родин, де немає родинних
святощів, обрядів, де батько і мати збайдужілі до справ рідного народу, тобто - егоїсти:
мають життя сіре, думки про гроші, меблі, ситі обіди.
Душа юна не може жити порожньою: коли родина її не заповнює, вона йде на
вулицю і там душу заповнює тією духовістю, яку дають злі чи добрі люди. Особливо
нещасні ті діти, яких мати настроює проти батька, або - батько проти матері. Діти мають
вроджену жалість до батьків - їм тяжко ненавидіти тата, або - маму. Та є випадки, що душа
дитини так затьмарена ненавистю, що відрікається від тата чи мами. Хто відрікається, той
ожорстокішав, і треба лишити його в спокої, не оприкрюватися небажаною добротою.
(Є в житті й такі приклади: батько потелефонував до доні, що хоче її бачити. Вона
зустріла тата і його другу жену. Почалася розмова: "Добре тато, ти не злюбив маму, лишив
її, десь поїхав. Я мала сім років. У моїх подруг тати, які їм дають гроші на цукерки. Ти мені
ніколи дарунків не присилав: а хіба я була винувата, що ти лишив мою маму? Я з мамою
виросла. Працюю, тепер ти хочеш, щоб я тебе татом звала, привіз мені дарунок. Ні, тату, ти
мені непотрібний, я тебе ждала-виглядала, як маленькою була". "Донька тобі щиру правду
каже, - сказала друга жена і заплакала, - мені її шкода". І всі троє (тато, доня і друга татова
жена) плакали. Донька, повернувшись додому, навіть не сказала мамі, що бачилася з татом:
не треба на стару рану сипати соли).
Родина, яка складається із збайдужілих людей, має черству душу: в домі не можна
відчути любови до Вітчизни, до народу, до рідних святощів. І така родина нещаслива. І
нещастям вона сама себе втомлює, пригнічує. Її життя стає сірим, нецікавим: які люди,
таке в них і життя.
Є переконання: там, де немає Вірности, немає любови. Правильно: любов не любить
розлучатися, любов любить єднатися: єднатися щиро, радісно, пристрасно, з палким
душевним трепетом. Де ж знайти людей вірної любови? Є твердження, що доброю вірною
жінкою може бути та дівчина, яка є доброю вірною дочкою. І тільки добрий син може бути
добрим мужем.
©Лев Силенко. 10996 рік Дажбожий
198

Мудрість Української Правди. Сім Законів Правильного Життя.

Дівчина, яка повернулася спиною до тата і мами, і топчеться по тому, що для
родичів святе, доброю жінкою бу ти не може. У неї р о звинена відвага бути жорстокою. І
вона цю жорстокість називає особистою волею: хочу - знущаюся над душею родичів, а
хочу - зжалююся.
Дівчина, яка захоплюється тим юнаком, який осуджує своїх родичів, захоплюється
нещастям. Коли син до матері ставиться жорстоко, ставитиметься він жорстоко і до жінки
своєї. Коли донька сердечно ставиться до тата свого, вона ставитиметься сердечно і до
мужа свого.
Щасливі батьки ощасливлюють дітей своїх, показуючи їм свою душевну красу: діти
чують себе щасливими, радісними, коли бачать, що тато і мама вірно себе люблять,
жаліють, живуть згідливо, не зневажають себе образливими словами.
Є такі родини, в які вторглися спритні, дуже влесливі релігійні душохвати - релігійні
постійні сварки руйнують дім рідних душ.
Хто в цих релігійних сварах правовірніший? Той, хто має рідну (самобутню) віру. Бо
ж рідна віра - духовна воля, непідлеглість чужим святощам і поняттям. Що треба звати
скарбами рідної віри? Оте все, що в твоїй душі святе (любов до Вітчизни, рідне поняття
Бога, самобутні родинні святощі (обряди, правила), вільне самовдосконалення, віддана
любов до мами і тата, є твоєю рідною вірою. Ніколи, ніколи, ніколи чужу віру не став вище
рідної, не принижуй своє єство!
Кожна людина жадає вічної любови: яка вона? Вічна любов подібна на вино: вино,
старіючи, міцнішає, дорожчає. Є подружжя, які чим довше живуть, ділячи радощі і смутки,
тим більше залюблюються одне в одного, їм сподобалося спільно все переживати. Їм
сподобалося жаліти себе, поважати, ласкати, оповідати один одному про почуте і побачене.
Їм приємно спільно на щось гніватися і спільно щось обожнювати. І в цьому проявляється
розкіш душевної краси, багатство вічної любови.
Я бачив вічну любов: ідуть вулицею двоє стареньких. Він дбайливо її тримає під
руку: так, як наречений наречену. Вона щось оповідає і, повернувшись, усміхається синіми
поморщеними устами. На усмішку він відповідає усмішкою, у лівій руці тримає кошик з
купленими харчами. Іду ть люди ву лицею і їм стає на ду ші пр иємно , що такі старенькі
люди ставляться ніжно до себе, достойно, співчутливо. Старенькі дарують молодим
радість вічної любови.
А ось інших двоє стареньких: у них не життя, а море страждань. Вона в'їдливо каже:
"Вік прожила, від тебе ніжного слова не почула. Усе кричав: а ти сяка та перетака.
Висушив ти душу мою, сякий ти сину. Та щоб тебе трясця взяло, до чужої жінки де в тебе
ті й ласки беруться".
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Він відповідає: "Мовчи, дурна баба, дівкою вже не будеш. Усе життя мені торочиш,
що вариш та переш. А забуваєш: коли б не працював, то не мала б що варити і прати. Де я
тебе взяв таку надокучливу?".
І ці старенькі добрі люди, але зневажливо, жорстоко вони ставляться самі до себе.
Вони самі свої душі пригнобили словами докірливими, образливими, дрібничковими. І діти
їхні і внуки гіркоту в душі мають, що дідусь з бабусею постійно війну мають і не думають
про мир.
Родина, в якій за дрібнички починається сварка, дрібничкова, невихована. Не
розуміє, що там, де є прагнення іти до великої мети, про дрібнички думати не хочеться. Не
можна погодитися з думкою, що сварка там, де злидні, а мир там, де розкіш, багатство.
Бездіяльні люди найсварливіші. Вони завжди люблять бути там, де сварки; вони
сваряться пристрасно і безтолково. Витративши енергію на сварку, заспокоюються, і їм
стає легше, і почуття у них таке, ніби ними довершене діло дає їм право на заслужений
відпочинок.
Не кажу, що в родині не повинно бути жодних сварок: на світі мало досконалих
родин. Сварки є майже в кожній родині, але нещастя не у сварках, а в способі сваріння. У
культурних людей сварка культурна: незгоди, розбіжності в поглядах, розпач,
спричинений невдачею, помилкою, злагіднюються.
Він і вона сваряться: є поважна причина посваритися. Але вони не вживають
вуличних слів. Їхня сварка подібна на гостру суперечку, у якій немає дрібничкових
причіпок, погроз, глумливих насмішок, немає хотінь повністю спалити міст приязні. Вони
сказали все, що мали на серці, вибачилися, простили провини, обмінялися усмішками, не
лишили на душі отрути, яка гнобить здоров'я.
Чому між ними не розгорілася така сварня, що хоч тікай світ за очі? Вони вміють
самі собою володіти, уміють не падати в розпач, у прірву запаморочливого гніву,
отемнілого самолюбства. Вони вміють під час сварки якнайчастіше вживати слово "ми" і
обминати слово "я". Там, де він і во на під час незгоди ставлять сво ї "я" вище "ми",
розумного виходу з сварки немає.
Найбільше клопітливих вчинків (навіть трагічних) робить людина у хвилину
глибокого потрясіння (збудження, хвилювання, обурення, ревнування). І потім, шкодуючи,
думає: треба було бути спокійнішим, розсудливішим. Зроблену помилку тепер важко
виправити: собі і ближньому завдані душевні рани.
(Особливо неприємні ті люди, які чинять у громаді сварку, вживаючи образливі
слова, погрози. Як поводитися, потрапивши у громаду розсварених? Коли чуєш сварку,
рятуй сам себе: не дозволяй, щоб гнів розсварених вторгнувся в душу твою. Зберігай
почуття душевного спокою, сам себе словом своїм лікуючи: "Я щасливий, бо я не
гніваюся; я розумний, бо я не гніваюся; я добре здоров'я охороняю, бо я не гніваюся".
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(Людина, яка швидко гнівається, пошани в громаді не має. Її вважають нервовою і
стараються обминати, щоб мати спокій. Нервові люди завжди чимсь незадоволені:
незадоволення тримає їхні нерви в напруженні, збудженні, і це їх виснажує, стомлює,
робить їх хворобливими.
Хто перестав нервуватися, той почав жити: варто ці слова тримати на стіні в кухні, в
громадському домі. І знати: ідучи між люди, не показуй їм свого нервування, гнівом
спотвореного обличчя, не роби людей хворими, псуючи їм настрій. Щоб зберегти добрий
настрій у громаді, не треба запрошувати людей жорстоких: жорстока та людина, яка псує
громаді добрий настрій, затроює життя. Такі жорстокі люди, маючи завжди попсутий
настрій і роздратування, не здібні ні правильно мислити, ні правильно відчувати оточення
громадське, їх часто називають хворобливими егоїстами).
Людина не любить гніватися - чому ж гніватися? Є багато джерел гніву родинного.
У молодій родині, наприклад, появляється боротьба за престол: хто в родині є царем - він
чи вона? Два царі на одному престолі не помістяться. У таких випадках часто престольна
боротьба кінчається розводом. Або - щоденним гнівом. На повагу не відповідається
повагою - вже є гнів.
Гнів - почуття, властиве кожній людині. Вихована людина вміє гнів злагіднювати,
стараючись не думати про ті причини, які гнів викликають. Годину подумавши про справи
приємні, вона ослаблює гнів: трохи стає легше на душі. Чим культурніша людина, тим їй
легше неприємні почування заміняти приємними. Гніватися - значить виснажувати енергію
душі: до виснаженої душі загощують різні хвороби. (Я часто важливі твердження
повторюю, щоб міцніше вони засвоювалися).
Є переконання, що родинну боротьбу за престол треба замінити абсолютною
рівністю між чоловіком і жінкою, або - "ліберейшен". Дослідження виявляють, що є "рівна
нерівність", наприклад, в США є 48 відсотків американських родин таких, де жінка
домінує над чоловіком. Домінувати значить брати на себе більший родинний тягар. Не всі
жінки такою домінацією захоплюються. Ті жінки, які хочуть домінувати над чоловіком, не
бажаючи брати на себе головного родинного тягару, смішні.
Щоб родинне життя багатіло душевною красою і Вірністю, розумна мати між
членами родини тактовно розподіляє домашні обов'язки. Наприклад, у п'ятницю вечором
вся родина має спільно робити порядок у домі. І вважати це приємністю: там, де порядок, є
згода, щастя, родинна краса і слава.
У дитини рано прокидається хотіння все робити те, що мама робить: таке хотіння є
природнім проявом самовдосконалення. І мама зобов'язана дитину призвичаювати робити
порядок у своїй кімнатці, біля свого ліжка. І не треба казати: "Ти мусиш кімнатку зробити
гарною". Треба навчати: велика приємність робити свою кімнату гарною, "роби, дитинко, це дуже приємно". Добра звичка стає вдачею і помагає людині мати життєві успіхи.
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Хто в дитячі роки не збагатив себе добрими звичками (точністю, охайністю,
послідовністю, стриманістю, наполегливістю, ощадністю, щедрістю), той на старість стане
жертвою поганих звичок. І тому треба знати: добрий не той батько, який дітям придбав
маєтки і гроші, а той, який зумів своїх дітей виховати для себе, для Вітчизни своєї,
збагативши їх добрими навиками - найвеличнішими скарбами життя.
Тато зобов'язаний сина учити життю: оповідати, як він (син) має ставитися до
нареченої, до творення своєї родини, до дітей.Тато зобов'язаний синові передавати кращі
зразки свого досвіду: забобонна сором'язливість між сином і татом буває зовсім
безкорисною.
Мама зобов'язана доню учити життю: усе доні треба сказати, щоб облегшити її
подружнє життя. Доня має бути Приготовлена знати, що шлюб - це не райський сад
любови, щастя, радощів, розкошів. Шлюб - довга нива, на якій є світлі і захмарені дні.
Доня має знати, що щастя нікому даром не дається. Щастя родинне доня має з мужем своїм
здобувати в тяжкій праці, у взаємопошані, терпінні, узгодженості.
Родина повинна мати визначену годину в тижні для обміркування краси дому: всі
повинні брати участь і нічия думка не повинна бути ображена. Це виховує почуття
взаємоповаги і гідности. Дім - дзеркало душі родинної; чистота - добрий настрій, а добрий
настрій - щастя і здоров'я.
"Та знаєте - життя таке, що навіть години в тижні такої немає, щоб вся родина могла
спільно про красу дому говорити". Ви є життя - життя таке, як ви. Не вмієте створити
умовин для родинного ЖИТТЯ СВОГО, то не нарікайте, що діти ваші, як чужі: немає
зріднености і згоди.
Найбільшим ворогом сучасної родини є поспіх. Є в народі прислів'я: скорий поспіх людям посміх. Обід вариться з поспіхом. Ідеться на працю з поспіхом, праця виконується з
поспіхом.
Людина, яка поспішає, постійно відчуває втому. Втома постає з двох причин:
неправильне користування власними силами і нервова збудженість, напруженість,
спричинена поспіхом.
"Тепер такий темп життя: не поспішатимеш, відстанеш від життя". Швидкість і
поспіх не те саме. Працю можна виконувати швидко, але з душевною спокійністю: без
поспіху, напруження. Поспіх ніколи не був розумним: багато помилок постає там, де є
квапливість.
Є цікаве те, що темп життя творять ті люди, які інших підганяють, а самі зберігають
душевну і тілесну рівновагу. Поспіх (і особливо з нервовим напруженням) не збільшує
темп життя, а сповільнює: появляється неправильне серцебиття, стреси, неправильне
травлення.
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Людина має право міняти обставини, робити на них вплив. Енергія людини
вичерпується не працею, а порушенням ритму (узгодження) життя. Людина збудована
міцно: може витримувати великі духовні і тілесні навантаження, коли є чергування між
працею і відпочинком, між тілесною працею і духовною. І є правильний розподіл часу,
вміння втілювати в життя Сім Законів Правильного Життя.
7. Правильна віра має природне народження, блаженне розуміння і правильне
призначення.

Санскритське слово "віра" значить "відвага", "натхнення", "подвиг", "людина",
"провідник", "віра Індра" (відважний Індра), "віра Вішна" (відважний Вішна). У "Рик
Ведах" слово "віра" значить "люди", "людство". У "Магабгаратах" - "віра" значить "муж",
"чоловік". Найвизначніші боги і сини у "Ведах" мають ім'я Віра, що означає "героїчний",
"натхненний", "володарський", "благородний", "досконалий", "добродушний".
Ми сьогодні вживаємо слово "героїзм", у ведійському санскриті слово "віратва"
значить "героїзм", а "віраврата" - "відважне" (вірне поводження), "вірая" - "з відважністю",
"з вірою". У "Рик Ведах" слово "віря" означає "доблесть", "сила", "мужність",
"справедливість", "наснага", а "вір'якрита" - "криття, роблення з відвагою, з впевненістю".
Староіранське (авестійське) слово "вар" значить "вірити". Ми кажемо "віра",
латинянин - "релігіо", грек - "тріскія", ірляндець - "ірес", данець - "ґаддінст", литовець "тікиба", богемець - "віра", поляк - "релігія". Мати Лель і Тато Орь вважали, що вірити
значить проявляти відвагу, мужність, послідовність, певність, бадьорість, натхненність.
Людина боязлива, байдужа, нестійка вважалася не віручою. Знаємо , що з тих чи
інших причин слово приймає нове значення. Наприклад, слово "краде" у часи Святослава
Завойовника означало "розважається", "бавиться", "жартує" (підкрадається, підкрався). У
санскриті слово "крід" значить "розважатися", "гратися, "веселитися". (У цьому треба й
шукати обряд "викрадання дівчини").
Історія віри - історія Людства. Сумеріянська віра - історія Сумерії. Єгипетська віра історія Єгипту. Українська віра (рідна) - історія України (Русі). Не можна відділити історію
Індії від історії Індійської віри. Історія Японії - душа Японської національної віри (шінто).
Якщо "віра" (за твердженням Маркса) с "опієм", значить історія Людства - опій, і в тому
числі й марксизм.
Атеїсти вважають, що у вірі "висловлене безсилля людини перед природою,
невпевненість людини у завтрашньому дні", "безпорадність людини перед стихійними
соціяльними силами", "віра отруює свідомість віруючих", "віра є одним з видів духовного
гноблення народу", "релігія - служниця пануючого клясу", "страх створив богів". Я завжди
кажу, що справа не в релігії, а в природі релігії, в її суті і призначенні.
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Первісна людина вважала Сонце Богом не зі страху. Людина обожнювала ту силу,
яка їй давала світло, тепло, радість, щастя, тобто - життя. Людина обожнювала Сонце, не
страхаючись Сонця. Вислів "страх створив богів" безпорадний, безсилий. Людина не
створила Сонця. Сонце хвилювало людину. І людині хотілося славити, любити,
обожнювати Сонце, чудуватися сонячною величністю.
Віра була тоді, коли ще клясів не було, не було держави, не було хотінь в людини
експлуатувати людину. Без віри людина не могла б духовно розвиватися. Віра - сукупність
людських спостережень, навиків, понять. У Вірі наснажувався многотисячолітній
життєвий досвід, створений племенем. Члени племені, збагачені досвідом, знали, як їм
ставитися до себе, до дітей своїх і дідів, до оточення і ворогів.
Віра - світогляд людини: по вірі пізнається духовний рівень людини, спосіб її
мислення, культура її почувань, шлях її життя. Віра - полум'я душі і розуму. Віра - хотіння
служити тій силі, яка приємна душі й розумові. Віра чиста, світла, дорога та, яка природньо
в душі й розумі самонароджується і вдосконалюється. Тільки така віра узгоджена
(вгармонована) з чутгями розуму й душі, узгоджена з досвідами життя, з наукою і
знаннями.
Чим могутніша в народі рідна віра, тим могутніша в народі духовна сила. Чим
культурніша в народі рідна віра, тим культурніший народ. Можна критикувати релігійні
міфи, світогляди, і можна правильно їхню вартість оцінювати.
Я кажу: якби люди не створили віри дванадцять тисяч літ тому, то мусити б її
створити сьогодні. У первісній вірі мати учила дітей, щоб вони самі себе шанували: мати
дітей олюднювала. І сьогодні всі люди первісну самопошану поліпшують, обрядово
уквітчують. Коли б шість тисяч літ тому в Оріяні (Україні-Русі) оріяни не створили колеса,
люди мусіли б його створити сьогодні. Сьогодні ми колесо поліпшуємо: поліпшуємо те, що
було створене много тисяч літ тому.
Є думка, що віра - це свідомість, і тому в кожної людини є віра. Є думка, що віра властивість поводження природи людської, відображення бу ття людсько го . Є думка, що
людина створила віру в Бога. Є думка, що Бог створив віру в Бога. Є думка, що віра - це
засіб, при допомозі якого людина пізнає себе, ближніх, оточення, матеріяльні і духовні
основи життя.
Є думка, що віра - шлях морального удосконалення людини. Є думка, що віра духовне обличчя "вдачі людської, і тому справа віри - справа вічного прагнення людини
покращувати себе, своє тілесне й духовне "я".
Є думка, що віра - це забобонність, обмеженість людська, безпомічність,
"фантастичне відображення в головах людей тих зовнішніх сил, які панують над ними в
їхньому щоденному житті, відображення, в якому земні сили приймають форму неземних".

©Лев Силенко. 10996 рік Дажбожий
204

Мудрість Української Правди. Сім Законів Правильного Життя.

Є думка, що півмільйона років тому люди жили так, як звірі: живилися корінням, ягодами,
грибами, бруньками. Не мали одежі; боялися вогню: у них не було ні віри, ні обрядів.
Є думка, що віра - це пристрасть, і тому до неї не можна ставитися поважно. Ні:
коли пристрасть світла, то й віра світла. (Очевидно, вірити пристрасно, що "той, 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
гріхи нехристиянам, а нехристиянські чесности приписують християнам: така пристрасть
несвітла).
Є думка, що віра - це нездібність людини відділити себе від природи: первісна
людина вважала, що сонце, місяць, зорі, ріки, джерела, дерева живі, і тому смерти немає.
Діди, які заснули, переселилися в інший світ, до вираю, і там живуть. І тому є думка, щоб
первісну віру висміяти, як дику, примітивну. Я вважаю, що у вірі первісної людини є
великий поступ - перші самоосвідомлення людини, дії її інстинктів, набутих навиків,
досвідів, шукань.
Є віра родова, є віра племенна, є віра національна, є віра інтернаціональна. Є віра
політеїстична, ґенотеїстична, монотеїстична. Є віра триіпостасна - "Отець, Син, Дух". Є
віра чистого монотеїзму (є тільки один Бог, у мусульман - Аллах. В Українців Рідної
Національної Віри - Дажбог).
Є віра, що сучасній людині віра не потрібна - місце віри зайняла технологія, наука,
мистецтво. Є думка, що сучасній людині віра більше потрібна, як первісній людині:
сучасна людина володіє технікою, мистецтвом, наукою, і чує духовну втому, чує
ослаблення душевної енергії і починає скучати за природою, яку технологія спотворила,
засмітила, отруїла.
Затруєна природа затруює людину. Людина, щоб себе рятувати, хоче повернутися до
природи, хоче творити культ (обожнення) природи. Так є: хто не має віри, той повинен її
створити, щоб мати правила життя натхненного. І віра має існувати не у вірі, а в поведінці
людини, у її мисленнях і діях. У чесної людини є узгодженість між вірою і поведінкою.
Нечесні люди поводяться не так, як вірять, і вірять не так, як поводяться.
19-а. ПРИРОДНЕ НАРОДЖЕННЯ ВІРИ. Природа - Земля, Повітря, Вода, Рослини,

Тварини, Сонце, Місяць, Зорі, все, що оточує Людину, і - Людина. У ласкавій природі
України виласкавилася Перволюдина Білої Раси, хоч Природа й не завжди бувала
ласкавою. Все, що людина має, отримала від Матері Природи. Землю (найбагатший дар
Матері Природи) мав, має, матиме Українець давній, сучасний і майбутній. Людина в
Природі, Природа в Людині.
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Українці кажуть: "Яка природа в тієї людини?", тобто - яка вдача, які властивості
характеру, які здібності і замилування? "Що тій людині дала Природа?" "Який у тієї
людини природній дар?" Є прислів'я: "Те, що Природа дала, милом не змиєш".
Твоя природня віра - це духовна властивість твоєї природи: коли ти віриш, що твоя
рідна (природня) віра тобі не потрібна, значить ти віриш, що ти сам собі не потрібний.
Коли ти віриш, що твоя рідна віра безвартісна, значить ти віриш, що ти безвартісна
людина. Природня віра (рідна віра) сама родиться і розвивається в душі людини, яка
прагне бути достойною.
З чого родиться Природня віра? Природня віра родиться з духовних і тілесних
особливостей народу, по яких пізнається природа народу, його поведінка і його діяльність.
Знаємо: рідна віра народу така, яка його природа. У природі народу (в крові й душі народу)
затаєні коріння його природньої віри.
Природня віра значить споконвічна, батьківська, корінна, самобутня, обумовлена і
утверджена життям народу. Вона є вірою непідробною, невдаваною, не випрошеною, не
привезеною. Природня віра зумовлена самобутніми законами духовного розвитку народу
(я її назвав рідною вірою).
Рідна віра - склад мислення рідного народу, якість народної звичаєвости
(моральности), якість народних (душевних і розумових) самопроявлень. І тому вона (рідна
віра) важливіша за справи соціяльні, політичні, економічні, мілітарні.
Природня віра природньо народжена. (Душа людини любить узгоджено співати з
природою. Весною найкраще співають птахи і люди. У глибоку осінь - сніг, дощ - сумна
природа; людина, йдучи змочена, змерзла, не має хотіння співати).
Природне народження віри - природне постання свідомости народу, природній
розвиток його духовної сили, його світовідчування і світорозуміння. Природньо народжена
віра подібна на народження дуба: з жолудя виростає могутній коренастий тисячолітній
дуб. (Віра народжена не тільки розумом, а й почуваннями: по властивостях почувань
пізнається вдача народу, зміст Його особливостей).
Людина, освоївши вогонь, повірила, що вогонь дає світло, тепло, вогонь має
таємничу силу: первісна людина, сівши біля вогню, зраділа, що звірі до неї не підходять:
бояться вогню. Танець біля вогню був не танцем дикости, а виявом світлої радости. Огонь
вдень і вночі охороняє людей (особливо діток) від хижих звірів. Огонь - святий (світлий).
Але не вогонь обожнювала людина, а те щастя, яким вогонь обдаровував людину. Вогонь первосвітильник розвитку віри - появилася в людини впевненість в себе.
Появилася віра, що темряву можна перемогти світлом. І це знаряддя перемоги є в
руках людини. Світло - добро, щастя (у санскриті "свастя"), безпечність. Темрява - зло,
небезпека. У цих поняттях треба шукати праоснову всіх вір і філософій. У людині
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природньо народилася віра в добро і природньо народилося хотіння боротися з злом. Віра в
добро започаткувала хід людини до добра, світла, краси.
Природне народження віри постає так природньо, як природньо постає в матері
любов до дитини. Ніхто маму не вчив любити дитину. Ніхто людину не вчив вірити. Віра
не впала з неба: її коріння і зерна на землі: і розвивалася вона відповідно до законів
Природи.
Віра України (Русі) в часи Кия, Святослава була вірою природньою, яка плекалася
тисячоліттями. Її початки треба шукати у глибинах Мізинської-Трипільської культури.
Вона була вірою радісною, доцільною, красивою: душа народу, живучи в ласкавій
Природі, була радісною, доцільною, красивою.
У природній вірі народ утверджував розуміння Бога, Світу, Себе, Оточення, свої
Закони Життя, утверджував Культуру Мислення і Почування. (Не було, немає і ніколи не
буде на світі віри абсолютно перфектної: у кожній вірі є проміння і тіні, є правильности і
хиби. У природній вірі народ природньо помилки виправляє і природньо правильні
твердження удосконалює).
Життя не стоїть на місці: народ з вірою в краще розвиває краще у вірі своїй, а гірше занедбує: така властивість вдачі людської. Русичам-українцям дуже приємно було бути
русичами-українцями: вони самі себе бачили у вірі своїй. І дуже любили її і берегли. Ділом
звеличуючи віру свою, вони самі себе звеличували, самовтверджували.
Природньо народжена віра моральна і світла тому, що вона не осуджує, не
переслідує інші віри. І любов людини до людини треба вважати любов'ю природньою.
Горе сталося тоді, коли на природньо народжену віру й любов зазіхнули в Україні (Русі)
релігійні душолови. Вони принесли до Дніпра неприродню віру, зроблену, вимушену.
Вони освятили релігійну ненависть, речучи: "Хто віруватиме та охреститься, спасеться, а
хто не віруватиме, буде осуджений" (Марко, 16, 16). Вони залякали людину осудженням вони зазіхнули на совість, честь, душу людську. "Хто визнає совєтську власть і піде в
колхоз, спасеться, а хто не визнає, буде осуджений - вивезений у Сибір".
"Коли хто не любить Господа Ісуса Христа, нехай буде проклятий" (І до Коринтян,
16, 22).
"Коли хто не любить любимого нашого вождя Леніна, нехай буде покараний, як
ворог народу, відщепенець народу, контрреволюціонер". Неприродня віра не тільки
скривдила душу, а й обікрала любов - зазіхнула на найніжніші природні почування
людини.
"Люби, а ні - будеш проклятий!" Той, хто примушує любити, загрожуючи
прокляттям, образами, неволею, вважається насильником. Застрашена людина не здібна не
тільки любити, а й правильно мислити, відчувати. Застрашена душа замкнута,
хитроулеслива, пригноблена.
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"Хто неправдомовець, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христосом? Це антихрист,
що відрікається Отця і Сина", (І. Іван, 2, 22). "Хто є ворогом народу, відщепенцем, як не
той, хто відкидає, що Ленін є вождем світового пролетаріяту. Це антибольшевик, що
відрікається від партії і Леніна".
"Хто вірує в Сина, той має вічне життя, а хто в Сина не вірує, той життя не побачить,
а гнів Божий на ньому пробуває", (Іван, 3, 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
бачитися, і гнів партії Леніна на ньому перебуває".
"Коли хто приходить до вас, але не приносить науки цієї (науки Христової, - Л. С),
не приймайте до дому його й не вітайте його. Хто бо вітає його, той участь бере в злих
вчинках його" (2 Іван, 10, 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
антисовєтської літератури".
Неприродня віра озброєна погрозами, докорами, залякуваним тому, що вона не має
місця у вдачі Українського народу. Вона не узгоджена з природою душі народу. Її можна
накинути народові тільки способом насильства ("вогнем і мечем"), як це й робили Путята і
Добриня. І утверджувати її можна тільки при допомозі терору, як це й знаємо з дій білих
жандармів і червоних чекістів (північних зайдів).
"Усім робімо добро, а найбільше товаришам по вірі" (До Галат, 6, 10): "Усі міста
любимі, а Москва самая любімая", "Усім бажаємо успіху, а найбільше товаришам по партії
Леніна-Сталіна". "Христос любить всіх людей". Ні, Христос не любить тих людей, які не є
християнами. На світі буддистів, конфуціоністів, індусів, шінтоїстів, мусульман більше, як
християн: а коли так - значить Христос меншу частину людей любить, а більшу - ні.
"Москва любить всіх людей, Москва - столиця світового пролетаріяту": ні Москва
любить тільки тих людей, які є відданими москвофілами, і по-рабському виконують її
директиви. "Христос каже; "Любіть ворогів своїх": так, так, "любіть ворогів своїх", але не
любіть ворогів Христових, бо ж: "хто не любить Господа Ісуса Христа; нехай буде
проклятий!" (І. до Коринтян 16, 22). Українці, в душах яких розвинене почуття гідности,
кажуть: "Москва - наш ворог". Червоні чекісти примушують Українців любити ворога
(Москву), але вони забороняють Українцям любити ворогів Московських.
Природньо народжена віра поєднана з вдачею народу, і тому вона не втримується
терором. Я кажу: віра - це не пекло, чистилище, чудотворні мощі, ні, віра - справа
людяности, справа терпеливого ставлення до інакшевіруючих, віра - вільне самопізнання і
самовдосконалення.
Віра, яка зневажливо ставиться до життя земного і мріє про небесне, не робить
людей кращими, зневірює людей, робить їх безбожниками. Віра - це не гноблення людини,
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не використовування почувань людини, щоб її застрашити - застрашена людина має
застрашену віру. Природня віра - віра виховання людини любити волю, культуру почувань,
культуру мислення, діяння, культуру розуміння життя, Світу і Бога.
Я завжди повторюю: людина є такою, якою є її віра. Віра - духовний шлях людини.
Віра і поведінка людини поєднані так, як поєднані серце і дихання. Ніколи не ставтеся
легковажно до рідної віри, тобто до рідного способу життя, до себе. Все, чим людина
дорожить (любов, наука, технологія), народжене вірою; навіть невіра в Бога народжена
вірою.
"Я атеїст, вірю, що можна мати чесне життя й без віри". Чую, - ти християнський
атеїст: ти розумієш теїзм і атеїзм по-християнському. Понять віри є стільки, скільки є вір.
Хіба мо жна мати чесне життя, не вір ячи у честь? Ко ли ти вір иш у честь, значить ти
віруючий: честь є твоїм божеством. Правда: є чесно віруючі і нечесно віруючі. Чесно
віруючою людиною є та людина, яка за свою віру відповідає: чесна людина поводиться, як
вірить, вірить так, як поводиться.
20-б. БЛАЖЕННЕ РОЗУМІННЯ ВІРИ. Блаженство - велике щастя, духовна

приємність, світле натхнення. "Де згода в сімействі, де мир і тишина, щасливі там люди,
блаженна сторона". Блаженства ніхто нікому не дає, не позичає. Люди - творці блаженства.
У родині, яка складається з байдужих людей (з самолюбів), які є рабами поганих
звичок, блаженства немає. Є чимало таких родин, в яких щоденна релігійна сварня
перетворила життя в пекло: він католик, вона баптистка, невістка - свідок Єгови, зять
православний грецької віри. Усі вони в ім'я віри в Христа ненавидять самі себе.
У серці відчуває блаженство той, хто має блаженне розуміння віри. У блаженному
розумінні віри освячується терпеливе ставлення до інакшевіруючих. Ніколи не можна
ніяке віровизнання ображати, переслідувати. Природньо народжені віри мають блаженне
розуміння віри.
Недобродії спрямували мислення людей на неправильну дорогу, почавши дискусію:
яка віра краща? Один каже - я знайшов добру віру, а інший йому відповідає - а я знайшов
ще кращу віру. О, нещасливі духовні шукачі! Розумні люди, вільні й достойні люди віри не
шукають. Родиться людина й росте - й самі в її душі родяться віра, надія, любов. Вільна
людина, як я вже говорив, вільно сама розвиває свою віру в Бога, віру в себе й людей.
Усе, що в її серці світле (рідне розуміння Бога, любов до матері, любов до батька, до
родини, до Вітчизни), вона зве рідною вірою. Вона має рідні заповіді, обряди, свята. Вона
чужої віри у душу свою не приймає: має рідний шлях життя. У рідній вірі все рідне - рідне
дає людині велику приємність, наснагу. Людина на себе, на родину, на весь світ дивиться
по-своєму - так, як хоче її душа, її блаженство.
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Земля має шлях Небесний, а Небо має шлях Земний. Людина з двох шляхів (Земного
і Небесного) створила шлях Людський. Людина, живучи на Землі, думає про Небо, а
піднявшися на Небо, думає про Землю.
Немає Життя, вільного від помилок. Немає, як знаємо, на світі віри непомильної.
Біблійний Саваот помилився: і тому почав вбивати те, що сам створив. "І рече Бог:
вигублю чоловіка, що із землі, як чоловіка, так і скотину, і лазюче, і летюче: бо взяла мене
досада, що посоздав їх".
Досада значить незадоволення. Біблійний Господь Бог Саваот "посоздав" людей, та
згодом у нього виникла досада на них і він почав їх вбивати (топити у воді). Чи можна
назвати того отця отцем, який з досади повбивав діток своїх? Діток, які свідомо чи
несвідомо грішать, треба виховувати терпеливо, по-отцівському, а не вбивати! І
євангельський Христос помилився, віруючи, що Юда є приятелем, якому можна доручити
обов'язки скарбника.
Усе на світі відносне: помилка стає святістю, святість стає помилкою, просте складне, складне - просте. Для людини, яка живе в джунглях, - велосипед є складною
машиною. Для людини, яка живе в сучасному місті - автомашина є простою машиною.
Віра і поведінка поєднані між собою так, як поєднані повітря і легені. Поведінка стиль життя, уміння поводитися так, як учить віра. Там, де немилостиве розуміння віри,
милостивости немає. Папа римський вірив, що, убивши Івана Гуса, скріпить віру. Папа
організував у Констанції "суд Божий" - живцем спалив чеха. Івана Гуса не осудив "суд
Божий": його осудило немилостиве розуміння віри.
Є переконання, що християнізм грецької і латинської інтерпретації сотні літ був
немилостивим. Були катовані ті, які відважувалися не по-греколатинському пояснювати
науку Христову.
(Переслідували людей науки, філософії, стримували духовний розвиток в Європі. Та
енергія розуму європейського розірвала ґрати "священної екзекуції". І запалила вогнища
духовного відродження Європи).
Немилостиве розуміння віри принижує Людство, бо перетворює віру в засіб
гноблення душі, в знаряддя насильства і наживи. Знаємо це з історії архиєреїв
Прокоповича, Яворського, Косіва, Рутського. У людей немилостивого розуміння віри
немилостиве "я".
Українці Рідної Української Національної Віри мають Блаженне розуміння віри. У
них блаженне "я": вони чужої віри не приймають і своєї віри нікому не накидають, їхня
віра не призначена на експорт. Вони знають закони чистого розуму і чистої волі: той, хто в
тебе відбирає Блаженне розуміння віри і заохочує тебе прийняти немилостиве розуміння
віри, зазіхає на щастя твоєї душі, зазіхає на незалежність твого духовного "я", щоб зробити
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з тебе релігійного простака, знеособленого прихожанина, якому не треба думати - треба
тільки вірити в те, що чужі люди придумали.
Блаженновіруючою людиною є та людина, яка має в сво їй ду ші свою вір у (р ідну
віру), з жодної чужої віри не глумиться і жодною чужою вірою свою душу не заповнює.
Я кажу: вірний РУНВіри, не дозволяй жодному душоловові вторгатися у царство
твоєї душі, у святиню твого "я". Дажбог тобі дав життя і Дажбог дав тобі душу, щоб у твоїй
душі була твоя віра, віра природня - самонароджена! І так довго, як у твоєму "я" царствує
духовість твого "я", блаженствуй - світ належить тобі і ти світові, ти є ти!
Удосконалюючи свою віру, ти удосконалюєш свою вдачу, культуру своєї духовної
енергії, своє вільне розуміння і відчування Бога, свій самобутній шлях життя, своє хотіння
бути собою всюди і завжди, о, які блаженні закони життя в Блаженному розумінні віри! Їх
треба свідомо часто повторюючи, засвоювати - впроваджувати у стиль життя.
21-в. ПРАВИЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ВІРИ. Живу - значить володію тілесними й

духовними силами. Призначення віри - берегти рідний спосіб життя, берегти кращі
надбання прадідів, дідів, батьків, берегти народ від чужої віри (чужого стилю життя), щоб
мати краще самоволодіння.
Призначення Віри - розвивати в народі самобутність, духовну повноцінність і
незалежність, учити вірних вірності. Вірний той, хто не зраджує батьківської віри.
Українці, які вважають себе християнами, неправильно розуміють Христа. Христос не
вчив зраджувати батьківську віру.
Христос не вчив висміювати батьківську віру. Рахеля - дочка Лабана і жінка Іакова
дорожила рідними богами, берегла їх. Христос не глумився з Рахелі і Іакова, звучи їх
ідолопоклонниками, хоч і знав їхню любов до ідолів. Христос удосконалював батьківську
віру, і ті, які його погляди поділяли, звалися (на честь його) християнами.
Призначення рідної віри - плекати в народі духовну бадьорість, зрідненість,
виховувати в народі любов до життя вільного, любов до Вітчизни, незалежної від чужих
релігій, світоглядів, догм, політичних і соціяльних законів. Народ зобов'язаний боронити
незалежність Вітчизни так пристрасно, як пристрасно людина сама себе боронить від
злодія, який вторгається в її дім.
Чужа віра, яка вторгається в народ, має неморальне призначення: відохочувати
народ від рідних обрядів і заохочувати народ до чужих обрядів, щоб в народі не було
відпорности (здатности) чинити опір чужій духовості. Чужа віра учить відрікатися від
рідного стилю (способу) життя.
Чужа віра показує в неправильному вигляді рідну віру, щоб народ утратив пошану
до себе і благоговів перед чужою святістю. Там, де знеславлюється рідна віра,
знеславлюється душа народу і нав'язується народові чужа віра (неприродня, невластива
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вдачі народній). Той, хто переслідує народні обряди, звичаї, насилує народну совість.
Свобода совісти є тільки у вільній державі.
Чужа віра має призначення плекати в народі збайдужіння до рідної духовости і
рабське підпорядкування канонам, догмам чужої духовости. Віровідступником є той, хто
зрадив рідну (природню) віру батьків своїх.
Призначення віри - дбати, щоб не було двоєвір'я, двоєвір'я - духовний обман народу.
Форма рідна (національна) - вишивки, писанки, щедрівки, колядки, зміст чужий
(єрусалимський, католицький, візантійський, ленінський).
Призначення віри - дбати, щоб народ мав упорядковану душу (цілісну вдачу),
повноцінну духовну культуру, тобто, щоб мав свою форму і свій зміст культури. Щоб
українець був українцем по походженню і по вірі. Знецінюють рідних людей ті, які Христа
одягають у вишивану гуцульську сорочку, не питаючи Христа дозволу на це. Вони Леніна
прикрашують полтавськими вишивками: рідне оздоблення чужого змісту.
Призначення віри - плекати єднання народу. Єднання народу квітує і міцніє там, де
звички добрі (утверджені вільним життям) освячуються, стають обрядністю, законом,
стилем життя. Обрядність, рідна по формі і по змісту, творить урочистий настрій, єднає
спільноту.
Призначення віри - плекати нові звички і вдосконалювати ті старі, які є світлими,
корисними.
Звичка - спосіб поводження людини, народу, досвіди, набуті життям поколінь. По
звичках пізнається вдача народу. Є в нашому народі вислів: "Людина з поганими
звичками". Звідки вона їх взяла? Людина, щодня п'ючи горілку, звикає до неї і стає рабом
поганої звички.
Муж, прийшовши з праці, цілує жену і дітей: до благородної обрядности він звик.
Немає людей без звички: є десятки р ізних звичо к. Звичка бу ти о х йа ним, звичка бу ти
ввічливим, звичка бути точним, звичка бути послідовним, звичка бути самоопанованим,
звичка бути моральним, звичка бути вірним, звичка не об'їдатися, не лінуватися, не
уникати обов'язків, не обмовляти, не вживати образливих слів, не бути жорстоким.
Добрі звички вкладаються у нервову систему. Є правильний вислів: "Звичка - друга
вдача". Як збагатитися корисною "другою вдачею"? Багато разів повторене, поступово
засвоюється - стає звичкою. Звикла людина о 7-й ранку вставати. І їй вже й будильника не
треба. Звикла тримати порядок у хаті: і дивується, що інші звикли жити в неохайності.
Людина, збагатившись звичкою, виконує дію без роздумів і вольового напруження,
але свідомо. І каже: "Мені легко, я звик". (Відвикни від лихих звичок, привикни до добрих:
покращає життя твоє, поздоровішаєш, відчуєш впевненість в себе).
Добрі звички - шляхетні скарби кращих людей. У Європі таких людей звуть
духовними аристократами. Добрі звички людині потрібні, щоб життя зробити
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змістовнішим, красивішим, вартіснішим. Людина при допомозі доброї звички ту чи іншу
працю виконує легше, краще й швидше.
Добрі звички - чесні вартові здоров'я нервової системи. Злі звички - нервове
виснаження людини, предтеча хвороб і безпорадного життя. Змінити спосіб життя значить
змінити звички, змінити стиль поведінки. Коли ти вмієш сам себе змінити (змінити злі
звички на добрі), значить ти вмієш володіти собою, вмієш користуватися волею, вмієш
бути майстром свого життя.
Добрі звички треба поглиблювати, скріплювати, покращувати - втілення в життя
добрих звичок вважається самопізнанням і самовдосконаленням. Є люди, які своє життя
зруйнували своїми лихими звичками, кажучи - така моя доля. Погані звички - ворог
людини, від якого гинуть навіть розумні люди, природою обдаровані.
Погані звички людина придбала, маючи неправильне виховання, неправильний
спосіб життя. Боротися з поганими звичками тяжко - але іншого виходу немає. Злі звички
треба викорінювати. Кожну звичку можна при хотінні - при наполегливій силі волі змінити.
У великого народу велика віра. Хто має малу віру, той її зовсім не має. Тільки
велика віра є вірою. Велика віра - велика наснага. Брат-чужовір, який каже, що вірить не
тому, що вірить, а тому, що звик, віри не має. Він рабську звичку називає вірою. Розуміння
віри у нього рабське: він є рабом по вірі.
Заповідаю: розумій і люби Бога по-рідному; не поклоняйся чужоземним поняттям
Бога; самовдосконалюй розум, душу й тіло; вір у себе; люби родичів своїх; виховуй дітей
своїх у дусі рідної віри; шануй духовність Предків своїх; шануй свята рідної віри; не
самозабувайся на чужині; не обмовляй; живи для добра Вітчизни; будь правдивим свідком;
обороняй свої скарби і не привласнюй чужі; не люби ворогів народу свого - не будь рабом;
не лишай в біді приятеля свого; не зневірюйся; люби дітей свого і чужого народу.
І, провинившись, кажи рідній владі: краще бути покараним законами РУНВіри, ніж
обласканим законами чужої віри.
Закони РУНВіри карають того, хто сам себе зрадив: карають, щоб зрадник сам до
себе повернувся, сам свою волю боронив.
Закони чужої віри карають того, хто рідне любить більше, як чуже, хто рідному
служить більше, як чужому, хто рідну мудрість цінує більше, як чужу, хто рідне розуміння
Бога приймає, а чуже залишає. Посвятити себе РУНВірі значить мати найвеличніший шлях
самопізнання і самовдосконалення.
Щоб правильно зрозуміти Сім Законів Правильного Життя, треба знати "МАГА
ВІРУ". Треба свідомо володіти собою всюди і завжди, збагачуючи життя добрими
звичками, правильним мисленням, правильним хотінням, правильним виконанням,
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Правильним ставленням до себе й оточення, правильним харчуванням, правильною
любов'ю, правильною вірою.
Лев Силенко "Мага Віра"
"Тому що юдейо-християнізм є сектою юдаїзму, юдеєць пише: "Наші легенди і наша
народна творчість є священною наукою, яку ви мелодійно наспівуєте своїм дітям. Наші
поеми наповнюють ваші церковні гимни і молитовники. Наша національна історія стала
необхідною частиною навчання ваших пастирів, священиків і вчених.
Наші царі, наші державні діячі, наші пророки і наші воєначальники є вашими
героями. Наша стародавня маленька країна є вашою Святою Землею, Наша національна
література є вашою Святою Біблією. Що наш Народ мислить, творить і навчає, то стає
безпомилковою необхідністю в підтвердженні поважности вашої промови і традиції. І
ніхто з вас не вважає себе освіченою людиною, якщо він не обізнаний з нашою расовою
спадщиною.
Жидівські ремісники і жидівські рибалки є вашими учителями і вашими святими.
Жидівська дівчина є вашим ідеалом материнства і жіночности. Жидівський бунтівникпророк є центральною фігурою у ваших релігійних поклоніннях. Ми розкидали осторонь
вашу расову спадщину, і замінили це нашим Господом і нашими традиціями".
Mr. Ravage, "Century magazine", January, 1928, LloydM. Graham.
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9. ХТО ТАКИЙ СИЛЕНКИЯНИН

У Будинку спілки письменників України в Києві 20 грудня 94 року була доповідь на
тему "Від багатобожжя до однобожжя за концепцією Лева Силенка". Письменник Д-р С.
Пінчук присутнім у залі письменникам сказав: "Я визнаю Силенкову віру в Дажбога, я силенкиянин. Силенко привів нас до Однобожжя". У листах і статтях вірні РУНВіри,
визначаючи своє ставлення до себе, Вітчизни, родини, оточення, пишуть: "Я силенкиянин". Ця назва нагадує відомі в історії релігійні визначення.
Наприклад:
1. Китайці, які визнають вчення Конфуція, звуть себе конфуціоністами. Ті, які
визнають вчення Будди, звуть себе буддистами. Араби, які визнають вчення араба
Магомета, звуть себе магометанами. А ті, які визнають вчення юдейця Христа, називають
себе християнами (християнин по-українському значить "помазанківець" - той, хто визнав
Помазанця).
Ті, які визнають вчення Лютера, називають себе лютеранами. Інші називають себе
кальвіністами, мурмонами, менонітами. Усі ці назви походять від прізвища Пророка чи
релігійного реформатора. І так воно є в усіх релігіях Світу.
Ті, які визнають Силенкову віру в Дажбога, називають себе силенкиянами.
Раб не може бути силенкиянином. Навпаки, раб зневажливо ставиться до Учителя
Лева Силенка, який хоче Його вивести з тьми рабства на дорогу Волі й Світла. Так є, хто
звик до рабства, той не здібний цінувати Волі. І не здібний бути вільною людиною.
Силенкиянин на духовного раба дивиться як на людину скаліченої духовности.
Духовне каліцтво страшніше за тілесне. Тому, що воно ослаблює тіло, робить людину
нездібною жити на волі.
Рабам потрібний тиран, який при допомозі бича приводить їх до порядку. Вони
тирана обожнюють і тремтять перед ним. І віра у них рабська, "раби божіє, со страхом і
трепетом підступіте". Раб, рятуючи свою шкуру, догоджає тиранові, пише доноси на
рідного брата співвітчизника, обмовляє його, хоче догодити тиранові, знущаючись над
своїм братом-рабом.
2. Силенкиянин - нова Українська Людина. Він прагне збагнути духовні скарби
Людства не щоб їм служити, а щоб вони служили йому. Силенкиянин непереможний! Він
живе в Єстві Народу. Єство народу живе в Ньому. Він і його Народ творять одну суть
Минулого, Сучасного і Майбутнього.
У кожному достойному Українцеві живе силенкиянин. Чому?
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Силенкиянин не є рабом. Він не підлеглий іноземним богорозумінням, догмам і
канонам чужовір'я. У нього рідне розуміння Господа. Він по-рідному релігійний, порідному освічений і по-рідному культурний.
Силенкиянин на рідній землі не виконує наказів іноземних духовних, мілітарних і
політичних авторитетів. Йому приємно виконувати накази рідних авторитетів, які Україну
ставлять понад все.
3. Силенкиянин не наслідує манери чужої обрядности, звичаєвости. У нього
українське розуміння культури і моралі, визначене в Святому Вченні Лева Силенка.
Силенкиянин - духовний аристократ. Він не принижує інакшеві-руючих,
інакшедумаючих. Він готовий життя віддати в обороні своєї Віри, незалежної національної
свідомости.
Силенкиянин знає, що його Вітчизна має найбагатшу у світі землю. Він у чужинців
не жебрає хліба, одягу, знань. Він мудрий по-своєму. Сам будує собі і своїм дітям достойне
життя.
Силенкиянина не можна зробити зрадником України-Руси. Він вірить, що УкраїнаРу сь живе в йо го сер ці, а він живе в серці Укр аїни-Руси. У ньому закодоване Минуле,
Сучасне і Майбутнє його Народу.
4. Силенкиянин уміє панувати сам над собою. Ніхто не здібний привести його у
шал гніву, щоб так ослабити його душу і мислі. Силенкиянин знає: там, де точність утверджується успіх, порядок. Він живе за Сімома Законами Правильного Життя.
Силенкиянин прагне знати чужі релігії і культури, але він не стає їхнім рабом. У
нього свій шлях Духовного Життя.
5. Силенкиянин є тому силенкиянином, що в його душі втілена Душа і Розум
рідного Пророка Силенка, який покликаний Господом звільнити свій народ з духовного
рабства. Силенкиянин сильний вірою в себе, в свого Господа. Він славить рідного Пророка
Силенка і живе для добра України-Руси.
Силенкиянин толерантно ставиться до всіх партій, в яких ідеали державної України
поставлені понад все.
Силенкиянин вірить: у рідній мові закодована вдача його Єства. Він рідну мову
обороняє, як свою душу.
6. Силенкиянин вірить, що перемагати труднощі життєві - це щастя. Хто
перемагає труднощі, той сильнішає розумом, тілом і душею. Хто тікає від труднощів, той
слабне і гине, не здібний стати в обороні племени свого, родини своєї.
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Силенкиянин не нарікає на долю. Він сам творець своєї долі. Не нарікає, що має
бідне життя. Він сам себе збагачує так, щоб не збіднювати ближнього свого.
Силенкиянин на чужинах не шукає правди. Він сам творить Правду. З краси свого
милосердя, з вірності Вітчизні, з праці на щастя свого народу. Силенкиянин не просить в
іноземців спасіння. Він сам себе спасає, щоб ніколи не бути рабом іноземних спасителів.
7. Силенкиянин ніколи не вмирає. Він, як перестає битися серце, переходить у
Царство Духа Предків. Царство Духа Предків - це вічнсуть Єства його народу, з якого він
вийшов, і до якого він навернувся.
Силенкиянина ніхто не може перемогти, бо народ є вічним, а він і його народ
творять одну таїну Минулого, Сучасного і Майбутнього. Силенкиянин каже: Силенкова
віра нова. У ній втілена вдача українська. В ній оновлюється і вдосконалюється сила
Українського Єства.
8. Пророк Силенко каже: "Сини і Дочки, обороняючи Вітчизну, беруть участь у
священній війні. Хто обороняє Вітчизну від вторжників, той Священнодіє, є глибоко
віруючою людиною. Ніхто не має права зневажати його рідні розуміння віри і Бога.
Найвизначніші оборонці державної України стають лицарями Світової Справедливості.
Оборона державної України є в інтересі всіх кращих миролюбних людей Світу. Хто
обороняє державну Незалежність України, той обороняє Мир в Європі й Азії".
Коли в Україні житиме декілька мільйонів сповідників Силенкової віри в Дажбога,
Український Народ матиме високу державотворчу національну мораль, буде пошанований
народами Світу, і Його державна основа буде непохитна у віках.
9. Силенкова віра в Дажбога Свята. Правдива Віра. Господом благословенна. У
Силенковій вірі в Дажбога втілена Свята Господня Воля, яка ощасливлює Народ УкраїниРуси.
Силенко каже: "Тільки рідна влада Богом дана: вона є слугою народу, живе з
народом і в ім'я народу. Народ зобов'язаний собі на щастя виконувати її накази. Ніяка
достойна влада не підлегла чужим інтересам, і над нею не володіють іноземні політичні,
релігійні, економічні, мілітарні авторитети. Рідна влада ставить інтереси рідного народу
понад усе. І тому вона Богом дана!"
10. "Усі віри, які проповідують віру в Бога і любов Людини до Людини - правдиві
віри. Та є віра Рідна, і є віра Чужа. Є мати рідна, і є мати чужа. Для достойної людини
рідна віра найкраща".
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Сповідники Силенкової Віри в Дажбога з пошаною ставляться до Заратустри, Будди,
Конфуція, Ездри, Ісуса і Магомета. Але їм не поклоняються, так як буддисти не
поклоняються Христові, християни не поклоняються Будді. Непоклоніння чужим
святощам достойних людей не ображає. "Нехай інші народи ходять, кожний в ім'я свого
Бога, а ми ходитимемо в ім'я Господа Бога нашого", "Біблія", Міхей, 4, 5.
У численних листах вірні РУНВіри розумно, натхненно визначають своє розуміння
"Хто такий силенкиянин". Тут треба подати найбільш промовисте.

1. "До мене загостив земляк, сказав, що він християнин". Та я в Силенка те
визнаю, а те критикую. У Його творах треба дещо позмінювати, а дещо повставляти,
поскорочувати" - говорив він. Бачачи, що земляк таким способом хоче здеморалізувати
мене і мою родину, я відповів: "Бери "Євангелію" і йди до парафіян і попа. Кажи їм, що ти
Христа трохи визнаєш, трохи критикуєш, бо вчення Христове треба позмінювати. І тобі піп
скаже: "У канонах православної церкви записано: "Хто неприхильно говорить про
"Євангелію", тому анатема!" І парафіяни виженуть тебе з церкви, як негідника.
Пам'ятай: РУНВіра це релігія, а не партія. Ми нашого рідного Пророка не
критикуємо. Там, де критика, релігії немає. У партії є критика, сварливі дискусії. А в релігії
є визнання. Я визнаю Силенкову віру в Дажбога. Я силенкиянин".
2. Я треную тіло працею, вправами, щоб сильнішати. Я треную мозок думами,
розумовою працею, щоб розумнішати. Я вивчаю Святе Вчення Пророка Силенка, і втілюю
його в життя, щоб мати багату духовність, щоб благороднішати.
Коли мене хтось вчить вірити або не вірити в Бога, коли мене хтось вчить творити
злі або недобрі справи, коли мене хтось просить залишити одне призвичаєння і прийняти
інше, я входжу у світ Святого Вчення Пророка Силенка, і цим обороняю здоров'я і
незалежність свого єства, я - силенкиянин.
3. Коли професійні або непрофесійні душелови мене гіпнотизують принадними
ритуалами, заполонюють мої мислі філософськими правдами і релігійними догмами, коли
зневажають або хвалять моє ім'я, мій народ, коли принаджують мене скарбами,
спокутують привабами, залякують карою неба, розніжують оповіддю про рай, коли мене
навчають покути, прощення, зради, любови, я входжу у світ Святого Вчення Пророка
Силенка, і так спасаю себе, облагороджую і помножую силу свого тілесного і духовного
"Я". Я щасливий, бо я силенкиянин.
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4. Коли я ранком устаю з ліжка і йду на працю, коли обідаю, втомлююся і
відпочиваю, коли мене обдаровують титулами, славою, почестями, коли я прощаюся, або
зустрічаюся з другом або недругом, коли я маю добре здоров'я, або нездужаю, моя душа
охороняється Святим Вченням Рідного Пророка Силенка, і я чуюся щасливою людиною, я
силенкиянин.
5. Коли мене запрошують до тієї ми іншої секти, церкви, релігії, партії, клубу,
організації, змови, банди, зради, подвигу, самозречення, коли я перебуваю в щасті і
нещасті, в рідному або чужому оточенні, коли я став невільником, або володарем,
жебраком або добродієм, коли я потрапив під вплив злих навиків, ненависти чи
неправильної любови, я думаю про Святе Вчення Пророка Силенка, і в ньому знаходжу
відповіді на всі проблеми мого життя, і це дає мені силу, радість, духовне щастя, я
силенкиянин.
6. Коли умирає мій добрий друг, або злий недруг, моя рідна людина, або родиться
дитина у моїй родині, або в родині приятеля мого, або в родині ворога мого, коли мене мій
друг або недруг очорнює, зневажає, завдає моїй душі болю, коли чужинець мені співчуває,
коли я ризикую своїм життям, або чужим життям, або рятую життя людині, я думаю про
Святе Вчення Пророка Силенка, в якому є Сім Законів Правильного Життя. І так себе сам
веду незалежно по правильній дорозі життєвого успіху. Я щасливий - моє щастя моє, я
силенкиянин.
7. Коли я починаю якусь справу, то стараюсь її довести до кінця. Бо коли б я
почав її і залишив, і брався за іншу, а потім почав хапатися за третю - це означало б, що мої
емоції працюють несправно, і мозок є рабом моїх емоцій.
Нещасний той народ, сини якого мають неорганізовану вдачу. Неорганізовані вдачі
бунтівливі, ліниві і не здібні бути творцями самодисциплінованої організації. У них
порушений дух рівноваги, послідовности, цілеспрямованости.
Я довершую працю, не щоб її виконати, а щоб її виконати добре. Добре виконана
праця звеличує виконавця, вдосконалює його здібності: з добра походить добро.
Людина стільки варта, скільки варта її діяльність. Я люблю ту справу, яку виконую.
У ній знаходжу красу тоді, коли інші не здібні побачити в ній нічого захоплюючого.
Добре виконана праця помагає мені наступну працю виконати ще краще. Таке
прагнення до самовдосконалення стає надбанням моєї свідомости і підсвідомости, стає
моєю шляхетною звичкою.
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На світі немає дрібних справ. Є дрібні люди, які в кожній справі бачать лише
дрібницю. Добротно зроблена праця - це перемога. Переможцям належить світ. Я так вірю
тому, що моя душа збагачена Святим Вченням Пророка Силенка. Я - силенкиянин.
8. Доручену мені справу я стараюся здійснити сам. Я не бажаю її класти на плечі
іншому. Той, хто виконує мою працю, перемагає мене при моїй допомозі. Бо він здобуває
досвід і моральну вищість. Взяти справу і не виконати, або виконати недбайливо, або
передати її в інші руки, значить бути людиною нежиттєздатної звички.
Легко знайти десятки причин, щоб довести, чому взята справа не виконана. Під час
виконання кожної вартісної праці стрічаються перешкоди. Учися перемагати перешкоди,
цим покращиш себе. Хто вміє під час виконання справи перемагати перешкоди спокійно,
врівноважено, той достойна людина. Він здібний володіти собою й іншими.
Хто перемагає перешкоди, той гартує своє тіло, поглиблює працю свого ума,
ушляхетнює свої емоції і лишає на землі немеркнучий пам'ятник життя свого: таку я маю
Віру, бо душа моя і розум мій збагачені Святим Вченням Пророка Силенка, я силенкиянин.
9. Я не радію коли бачу, що моя радість журить приятеля мого. Я не тішуся, коли
мої успіхи зажурюють співвітчизника мого. Я не люблю тих, які радіють, бачачи, що їхня
радість зажурює ближніх їхніх.
Я не облегшую собі життя, утруднюючи життя приятеля свого. Я обминаю тих, які
не мають пошани ні до себе, ні до ближніх своїх.
Я не тішуся, коли мені легко, а приятелеві моєму тяжко. Кому тяжко, може стати
легко. Кому легко, може стати тяжко. Такими поняттями Святого Вчення Пророка Силенка
я облагороднюю шлях життя свого, оберігаю здоров'я своє, здобуваю нові й нові життєві
успіхи, я - силенкиянин.
10. Я живу так, щоб мої особисті радощі, успіхи, таланти, приємності, вміння були
корисні не тільки для мене, а й для Вітчизни, для людей моїх. Коли б я багатів тому, що,
мої приятелі бідніють, моє б багатство було нетривке, і жив би я підвладний низьким
спонукам.
Я радію світлою радістю - світла радість всіх радує. Вона йде від серця до серця. Я
здобуваю уєпіхи, які всіх радують: усіх радують ті успіхи, які усім корисні.
Я радію тими вміннями, які захоплюють приятелів моїх і роблять їх моїми
мудрочолими учнями.

©Лев Силенко. 10996 рік Дажбожий
220

Мудрість Української Правди. Хто такий силенкиянин.

Я радію тими приємностями, які людям болів не завдають. Я горджуся тими
талантами, які стають гордістю мого народу, о, я щасливий, що втілюю в життя Святе
Вчення Пророка Силенка. Я - силенкиянин.
11. Я знаю і вірю: достойна людина звеличує достойну людину. Людина
знахабнілої бездарності критикує Духовного Учителя, і тих, що є його помічниками. І так
насправді зневажає сама себе, реклямуючи свою духовну сіромашність. Немає абсолютної
достойности, і немає абсолютного зла. Генії геніяльні в ділах геніяльних, а в звичайних
справах вони звичайні люди, Негідник в кожній людині бачить негідника, а в Провідникові
він не здібний бачити Провідника. А бачить в ньому лише ті буденні недоліки, на які
Провідник не звертає уваги. І тому негідник Провідника зневажає, обмовляє і бунтує проти
Провідника таких, як він сам.
Я щодня читаю по одній годині "МАГА ВІРУ", "Святе Вчення". Я знаю: генії - люди
полум'яної енергії, глибокої інтуїції, цілеспрямованого ума. Справжній геній нагадує
сонце. Він випромінює мудрість, яка гріє всіх. Справжні генії не люблять пишнотного
життя тому, що пишнотність є справою, яка не заполонює ні їхньої душі, ні їхнього
розуму.
Геній уміє володіти сам собою. Геній утрачає силу тоді, коли хилиться у сторону
злих навиків (алкоголь, розкошолюбство) і тоді, коли починає приятелювати з глупими
людьми, які залюблені у свою глупоту.
Я вірю, що поняття, висловлені у Святому Вченні Пророка Силенка, життям
оправдані. Вони дають мені силу правильно орієнтуватися в оточенні і людях. Я
силенкиянин.
12. У "Святому вченні", в "МАГА ВІРІ", як у криниці Світлого Духа і Світлого
Розуму, я бачу дороговказні поради. Я живу так. щоб завтра мені хотілося бути кращим,
ніж я є сьогодні.
Я боюся безумної впертості, яка знещасливлює безумних. Безумна впертість - це
хвороба, яка несе погибель хворому. І тому, хто плекає надію його вилікувати.
Я хочу жити, наповнюючи своє життя по вінця світлими емоціями, ділами. Тільки ті,
які живуть повнотним життям, лишають слід, по якому радо йдуть нові покоління.
Ті які бояться жити повнотно, щоб не змучитися, щоб не збідніти, не схуднути,
гинуть зі страху перед смертю. Я хочу жити так, щоб у моєму житті було багато радости,
якою я щедро обдаровую інших.
Життєрадісність - надійне зілля від усіх недуґ і передчасного старіння. Є хвороби,
які сильніші за ліки. Я підсилюю ліки нектаром життєрадости, щоб перемогти хворобу, я
майстер свого "Я"
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Мудре тіло ніколи не лишається без праці, бо праця дає йому силу, бадьорість,
рівновагу. Хто має рівновагу тіла і добру працю шлунка, той може йти в дорогу в різну
погоду і мислити розважливо, і мати бадьорість на душі. О, я щасливий, що мій розум і
мою душу осяює Святе Вчення Пророка Силенка, я силенкиянин.
13. Не можна бути щасливою людиною, не думаючи, не працюючи для кращого
житгя Вітчизни рідної. Коли у рідній Вітчизні нещастя, збайдужіння, жорстоке ставлення
людини до людини, обманство, лінивство, безпорядок, коли її керівників чужі сили можуть
купити і продати, люди, які живуть у Ній, нещасні. І не мають вони пошани між народами.
Патріотизм - благородне почування людини. Людина неблагородна не здібна бути
патріотом, і не здібна шанувати патріотів. Неблагородні люди легко самі себе продають, і
продають ближніх своїх, і Вітчизну свою.
Дітей і рабів можна радувати казками: дитина тішиться, вірячи, що казка - це
дійсність. Раб тішиться, сліпо вірячи, що після земних рабських мук отримає царство
небесне.
Нужденний той народ, в якого діти виховуються в духовному рабстві. Вони, ставши
дорослими, не здібні ушляхетнювати свої почування, мати своє світорозуміння і
світовідчування, бути віруючими порідному, моральними і культурними по-рідному.
Наука Пророка Силенка навчає мене по-рідному розуміти Господа, мати рідне
розуміння моралі і культури. О, я щасливий, що я є я. Я - силенкиянин.
14. У моєму Народові відчутна велика прив'язаність до говорення для говорения.
Коли зійдеться групка людей, усі говорять одночасно. І враження таке: говорунів багато, а
слухачів немає. Група людей, які сходяться, щоб говорити, аби говорити, нагадує годинник
без стрілок. Той, хто слово втілює в життя, не любить словесної полови. У нього слово має
вагу, тому що воно звеличене ділом.
Уміти добре говорити, красиво, преконливо - талант великий. Будь розумним. Коли
не вмієш добре говорити, то навчись добре слухати.
Коли людина цієї мудрости не зрозуміє, її життя переслідуватимуть духовні невдачі
і тілесні недуги. Я свідомо хочу діловитістю себе покращувати, я силенкиянин.
15. Коли приятелеві чи приятелям мого приятеля кажу, що я силенкиянин, вони
глумляться з мене. Говорять: "А ми справжні православні, живемо за православними
законами".
У бібліотеці я дістав Є. Голубинського (професора Московської духовної академії)
"Историю Русской православной церкви", виданої цією академією в 1901 році. І почав
читати своїй родині канони, церковні накази православні:
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"Хай буде проклятий той, хто співає: "Уроди, боже жито-пшеницю: такий грішник
повинен три роки жити на воді і хлібі, гріхи тяжкі покутувати. Бо колядування походить
від скотини, а не від людини". "І хай буде проклятий той, хто весною несе писанки і їство
на могили Предків своїх, поганські ідолопочитання здійснюючи".
"Віра Христова, православна, просіяше житіє Руси. "Православні, перед хрещенням
дитини мати не повинна їсти разом з тією жінкою, яка народила дитину, бо вона нечиста.
Їй не можна пекти проскуру, цілувати "Євангелію", ікону чи хреста".
16. Читаючи ці церковні канони, накази - жах огортав мою душу - як принижує
православіє українську жінку! А далі читаю в церковному указі: "А хто нехотя опустить на
долівку кусник проскури чи вино проллє, то 12 поклонів повинен зробити ранком,- і 12
вечором. А хто в церкві з сусідом говорить, тому кара - 100 поклонів". "А хто неприхильно
говорить про "Євангелії", тому анатема!" "А хто двома пальцями не хреститься, хай буде
проклятий!" "А хто не хреститься хрестообразно, хай буде проклятий!" "А хто цілує
місяць, або співає пісню про місяць, хай буде проклятий" ("Ой не світи, місяченько", усі,
хто співає цю пісню, православієм прокляті).
17. "А хто під час причащання вино на долівку пустить, 40 днів посту на хлібі й
воді". "А коли православний у сні блудить, то має попа покликати, щоб простив йому
гріхи". "Хто з жінкою має статеве життя у п'ятницю, суботу чи неділю, в того народиться
розбійник або розпусник, і такі родителі повинні два роки щодня бити по 100 поклонів
перед святими іконами".
18. "А хто у піст сміється, грає на сопілці, тому 300 поклонів відбити перед
святими іконами". "А той, кому голову стрижуть, вводячи у стан монаха, повинен співати
голосно "помилуй мене, Господи". "Радуйтеся раби божії, бо ви православні".
19. Читаючи такі церковні закони, мені стало жахно і соромно, що в такій
духовній неволі сотні літ жили мої люди "настоящі православні християни". Я побачив, що
у цих православних законах жорстоке ставлення до жінки, яка стала матір'ю, тьма неуцтва,
і мені пригадалися слова Івана Франка про "попівськії тортури". Щасливий я, що прийшов
до нашого народу рідний Пророк Силенко, і звістив святу, правдиву віру в Єдиносущого і
Милосердного Господа Дажбога. І зраділа душа моя, і в моїй родині появилося світло,
радість. Бо я став силенкиянином.
20. У моїй родині було пекло, сварня, ненависть. Бо дочка одружена з католиком,
який славить Папу римського. Мій син хвалить православного єпископа. Сварня: яка
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релігія краща: До хати загостила наша бабуся Оксана і принесла книгу "Святе Вчення"
(Силенкова Віра в Дажбога). І ми у "Святому Вченні" знайшли відповідь на сотні запитань.
У родині постала згода, спокій, світле зріднення, і я перший сказав: я силенкиянин.
21. Пророк Силенко навчає, що родина (усі члени родини) - одне Тіло, і це Тіло є
святинею Духа. І святиню треба тримати в чистоті.
У хаті в нас стало чепурно, світло. У всіх настрій покращав. Я тепер мало вживаю
алкоголю. У хаті повітря не отруюю тютюновим димом.
І дружина моя повеселішала, що я виходжу з хати, як хочу палити цигарку. Усі ми
стали рухливішими, і харчі вживаємо правильно - не ослаблюємо тіло лінивстом і
об'їданням. Ми визнаємо Святе Вчення Рідного Пророка Силенка. Ми силенкияни. І про це
я сусідам і знайомим говорю щиро і відважно.
22. Щоб у родині була злагода, єдність, любов, взаємопошана, родина повинна
мати рідну духовність, рідну обрядність (культуру), рідну звичаєвість (мораль). Щоб в
родині устійнювалося почуття гідности, у хаті, на стінах не повинні чужі емблеми
домінувати над рідними. Почуття меншовартосте принизливе. З пошани до рідного постає
в родині зрідненість. На почесному місці у моїй хаті лежить українська біблія "МАГА
ВІРА", "Святе Вчення" Пророка Силенка, я силенкиянин.
У православних жінка є рабинею чоловіка, бо вона, мовляв, зроблена з чоловічого
ребра. У РУНВірі жінка в правах зрівняна з чоловіком. Але вона не повинна виконувати
тяжкої фізичної праці.
У РУНВірі жінка необтяжена вічними гріхами біблійної грішниці-матері Єви. У
наших Предків мати була пошанована. Був культ Матері.
23. У РУНВірі чоловік милосердний до жінки, тобто благородний. Чоловік
допомагає жінці в хатній праці. Чоловік вірний жінці. І знає: з вірности постає блаженство.
Він спричиняє у людей шанобливе ставлення до дружини. Дбаючи про її здоров'я, не
говорить їй образливих, прикрих слів - так навчає Пророк Силенко, я силенкиянин.
Живучи в розкошах чи в бідності, жінка дбає, щоб її одяг і ліжко були свіжі. І щоб
місце, де готується їжа, мало найчистіший вигляд. Жінка є світлим духом родини, і вона
добротним словом, шляхетним поводженням творить спокій в родині. Вона втілює в життя
Святе Вчення Пророка Силенка, вона силенкиянка.
24. "МАГА ВІРА" навчає, що людина родиться два рази – перший раз тілесно, а
другий раз - духовно. Тато і мати уміло втілюють в щодення Сімнадцять Заповідей
РУНВіри, Сім Законів Правильного Життя.
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Я з дружиною навчаю дітей правильно вимовляти слово, чітко будувати речення
усне й на письмі. Я навчаю дітей на образи не відповідати образливими словами. І кажу їм:
ви силенкияни, і знаєте, що достойна людина шанує чистоту уст своїх. З брудних уст
виходять брудні слова, які знецінюють людину.
25. Я кажу дітям, що із неуцтва походять забобони, марновір'я, які тримають
людину в пітьмі. Ми силенкияни, повинні бути майстрами свого вільного життя,
достойного, успішного.
Я не розніжую дітей своїх. Дружині кажу: привчай дітей до праці, точности,
чепурности, щоб вони були успішними людьми. Навчаю дітей, щоб вони визнавали свої
помилки, і з приємністю помилки виправляли, бо це правильний шлях людини шляхетної і
успішної.
26. Я у своїй родині стараюся бути прикладом для дітей. Бачу: діти приглядаються
до мене і наслідують мене.
Мої діти перед обідом кажуть Молитву. Молитва потрібна для їхнього здоров'я,
створює добрий настрій. Інколи діти погніваються між собою, і розгнівані сідають обідати.
Кажу їм: Молитву читайте. Вони, говорячи Молитву, бачу, усміхаються один до одного,
отже, помирилися. І спокійно споживають обід. Я такий стиль життя в родині
запроваджую, я силенкиянин. І діти мої читають "МАГА ВІРУ", вивчають правильну
історію України-Руси. Я, як батько, щасливий, що мої діти виростуть силенкиянами,
порядними людьми, вірними синами й доньками Батьківщини.
27. Діти бачать: я високо шаную рідного Пророка Силенка. Я кажу: "Ми, українці,
не є гіршими людьми. У нас є також рідний Авторитет. І чим з більшою пошаною ми
будемо ставитися до Нього, тим більше ми будемо об'єднані, міцнітимемо духовно і
тілесно".
Я з дітьми співаю пісню:
Ми любим народи, Дажбоже,
Єдиний і Рідний ділами
Життя Українське вельможне
Нехай гомонить над Світами.
Учителю, ждали ми, ждали
Науки Твоєї приходу,
Поклони щоб ми не складали
Месії чужого народу.
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10. Молитви
У "МАГА ВІРІ" є 93 Молитви. Вони подічені на такі Розділи:

1. Молитва Рідного Богорозуміння. 7
2. Молитва єднання з Вічністю і Безмежністю. 5
3. Молитва Священного Облагороджування. 2
4. Молитва Священної Осяяности. 5
5. Молитва Світлих Споглядань. 6
6. Молитва Великодушного Щастя. 4
7. Молитва відданости Сімом Законам Правильного Життя. 2
8. Молитва Благодарности. 4
9. Молитва Богатирської Душі. З
10. Молитва Благородної Обітниці. 2
11. Молитва Задушевної Клятви. З
12. Молитва Натхненного Самоутвердження. З
13. Молитва Страждання Благородної Душі. З
14. Молитва гіркого плачу. 2
15. Молитва раненої Душі. 2
16. Молитва Священного Гніву. З
17. Молитва Пробудженого. 4
18. Молитва Єднання з Духом Предків Рідних. 4
19. Молитва перед відходом у Царство Духа Предків Рідних. 2
20. Його Молитва Прощання. З
21. Її Молитва Прощання. З
22. Молитва Духовного Самоусвідомлення. 4
23. Молитва Священної Сповіді. 6
24. Молитва Священної Єдности. 4
25. Молитва Самобутнього Любомудрства. 4
26. Молитва Духовного Самоосвідомлення. 1
27. Молитва Внуків Дажбожих. 2
У "Священній Книзі Обрядів" подані Молитви, присвячені Святам, а також такі, які
стосуються духовного обслуговування вірних у родині, шпиталі та при іншій опіці.
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Позитивні емоції, викликані радістю чи успіхами, корисні. Вони людину освітлюють
натхненням. Негативні емоції, викликані образами, пригніченням, невдачами, страхом,
викликають шкідливі звуження судин, по яких іде кров до серцевих м'язів. Почуття страху
- руйнує серце, почуття гніву - руйнує печінку, пригноблений стан - шкодить шлункові.
Людина (на її щастя) збагачена інстинктами самооборони. Вона несвідомо починає
сама себе певними відрухами "рятувати". Наприклад, швидко ходить з кутка в куток, мне
краватку, плаче, свариться, шукає близьку людину, щоб їй розповісти про душевну тривогу
і від неї отримати вислів співчуття. Людина хоче змінити один настрій на інший, щоб їй
полегшало на душі. В таких випадках віруюча людина (буддист, мусульманин,
християнин, шінтоїст, юдаїст) починає зосереджено молитися. Чому?
Людина під час душевного, зазначую, негативного хвилювання, шукає
розпружнення, хоче звільнити себе від емоційного перевантаження. Емоційне
перевантаження, як уже було сказано, руйнує організм, і в таких випадках віруючій людині
помагає Молитва. Зрозуміло, що ніхто не повинен бути лиходієм, тобто казати: "Бачиш,
молитва помогла. Тобі на душі полегшало, то тебе вислухав церковний угодник".
Я кажу: молитва не повинна виконувати роль лише помічника, який нейтралізує
негативне емоційне перевантаження. Молитва (і в цьому її головне завдання) потрібна,
щоб збудити нові мислі, щоб створити врівноважений настрій, щоб облагороднити себе
вірністю Вітчизні, щоб призвичаювати себе до духовної самодисципліни, до натхненних
хотінь бути достойною людиною свого племени.
Молитва - духовна вправа мислі й почувань. Молитву можна тепер замінити різними
хімічними чинниками, які теж "заспокоюють" організм, або збуджують його, але вони в
багатьох випадках шкідливі.
Молитва до Дажбога - ніжний промінь, який розріджує силу негативної емоції,
нищить вегетативний компонент, який заспокоює людський організм, і тоді судини, які
шлють кров до серця, ширшають, прискорюється кровообіг, відходять нав'язливі думки і
людині легшає, людина стає, як від озону, свіжішою духовно і фізично.
Молитва до Дажбога - славень вільної духовної самонаснаги, славень віри у своє
світле призначення на землі і витончена вправа величности українського "Я".
Виголошуючи "Молитву до Дажбога", Ви помічаєте, що слова в Ній прості, немає
безумного екстазу і сліпого містицизму. Слова Молитви ваговиті, як творчий день, і чітко
врівноважені, як стукіт доброго серця віруючого РУНВіри.
(Детально про історію постання Молитви у різних племен і народів та її значення
подано в "МАГА ВІРІ").
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Дажбоже мій, Єдиний Ти, як Білий Світ Єдиний - життя Тобі присвячую своє,
щоб багатів і здравствував мій Рід.
Єдиний Ти, як рідна мати єдина - люблю Тебе, щоб кращала й багатішала любов.
Єдиний Ти, як рідна Вітчизна єдина - освячуюсь Тобою, щоб всюди і завжди бути
собою. Слава Тобі, Дажбоже мій!
Велика віра моя в Єдиність Твою, Дажбоже мій, множить енергію душі моєї,
множить енергію мислі моєї, множить енергію дії моєї. І гармонійно з диханням космосу
єднає народ мій єдинодушшям. Єднає народ мій єдиномислям. Єднає народ мій
єдиновір'ям, слався во віки і віки, Дажбоже мій!
Дажбоже мій, я вірю, що життя - це праця, а праця - це любов, а любов - це
вірність, а вірність - це відвага, а відвага - це слава, а слава - це безсмертя, а безсмертя - це
життя, готове померти, щоб жити; благослови закони віри моєї, Дажбоже мій!
Дажбоже мій, душа моя без Тебе, як земля без води, розум мій без Тебе, як земля
без світла, любов моя без Тебе, як кров без тепла.
О, Господи Єдинорідний мій, Ти є, щоб несвідоме свідомішало, Ти є, щоб нерозумне
розумнішало, Ти є, щоб кволе бадьорішало, Ти є, щоб жорстоке благороднішало.
Ти є, що б бу в х о лод і тепло , ніч і день, бу ття і небу ття. Ти є, що б у початках зрів
кінець і щоб у кінцях зрів початок. Дитина світу я - дивуюся, молодість світу я - милуюся,
стиглість світу я - врівноважуюся чуттями і мислями, Дажбоже мій!
Молитви перед обідом

Да жбоже наш, ми в ім'я Твоє живемо і хліб Твій споживаємо. І з вірою в Тебе
утверджуємо працею і борнею волю життя нашого Тобі, Єдиний і Всюдисущий Господи
наш, на славу, собі на здоров'я і дітям нашим на життя достойне, Дажбоже наш!
Дажбоже, і хліб святий, і цілющу воду споживаємо в ім'я Твоє безсмертне, щоб
тіло міцніло в праці й багатіла душа і волею, і силою, і славою народу нашого, Дажбоже
наш.
Дажбоже, у хлібові живуть Твоє тепло і світло небес Твоїх, і дихання землі Твоєї.
Святий хліб Твій споживаємо. І день наш сущий, проминущий і грядущий даруємо
Вітчизні нашій, Дажбоже наш.
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Дажбоже, щасливі ми з Тобою. Ти душу живиш світлом і красою. Ти тіло живиш
хлібом і водою. Ти світ твориш радістю і сльозою. Ми в труді й подвигах утверджуємо
себе на благо народу нашого і на славу ім'я Твого, Дажбоже мій!
__________________________________
Дажбоже мій, я вірю, що любов живе в правді. Я вірю, що правда живе в світлі,
що світло Живе в волі, що воля живе в просторі, що простір живе в вічності. А вічність не
має ні початку, ні кінця. У вічності таїни Твої, Дажбоже мій!
Дажбоже мій, хто дрімає у неволі - той вода стояча, хто в неволі рве кайдани - той
швидка ріка. Хто лякається катів - той щасливить їх. Хто в борні святій помер - той
щасливо жив. Хто втратив земні скарби, а вірність Вітчизні, як душу свою, береже, той
нічого в житті не згубив. Він Безсмертям Твоїм багатіє, Дажбоже мій!
Із світу медитацій

Тому, хто своїм поводженням чи словом нервує людину, наші Предки казали: "Не
нервуй Мене, я хочу довго жити". Вони знали: той, хто Злостить людину, зазіхає на її
здоров'я.
Коли хтось, маючи хворобливу або простакувату вдачу, гнівить вас, Ви спокійно в
думці (все інше забувши) кажіть:
"Я людина розумна; бо не гніваюся. Я людина шляхетна, бо гнівом не виснажую
душі своєї і не затьмарюю розуму свого.
Хто в душу мою кидає злобні слова, того я не чую. На гнів не відповідаю гнівом.
Слава Дажбогові, Господові моєму. Дажбог - Любов, я в Любові і Любов в мені".
(Важливе: чуючи образи, не спіши на них відповідати образами. Ще ніхто гнів не
переміг гнівом. Людина - дитина Природи. Вона собі на здоров'я єднається з полем,
озером, лісом, квітами).
"МАГА ВІРА"
З обряду спілкування

Достойний не любить сварні. Не прискіпується до дрібнички. Він знає: там, де
сварня, розум захмарений.
Коли хтось, маючи нєвиховані почування, образить його, він не мститься. Вибачає
невихованій людині. Він має великий дар - тактовний розум.
Він знає: коли людина говорить правду, але сварливо, в'їдливо, їй не хочеться
вірити, вона знецінює ту правду, яку боронить.
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Сварливі люди ніколи не були добросовісними. Чим глупіша людина, тим
сварливіша. Культура розуму - це щось більше ніж розум!
"МАГА ВІРА"
Дитина молиться перед сном

Дажбоже, Єдиннй і Милосердний Господи! Вислухай молитву мою і обдаруй мене
спокійним сном. Лягаючи спати, я усміхнуся, щоб і вранці усміхнутися до рідних моїх.
Слава Тобі, Дажбоже мій!
_______________________________________
Дажбоже,
Ти Святий Дух Народу мого,
Ти Єдиний, моя віра в Тебе єдина,
Ти Могутній, моя віра в Тебе могутня,
Ти Безсмертний, мій Народ безсмертний!
Дажбоже,
Люблю Тебе, щоб в моєму Народові була Любов,
Обожнюю Тебе, щоб мій Народ мав Рідну Віру,
Обороняю Тебе, щоб мій народ мав Волю,
Ти і я - Одна сутність духа і тіла,
Ти і я - Одне Минуле, Сучасне і Майбутнє, слава Тобі!
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"ДАЖБОЖЕ, ТИ СВЯТИЙ ДУХ НАРОДУ МОГО", - кажу я. "Ісусе, Ти святий дух народу

мого, Бог і Україна, Ісусе - Ти Бог", - каже чужовір.
Я багаторазово говорив: Ісус, вихованець синагоги, потомок Давида, царя
юдейського: "Я перш за все прийшов спасти стадо синів Ізраелевих". Він - духовність,
ментальність і чарівність старих юдеїв, яких він любив, і які його не оцінили. (Слово "Ісус"
походить від слова "Ягвешуя", що означає: "Охоронений Єговою". Єгова - національний
покровитель Юдейського народу). Ісус на Соборі Єпископів у Нікеї (в 325 році) був
проголошений "Богом".
"Ленін - це світло і щастя", - така молитва українця Ф. Малицького ("Вісті з
України", червень, 1969 рік). Для духовних рабів чужа духовність - їхнє "світло і щастя",
їхній "святий дух" і їхнє "спасіння". Вони - чужовіри.
Народ, який не має рідних святощів і вихваляє чужі святощі, і запліднює свою душу
і свої мислі змістом чужої святости, духовний раб. Він є той, кого він обожнює і кому він
поклоняється. Він не заслуговує бути у родині великих народів і не може від них ждати
пошани, співчуття і допомоги.
Народ, який не має рідних святощів, повинен їх СТВОРИТИ з первнів свого
самобутнього "Я". Я кажу: "Дажбог метафізичне і фізичне починання Українського "Я".
Дажбог - Святий Дух Народу мого. Ми, визнавці Рідної Української Національної Віри,
внуки Дажбожі. Ми, благоговіючи перед символом Святого Духа Народу, Трисуттям
Дажбожим - стаємо священними оборонцями цього символу. Возвеличуючи Дажбога, ми
возвеличуємо самі себе, ми славимо "Я" народу нашого".
"ТИ ЄДИНИЙ, МОЯ ВІРА В ТЕБЕ ЄДИНА". Ти Єдиний: мудрий народ має Єдину

мобілізуючу силу. Ти Єдиний: мій Народ знає, що у рідній єдності - рідна сила. Ти Єдиний:
я вірю в Єдиного Бога, що є Таємницею Досконалости.
Ти Єдиний: жодна чужа свята Єдиність не може замінити Тебе, забравши твоє місце
в Народі моєму. Ти Єдиний: щоб у моєму Народі жило єдиномисліє. Я буду обороняти
твою Єдиність, як єдине моє "я", моє єдине життя, мій єдиний Народ, мою єдину Вітчизну.
Той, хто хоче знищити в народі Єдність Духа, несе народові рабство, несе духовну і
фізичну безпорадність.
"ТИ МОГУТНІЙ, МОЯ ВІРА В ТЕБЕ МОГУТНЯ". Людина, яка хоче бути достойною

людиною, творить сама в собі могутню віру в Святий Дух Народу. Люди, які здібні мати
могутню віру, непереможні, їм належить світ. Вони творці історії, краси і величі.
Лише ті, що мають любов до краси, варті і гідні краси. Лише ті, які мають могутню
віру у величність, гідні величности. З могутньої віри у Святу Духовність народу родяться
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великі подвиги. Самозагораються вогнища посвяти і родової гідности. І чим могутніша
буде наша віра в Дажбога, тим могутнішим буде народ.
"ТИ БЕЗСМЕРТНИЙ, МІЙ НАРОД БЕЗСМЕРТНИЙ". Народ - БЕЗСМЕРТЯ. З Народної

Безсмертности постає Безсмертний Дух. Дбайте про благо Народу. Дбайте про його
самобутній розвиток. Збагачуйте Його велич, щоб був народ Ваш Безсмертний і Ви щоб
були безсмертні у його вільній Духовній Святині. У Його фізичній життєтворчій красі.
Хто не вірить у безсмертя свого Народу і шукає для себе безсмертя під
жертовниками чужих релігій, той собі і дітям своїм чинить духовне самогубство.
"ДАЖБОЖЕ, ОБОРОНЯЮ ТЕБЕ, ЩОБ МІЙ НАРОД МАВ ВОЛЮ" Обороняючи Дажбога,

я обороняю Дух Народу, даю йому можливість вільно квітнути, зріти, багатіти, славитися,
вдосконалюватися, вкорінюватися у свідомості нових поколінь.
Обороняючи Дажбога, я плекаю почуття Родової Гідности.
Я обороняю Дажбога. Він - сутність мого "Я". Він - моя духовна і фізична Вічність.
Він - сила, яка мене єднає з духом моїх Предків і єднає мене з духом майбутніх моїх
потомків.
Я обороняю Дажбога, щоб мій народ був сам собою і при жодних обставинах не став
здобиччю для зайдів-душоловів. Я обороняю Дажбога, щоб мої діти були моїми дітьми. Я
бачу: зайшлі душолови хочуть підмінити Дажбога чужим символом (Мойсеєм, Ісусом,
Леніном, Марксом).
Я обороняю Дажбога, бо Він зосереджує в собі історію розвитку Духа Предків моїх.
Чужі символи світлі чи темні, боголюбні чи богозгубні, добрі чи злі - символізують чужі
поняття волі і чужу духовну субстанцію. Чужі символи - чужі прапори, і коли б я жив і
боровся під чужим символом, то всі мої радощі, плоди мого ума і вогонь моєї душі були б
приписані славі чужого символу. Хто втратив рідний символ, той утратив своє достойне
місце під сонцем і ім'я його перестає належати йому, і діти його перестають продовжувати
життя його роду.
"ЛЮБЛЮ ТЕБЕ, ЩОБ В МОЄМУ НАРОДІ БУЛА ЛЮБОВ". З Любови родиться любов. І

коли ти українець, а обожнюєш чужинців (Ісуса, Леніна, Магомета), твоя любов до твого
народу не твоя, бо вона роджена чужими джерелами, чужою духовністю ти любиш свій
народ. Коли ти обожнюєш символ свого Народу - Трисуття Дажбоже, цим обожненням
виховуєш дітей своїх. Тоді у твоїй родині постає єдність і сила духовної Любови - одне
родинне святе вогнище РУНВіри. Діти і Ти - одна мета, одна мова і одне майбутнє. Одна
філософія національної самопосвяти.
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Історія не занотувала випадку, щоб Народ, натхненний такою любов'ю, був кимсь
покорений. Одна любов можлива в Народі тільки тоді, коли існує один мобілізуючий
символ Любови.
Найуспішніший спосіб поневолити народ - знищити його споконвічний рідний
символ Любови, і на місце цього одного символу, дати йому багато принадних символів,
привезених з чужини. Народ, об'єднуючись навколо чужих символів, занедбує почуття
самопошани і саморозуміння, віру в себе. Він своє "Я" починає ставити нижче чужих
символів. У нього формується почуття меншевартости, зневір'я в себе і шукання розради
біля чужих релігійних чи світоглядних вівтарів.
"ОБОЖНЮЮ ТЕБЕ, ЩОБ МІЙ НАРОД МАВ РІДНУ ВІРУ". Немає на світі такої людини,

яка б когось чи щось не обожнювала. Немає на світі такої людини, яка б не хотіла перед
кимсь чи перед чимсь склонити в пошані чоло своє. А коли є така людина, то в ній немає
нічого святого.
Коли народ не має святощів, які б він обожнював, то він не є народом. Коли народ
утратив рідні святощі, а не втратив хотіння їх мати, він повинен їх віднайти і возвеличити.
Я обожнюю Дажбога, такий внутрішній поклик моєї душі: хочеться обожнювати
Силу, яка мене народила фізично і духовно і дала мені можливість бачити світ і відчувати
достойність свого родового "Я".
Я обожнюю Дажбога почуванням душі і мозку, щоб мій народ обожнював свою
велич і не був духовним рабом.
В негоду і в погоду, на волі і в неволі - чистими почуваннями душі обожнюю
Дажбога - вірю в Дажбога, і моя віра рятує мене для мене, щоб моє "Я" було моє, щоб моя
Вітчизна була моєю, щоб я сам розпоряджався тим місцем, яке мені призначене під
сонцем.
"ТИ І Я - ОДНА СУТНІСТЬ ДУХА І ТІЛА, Ти і Я - одне Минуле, Сучасне і Майбутнє,

слава Тобі!" Дажбоже, Ти Світло. Я в Світлі і Світло в мені. Ти вічна незнищима Сила
(Енергія) свідомого і несвідомого
Буття. Ти духовна основа Єства мого Народу. І тому я не можу жити без Тебе так, як
не мо же бу ти пр о еня
м без Світла, життя без дих ання, квітів без зерна, життя без
народження. Слава Тобі, Дажбоже мій!
________________________________________
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ДАЖБОЖЕ МІЙ, БАГАТИЙ ТОЙ, ХТО СКУПІСТЮ не збіднює себе; щасливий той, хто

ближньому дарує щастя.
Славний той, хто сам себе своєю працею достойною прославляє. Достойний той, хто
мучиться за правду і співчуття ні від кого не приймає.
Правдивий той, хто праведну людину прославляє. Красивий той, хто красиву душу
має. Відважний той, кого самітність не лякає.
Мудрий той, хто вміє мудрих шанувати. Учений той, хто сам уміє науку здобувати.
Талановитий той, хто вміє свій талант народу рідному талановито дарувати. Благослови
науку віри моєї. Пажбоже мій!
ДАЖБОЖЕ МІЙ, З ТОБОЮ Я Є САМ СОБОЮ, з Тобою моя Вітчизна моя і моя воля

моя, і моя віра моя, і моя мудрість моя, і я молюся Тобі, щоб мій народ мав волю духовну і
вільно володів скарбами земними, Дажбоже мій!
ДАЖБОЖЕ МІЙ, ТИ Є ДОСКОНАЛИЙ розум Світу, Ти об'єднав Дух з Тілом і дав

можливість бачити щастя тілесне в щасті духовному, я твій священнослужитель, нічого я
від Тебе, Дажбоже, не бажаю - щасливий я, що маю щастя любити Тебе, що маю волю
вірити Тобі, що маю мудрість служити Тобі, Дажбоже мій!
ДАЖБОЖЕ МІЙ, ЧИ Є ЖИТТЯ ЗА МЕЖАМИ ЖИТТЯ, чи є мудрість за межами мудрости,

чи є досконалість за межами досконалости, чи є спокій за межами спокою, о, наука віри
моєї, наука розуму мого, наука душі моєї, наука долі моєї - наука всіх наук мене єднає з
Тобою, Дажбоже мій!
ДАЖБОЖЕ МІЙ, ЩОБ ЖИТТЯ БУЛО ЗАВЖДИ ЖИТТЯМ, Ти йому щедротно подарив

мудрість без кінця, і щоб людина була завжди людиною, Ти їй щедротно подарив
натхнення без кінця, і щоб воля була завжди волею, Ти їй щедротно подарив відвагу без
кінця, і щоб любов була завжди любов'ю, Ти їй щедротно подарив вірність без кінця, о,
великі дари Твої, Дажбоже мій!
ДАЖБОЖЕ МІЙ, У СВІТІ ТВОЄМУ СОНЦЯ БАГАТО і щедрот багато, і краси, і любови

багато. І покликав Ти Людину, щоб вона любила Людину, і щоб добра душа жила мирно з
доброю душею, і щоб в ім'я Твоє множився і здравствував рід внуків Твоїх.
І щоб була творча згода між ними, і щоб мудрішала любов їхня і множилися
багатства їхні, врожаїлася сила їхня богатирська, і щоб між ними світився Заповіт Твій хто зраджує рідну віру, той калічить душу свою, і стає жителем у будинку неволі і
страждань, о, святі Закони Твої, Дажбоже мій!
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ДАЖБОЖЕ МІЙ, ШЛЯХІВ НА СВІТІ БАГАТО, та шлях найкращий Твій, бо він єднає

мене з вірою і волею Предків моїх, які молилися Тобі, і єднає мене з Потомками моїми, які
моляться Тобі і життя самобутнє утверджують своє. По Твоєму життєтворному шляху йде
плем'я моє, і в рідній вірі утверджує волю свою, розум свій і славу свою, Дажбоже мій!
ДАЖБОЖЕ МІЙ, ТИ УТВЕРДИВ ЖИТТЯ племени мого на землі багатій, на ній ріки

солодководі, на ній сонце лагідне, на ній поля квітучі, на ній гаї співучі, і щедро обдарував
Ти внуків своїх і волею, і любов'ю, і вродою, і силою, щоб були вони самі собою і самі
були творцями віри своєї, щоб жили вони вічністю у вічності Твоїй, Дажбоже мій!
Дажбоже мій, прощаєш Ти немудрим, що глумляться з Вічности і Мудрости Твоєї,
та світлого спокою душевного вони на ниві життєвій нездатні знайти.
Із Світла не глузують світлі душі і не сміються з Розуму розумні, і не кепкують з
Вічности безсмертні, о, Всеправедний і Всемогутній Дажбоже мій!
ДАЖБОЖЕ МІЙ, ТИ ВОЛОДІЄШ СКАРБАМИ душі моєї і Ти душу мою обезсмертнюєш,

щоб вона єдналася з Предками і Потомками моїми, і щоб була вона сама собою в дні щастя
і горя, і ніколи щоб її смутками і її радощами не володіла сила чужовірна.
Душе моя, я звеличу Тебе вільною мислею моєю і творчою любов'ю до народу мого
рідного, і сьогодні я живу життям минулим, сучасним і майбутнім, щоб достойною працею
і рідною вірою славити ім'я Твоє, Дажбоже мій!
ДАЖБОЖЕ МІЙ, І В КВІТЦІ ЯБЛУНІ, і в синій безмежності небес твоїх, і в райдузі

світила Твого, і в маковій зернині, і в усміхові немовляти, і в ласках матері, і в рідній вірі, і
в минулому, що живе в мені сьогодні, здравствує святая Твоя таїна Любови і Краси,
Безмежности і Вічности, Дажбоже мій!
яка живе у темряві чужовір'я і
поклоняється чужим богам, і духовною неволею принижує святе ім'я Твоє, Дажбоже мій,
прости родині моїй, яка глузує з мене, що я вірю Тобі, прости темним, бо не винуваті вони,
що архиєреї чужовір'я отемнили добрі душі їхні і навчили їх ненавидіти віру рідну,
пробуди родину мою, Дажбоже мій!
ДАЖБОЖЕ

МІЙ, ПРОБУДИ РОДИНУ МОЮ,

ДАЖБОЖЕ МІЙ, ЯК СПОВІДЬ, ПРИЙМИ молитву - роздуми мої: мій брат-чужовір мені

каже, що він визнає віру грецького православія, бо українці за грецьке православіє багато
крови пролили, мій брат-чужовір каже, що він визнає грецький католицизм, бо за грекокатолицизм українці багато крови пролили, мій брат-чужовір каже, що він визнає
москвинський комунізм, бо українці за москвинський комунізм багато крови пролили.
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О, багато, багато, багато українці крови пролили за віри чужі і віри чужі скріпили, а
рідну державу свою завалили, о, брати - смиренні раби духовні, ви біль мій, ви страждання
мої несусвітні, не мене, а себе полюбіте - кайдани порвіте, в рідній вірі себе пробудіте,
рідну матір свою звеселіте, прийми сповідну молитву мою, Єдинорідний Дажбоже мій!
ДАЖБОЖЕ МІЙ, ТИ ХЛІБ СВЯТИЙ І ТИ ВОДА святая душі моєї, Ти вічність, з якої

життя по стало мо є і в яку ввійде життя мо є, Ти життя мо є після життя мо го , о світлений
світлом Твоїм і обезсмертнений безсмертям Твоїм, я був, я є і я вічно буду, Дажбоже мій!
ДАЖБОЖЕ МІЙ, У ДУХОВНОМУ ВСЕСВІТІ я чую голос Твій, у Духовному Всесвіті я

бачу світло Твоє, у Духовному Всесвіті я чую дихання Твоє і вірю я, Ти там, де душа чиста,
Ти там, де розум благородний, Ти там, де любов вірна, Дажбоже мій.
Я ЧУЮ: ЧУТТЯ МОЇ ВРІВНОВАЖЕНІ, ТІЛО моє спокійне, розум мій діючий. Я вірю:

Дажбог - Світло. Я в Світлі і Світло в мені. Немає віри вищої за Світло.
Дажбог - Правда. Я в Правді і Правда в мені. Немає віри вищої за Правду. Дажбог Безсмертя. Я в Безсмерті і Безсмертя в мені. Немає віри вищої за Безсмертя.
Дажбог - Любов. Я в Любові і Любов в мені. Немає віри вищої за Любов. Дажбог рідний Бог мій. Я в рідному Богові і рідний Бог в мені. Немає віри вищої за рідного Бога.
Слава Дажбогові!
ДАЖБОЖЕ МІЙ, ЖИТТЯ ТИ ДАВ МЕНІ, і духовно-тілесні сили скріплюєш мої, щоб я

ніколи у Твоєму царстві не вмирав - єднався з Предками у Святині Вічности Дажбожої і
здравствував у житті Потомків на славу і честь Вітчизни рідної, і сьогодні я життя своє
присвячую для сьогодення народу мого, Дажбоже мій!
Дажбоже мій, коли закінчиться шлях мого життя земного, я стріну Матір Лель і Тата
Оря у Духовному Царстві Предків Рідних і скажу їм, що я життя віддав, щоб жило горде
плем'я Твоє, Дажбоже мій!
І по-рідному стрінуть душу мою Предки мої, бо я не зраджував віри їхньої і не
поклонявся чужим богам, я душу мою удосконалював вірою рідною і мудрістю рідною,
Дажбоже мій!
Його молитва прощання

1. Дажбоже мій, плаче душа моя, бо сонце земного життя дружини моєї навіки
погасло, та любий образ її ніколи в серці моєму не погасне, та любе слово її ніколи в серці
моєму не затихне, та люба щедротність її ніколи в серці моєму не зів'яне, Дажбоже мій!
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2. Дажбоже мій, в далеку дорогу зоряну, яка веде в Царство Духа Предків,
врочисто і мовчазно зібралася люба дружина моя, і стрінуть її, як доньку, Мати Лель і Тато
Орь, в немеркнучому зоряному світі ласками стрінуть її вічними, і вічною буде вона у
Вічності Дажбожій, і тепло любови моєї грітиме душу її, і вона променем світитиметься у
серці моєму, Дажбоже мій!
3. Дажбоже мій, не радують душу мою ні дні сонячні, ні скарби земні, дружина моя
люба від мене відійшла в Царство Духа Предків, о, довга розлука ця, о, глибокі страждання
ці!
У Царство Духа Предків прийшовши, люба дружино моя, згадай радощі й смутки
життя нашого, і прости мені, коли я може словом нерозважним смутив серце твоє, і
Предкам скажи, що я гідно їхні заповіти бережу - гідно Вітчизні служу, Дажбоже мій!
Її молитва прощання

1. Дажбоже мій, плаче душа моя, бо сонце земного життя чоловіка мого навіки
погасло, та любий образ його ніколи в серці моєму не погасне, та любе слово його ніколи в
серці моєму не затихне, та люба щедротність його ніколи в серці моєму не зів'яне,
Дажбоже мій!
2. Дажбоже мій, в далеку дорогу зоряну, яка веде в Царство Духа Предків,
врочисто і мовчазно зібрався любий чоловік мій, і стрінуть його, як сина, Мати Лель і Тато
Орь, в немеркнучому зоряному світі ласками стрінуть його вічними, і вічним буде він у
Вічності Дажбожій, і тепло любови моєї грітиме душу його, і він променем світитиметься у
серці моєму, Дажбоже мій!
3. Дажбоже мій, не радують душу мою ні дні сонячні, ні скарби земні, чоловік мій
любий від мене відійшов у Царство Духа Предків, о, довга розлука ця, о, глибокі
страждання ці!
У Царство Духа Предків прийшовши, любий чоловіче мій, згадай радощі й смутки
життя нашого, і прости мені, коли я може словом нерозважним смутила серце твоє, і
Предкам скажи, що я гідно їхні заповіти бережу - гідно Вітчизні служу, Дажбоже мій!

Особисте благочестя

пам'ять про мужа:
Дажбоже мій, заопікуйся душею мого любого мужа (ім'я ...), який відійшов у
Царство Духа Предків. Я обіцяю бути добродійною в ім'я його, і я молюся, щоб душа його
перебувала між безсмертними душами Тата Оря і Матері Лель, і всіх праведних мужів і
дружин, слава Тобі, Дажбоже мій.
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пам'ять про дружину:
Дажбоже мій, заопікуйся душею моєї любої дружини (ім'я ...), яка відійшла у
Царство Духа Предків. Я обіцяю бути добродійним в ім'я її, і я молюся, щоб душа її
перебувала між безсмертними душами Тата Оря і Матері Лель, і всіх праведних дружин і
мужів, слава Тобі, Дажбоже мій.
пам'ять про тата:
Дажбоже мій, заопікуйся душею шановного тата (ім'я ...), який на вічний спочинок
відійшов у Царство Духа Предків. Я обіцяю робити добродійство в ім'я його, і я молюся,
щоб його душа перебувала між безсмертними душами Тата Оря і Матері Лель, і всіх
праведних чоловіків і жінок, Дажбоже мій.
пам'ять про маму:
Дажбоже мій, заопікуйся душею шановної мами (ім'я ...), яка на вічний спочинок
відійшла у Царство Духа Предків. Я обіцяю робити добродійство в ім'я її, і я молюся, щоб
її душа перебувала між безсмертними душами Тата Оря і Матері Лель, і всіх праведних
жінок і чоловіків, Дажбоже мій.
пам'ять про сина:
Дажбоже мій, заопікуйся душею мого любого сина (ім'я ...), який покликаний у
Царство Духа Предків. В ім'я пам'яти про нього робитиму добродійство. Спрямуй його
душу до Предків, і поєднай її з життям безсмертних душ Тата Оря і Матері Лель, і всіх
праведних синів і доньок, слава Тобі, Дажбоже мій.
пам'ять про дочку:
Дажбоже мій, заопікуйся душею моєї любої доні (ім'я ...), яка покликана в Царство
Духа Предків. В ім'я пам'яти про неї робитиму добродійство. Спрямуй її душу до Предків, і
поєднай її з життям безсмертних душ Тата Оря і Матері Лель, і всіх праведних доньок і
синів, слава Тобі, Дажбоже мій.
пам'ять про брата побратима, приятеля:
Дажбоже мій, заопікуйся душею мого любого брата (ім'я ...), який відійшов у
Царство Духа Предків. Я робитиму добродійство в ім'я його. Милосердністю своєю
об'єднай душу його з вічним життям душі Тата Оря і Матері Лель і всіх праведників, слава
Тобі, Дажбоже мій.
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пам'ять про сестру посестру, приятельку:
Дажбоже мій, заопікуйся душею моєї любої сестри (ім'я ...), яка відійшла у Царство
Духа Предків. Я робитиму добродійство в ім'я її. Милосердністю своєю об'єднай душу її з
вічним життям душі Тата Оря і Матері Лель і всіх праведників, слава Тобі, Дажбоже мій.
__________________________________________
"Для достойного Українця Віра Українська є найкращою Вірою. У Ній визначені
особливості його характеру. У Ній закодований Минулий, Сучасний і Майбутній Світ його
Єства. Вона вгармонована з природою його Вітчизни, з ритмом його мислення і почування.
І так з ним споріднена, як дитина з матір'ю".
(Лев Силенко "МАГА ВІРА")
Молитва духовного осяяння

Брати і сестри, віруючі Рідної Української Національної Віри, за мир на землі, за
право кожного народу бути господарем на просторах Вітчизни своєї, за волю віровизнання
і вільну духовну творчість, за мирне співжиття народів, за пошану народу до народу,
Господу Дажбогу помолімось!
За Україну-Русь, за її мирне, чисте, святе Небо, за здоров'я її рік, гір, криниць,
ставків, лісів, за здоров'я її плодоносної землиці, за поля золотоколосі, і за могили святі, в
яких спочивають наші славні Предки (Трипільці-Скити-Анти-Руси), Господу Дажбогу
помолімось!
За Святу науку рідного пророка Силенка, за Уряд України-Руси, який відстоює
духовну, економічну, політичну і державну незалежність України-Руси, за славне військо
Українське, за його відданих воїнів і командирів, за всіх людей на плянеті Земля, що
доброзичливо ставляться до Вітчизни нашої, Господу Дажбогу помолімось!
За здоров'я наших дітей, щоб вони росли бадьорими, вихованими, кмітливими,
вільними, за здоров'я наших матерів трудолюбних, милих і чепурних, за здоров'я татусів
трудолюбних, відважних, винахідливих і діловитих, за здоров'я наших бабусь і дідусів
Господу Дажбогу помолімось!
За всіх синів і дочок наших, що працюють поза межами України-Руси і завжди
думами линуть в Україну милу, в чарівну Вітчизну свою, за всіх недужих, скривджених,
зубожілих, заблуканих, обманутих, зраджених, ув'язнених, обікрадених, зневажених
Господу Дажбогу помолімось!
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Дажбоже наш, Всевишній Господи, Володарю Неба і Землі, Ти єси Світло світла.
Ти Мати мамів наших. Ти Тато татів наших. Ти зерно Безсмертя. Ти Життя життів. Ти
твориш силу в силі, рівновагу в рівновазі, світло в світлі, красу в красі. У Тобі, Дажбоже,
затаєне Минуле, Сучасне і Майбутнє нашої чарівної плянети Земля. О, Дажбоже, вислухай
наші Молитви. І охорони нас від недуг, від видимих і невидимих ворогів. Охорони від
гніву, журби. І благослови наше трудолюбне життя. Благослови світ України-Руси. Слава
Тобі, Всемогутній і Вічний, Всеправедний і Милосердний Господи!

Молитву Духовного Осяяння рунтато може казати і під час здійснення священної години, і в
дні свят у Святині, або на врочистостях, що відзначаються вірними РУНВіри в діброві, на полі, біля
річки, ставка.

©Лев Силенко. 10996 рік Дажбожий
240

Мудрість Української Правди. З Архіву Соборного Храму....

З АРХІВУ СОБОРНОГО ХРАМУ СВЯТИНІ-МАТЕРІ УКРАЇНИ
Оріяна, Спрінг Глен, США

У підручнику "Філософія" (Міністерство Освіти України), виданому в 1995 р. у
Львові, (проф. Назар Горбач) читаємо:
"Український філософ-теософ Лев Силенко народирся у с. Богоявленське біля
Усівки (тепер Олександрія над Інгульцем)"..."Бог за Його вченням Єдиний, ім'я Йому
Дажбог"... "Дажбог є Свідомістю Світу, яка є Енергією, Світлом, Рухом, Тяжінням. Дажбог
— Любов, Правда, Милосердя. Дажбог — вічна незнищима Енергія свідомого і
несвідомого Буття".
... Лев Силенко навчався в Кременчуцькому бібліотечному технікумі. Закінчення
Другої світової війни зустрів в осттаборі за дротами (біля Авгзбурга). Його рідний брат
Василь перебував в концтаборі в Австрії (за спробу втекти з осттабору), в кінці війни
повернувся в Олександрію до матері. А Лев Силенко залишився на Заході. Навчався в
Гайдельберзькому університеті (у проф. Д. Чижевського). Статті Лева Силенка
друкувалися в українських та іноземних часописах і мали широкий розголос.
"Твердження Лева Силенка (Орлигори) — це голос мільйонів таких, як Він. Цей
голос мусить бути доведений до відома тим, що встановлюють і здійснюють сьогодні
американську закордонну політику. Від цього бо може залежати доля Америки і всього
світу", ("Свобода", редакційна стаття, 9 березня 1951 p., Джерсі Ситі).
У 1953 році Лев Силенко з Мюнхена прибув до Торонта (Канада). У 1956 році на
конкурсі українських письменників Канади і США, що був організований
Філадельфійським журналом "Київ", був нагороджений першою премією (конкурсне жюрі
очолював Є. Маланюк).
У 1972 р. Він досліджував в Багдаді (Ірак), а також у Вавілоні археологічні знахідки,
знайдені в руїнах міст Сумерії (Шумер). Вивчав мову, культуру, релігію, спосіб життя
Сумеріян (Шумер), яких вважає родичами Трипільців (Україна). Вивчав історію Скитів
(Тегеран, Іран), життєпис і вчення скитів Заратустри і Будди.
У 1975 році Др. Лев Силенко був запрошений до Індії, мав доповідь про санскрит і
українську мову на Світовому конгресі санскритологів (Делі-університет). І про нього, як
санскритолога і філософа, були поміщені статті у "Трибюн" (31 січня 1975 p., Чандігар) і в
"Тайм оф Індія" (9 лютого 1975 р.)
У 1978 р. Лев Силенко отримав Свідоцтво з Інтернаціонального Бібліографічного
Центру (Кембрідж, Англія), що "Він відзначений і визнаний, увічнений у виданні
"Інтернаціонально Хто є Хто Інтелектуал". І в цьому виданні за 1981 рік читаємо:
"Духовний Учитель і Голова Громад вірних РУНВіри у вільному світі Др. Лев Силенко,
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син Терентія і Олени Півняк-Силенко, засновник конфесії РУНВіра. Він відзначений в
"Нью-Йорк Геральд Трибюн"".
Американський Бібліографічний Інститут (Норт Кароляйна) у книзі "Громадські
провідники і визначні Американці" в 1975 році подає інформацію про діяльність Учителя
Лева Силенка, як засновника нової релігії, РУНВіри. І цей же Бібліографічний Інститут у
книзі "Видатні Американці Двохсотлітньої Ери" у 1976 році відзначив працю Духовного
Учителя Лева Силенка.
Про Учителя Лева Силенка, як засновника РУНВіри, читаємо в численних
українських газетах і журналах, і в тому числі і в книгах: "Українські Поселення", виданій
в Нью-Йорку в 1980 р. Українським Соціологічним Інститутом (Т-во ім. Т. Шевченка), і
"Українці-Канадці: Історія". УВАН, 1982 р.
28 вересня 1984 р. з Білого Дому (Вашінгтон) прийшов лист до Духовного Учителя
Лева Силенка від А. Гіккінс (спеціального президентського асистента), в якому читаємо:
"Учителю Лев Силенко, Ваше мислення багато означає для Президента Рональда Рейгана.
Президент приймає Вашу добротливість в пам'ятанні Його".
У англомовній "Енциклопедії України", том 5. Торонто-Лондон, 1993 рік; у статті
"Юкрейніен Нейтів Фейт РУНВіра" зазначається, що "РУНВіра монотеїстична, в ній нова
концепція Бога".*
Тепер готується книжка про життя і духовну діяльність Лева Силенка, який вважає
себе потомком Трипільців (Скитів-Антів-Русичів). Він, володіючи могутньою духовною
енергією, великою силою волі, світлим розумом, талантом спостереження, у "Мага Вірі", у
"Святому Вченні" не тільки зробив переоцінку духовних вартостей, а й звістив нову
концепцію Бога, властиву Єству Європейця.
У Європі впродовж 1600 років не було Європейського розуміння Бога, моралі, а те,
яке визначене в мітологіях, перестаріло і не відповідає рівневі сучасного життя.
"Пророк Лев Силенко дав нове життя національній релігії України-Русі" ("Наука і
Суспільство", №10, 1991 р.) "РУНВіра не міфологія. У РУНВірі є нова чітка концепція
Єдиного Господа з ім'ям Дажбог. Є нові Заповіді, Сім Законів Правильного Життя, є нова
інтерпретація віровчень Заратустри, Будди, Христа, "Біблії" і давньої історії". "Лев
Силенко піднявся на голову вище більшості з нас." ("Київ", №2, 1994р.)
"Нині всеправедний Господь Бог послав нашому народові Учителя Лева Силенка",
("Українська Культура", №10, 1991 p.).

__________________________________
* У "Святому Вченні" йдуть пояснення про генотеїзм, політеїзм, які є нижчою
формою релігії. І про монотеїзм, як вищу форму релігії.
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"Коли слабість вчення Силенкового в тому, що воно привезене з Америки, то постає
запитання: з яких земель привезені в Україну "Біблія", догми, канони і ритуали католицькі
та греко-православні?" ( "Літературна Україна", 8жовтня, 1992р.)
"Лев Силенко звістив нове розуміння Бога" ("Пост Поступ", №26, 1994). "Лев
Силенко не мав права проголошувати відновлення невідомої Йому давньословянської
релігії, про яку навіть спеціалістам відомо дуже мало", ("За Вільну Україну", 5 травня, 1992
р.)
"У Заповідях Силенка читаємо: " Не поклоняйся чужоземним поняттям Бога,
самовдосконалюй розум, душу і тіло, люби дітей свого і чужого народу". "Мага Віра"
репрезентує Л. Силенка як Людину, що пройшла складний життєвий шлях, і з раннього
дитинства мала нахил до віри Предків. Йому притаманне самозречення заради
відродження України та її народу" ("Людина і світ", №7, 1991 р.)
"Силенко навчає: Україна не зобов'язана на жодні чужі релігійні, політичні сили
орієнтуватися, і їм себе підпорядковувати" ("Вечірній Київ ", 11 серпня, 1994р.)
"У сучасний збурений суперечностями світ Лев Силенко входить з набутком знань
вселюдського історичного досвіду, щоб шукати шлях до воздвиження вільної України, до
порятунку понівеченої своєї землі", "Напружені роздуми Лева Силенка знайшли
продуктивне творче втілення в ідеї вироблення нової віри, яку Він назвав Рідною
Українською Національною Вірою — РУНВірою і вже в цій назві позначив основоположні
її цінності. Духовні цінності Він не вигадує, а творить з вікових традицій свого народу,
його культури, науки, його моралі, етики, ідеалів, його вірувань." ("Дзвін", №7, 1991р.)
"Лев Силенко нікого не повторює, і Він лишиться в історії ніким не повторений", А.
Б. Денбурі Стейт Коледж, США.
"Такі як Він, Лев Силенко, родяться раз на тисячоліття. У Його Єстві втілені
найсвітліші ідеали Учителів Людства — Заратустри, Конфуція, Будди, Ісуса, Гуру Нанакі
та інших світочів. Він, їхні вчення переосмисливши, на благо Людства показав шлях
Нового Духовного Народження.
Він керований діями Всесвіту. Його душа обняла болі Людства, так як обнімає мати
новонароджене дитя. Він прийшов тому, що Він не міг не прийти. Він не міг прийти
раніше чи пізніше — Він прийшов напередодні нового ходу історії Його Вітчизни і всієї
Європи. Він несе своєму народові Сонце Святої Віри — Віри в Єдиносущого
Всеправедного Милосердного Господа, і хай святиться ім'я Його — Датель Буття —
Дажбог". С. Т. Л.
"На світі 28 відсотків християн. Усі інші люди планети Земля сповідують різні
релігії. Є буддисти, конфуціонери, індуси, жиди, мусульмани, японці та інші.
Коли Україна стане країною Незалежної Духовности (Рідної Української
Національної Віри), країни Європи, Азії, Америки та інших материків, будуть з Україною
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радо (з достойним довір'ям) спілкуватися. Охоче спілкується незалежний з незалежним,
кожний керуючись своїми інтересами.
Буддисти, Християни, Мусульмани, Японці, Індуси, Ізраельтяни, Китайці будуть
радо вітати Українців, як шляхетних людей, що, маючи свою світлу національну релігію,
толерантно ставляться до всіх релігій.
Народи, знаючи, що Україна не підлегла догмам, канонам римського католицизму,
візантійської ортодоксії, що ніяка чужа сила не може її використати, як знаряддя проти
іншої чужої сили, будуть високо шанувати Україну".
Лев Силенко "Святе Вчення "
Повідомлення про РУНВіру в Україні

«Засновник РУНВіри Лев Силенко — Великий релігійний Реформатор», Др. Юліян
Мовчан. «Він Пророк. "Мага Віра" — українська Біблія», письменник Сергій Плачинда.
«Вселенська миротворча місія може випасти на долю великого Українця», проф. Ст.
Пінчук, «Великий Пророк Лев Силенко здійснив подвиг, що дорівнює подвигу богів»,
проф. Д. Федоренко, "І.П.Д. і С.У."
У давні часи, часи Реформаторів, живцем спалювали на вогні, розпинали на хресті,
катували. Заратустра був шаманами оббріханий (названий крадієм речей, грошей). Ісус був
названий безбожником, п'яницею, бунтарем. Усі релігійні Реформатори зазнавали
переслідувань.
Коли в містах України почали творитися громади РУНВіри, мафіозна групка почала
з діяспори посилати в Україну на адреси письменників, редакцій обмови на Учителя. Та всі
ті наклепи Редакції відкинули, як перестарілий большевицький метод боротьби з противником. Про Силенкове віровчення подані повідомлення в таких журналах і газетах:
«Людина і Світ» — липень 92р., Київ. «Нова Генерація» — квітень 91р.; листопад
91р., Київ. «Наука і Суспільство» — ч.2,4 за 91р., 10, 11, 12 за 91р. і від числа 1-го до 12-го
за 92 рік. «Київ» ч.1 і ч.9 за 91р., ч.3-4 за 92р., ч.4-5 за 93р., ч.2 за 94р. «Жінка», ч.3 за 93р.,
ч.6 за 94р.
«Україна», ч.18, вересень, 91р., ч.21, жовтень, 91р., ч.1 за 91р., ч&ч. 17 і 27 за 92р.
«Бористен», ч.3 і ч.4 за 91р. і ч.1 і ч.6 за 92р. і липень 94р.
«Культура і Життя» — 11 липня, 92р., 25 липня, 92р., 29 травня, 93р., 26 лютого,
94р. і 7 травня, 94р. «Дзвін», ч.7, 91р. «Вітчизна» ч.5-6, 93р.
«Голос України», 16 січня, 91р., 27 травня, 92р., 24 жовтня, 92р. «Зоря Полтавщини»,
31 грудня, 91р., 31 березня, 92р. «За Вільну Україну», 5 травня, 92р. «Слобожани», Харків,
ч.2, 92р., серпень, 92р. «Край», Полтава, 29 травня, 92р.
«Літературна Україна», 17 січня, 91р., 8 жовтня, 92р., 24 березня, 93р., 24 червня,
93р., 30 липня, 92р.
©Лев Силенко. 10996 рік Дажбожий
244

Мудрість Української Правди. З Архіву Соборного Храму....

«Дніпро», Київ, ч.7-9, 93р. «Нескорена Нація», ч.10, червень, 92р. «Вечірній Київ» —
27 травня, 94р., 11 серпня, 94р.
«Молодь України» — 2 липня і 12 лютого, 92р., 11 листопада, 91р., 29 квітня, 4
травня, 93р., 5 березня, 11 березня, 4 серпня, 94р., 14 лютого 95 р., 14 листопада 95р.
«Пост-Поступ», ч. 26, 94р. «Українське Слово», Мурманськ, грудень, 90р., ч.2,
червень, 91р., ч. 3, листопад, 91р.
«Українська Культура», ч.10, 91р. «Гостинний Двір», Київ. ч.10(34), 92р.
«Педагогічні Кадри», ч.16-28, 92р. Київ, «Андріївський Узвіз», 90р., 92 р. «Вставай», ч.3,
90р., Київський Держ. Пед. Інститут.
«Вечірній Київ», 27 травня, 94р., 11 серпня, 94р. «Сільський Майдан», березень, 93р.
«Історія Педагогічної Думки», проф. О. Любар, проф. Д. Федоренко, Київ, 93р.,
Міністерство Освіти.
«Подільські вісті», 17 січня 95 р., 16 березня 95р., 11 квітня 95р.
«Дивослово» (щомісячний науково-методичний журнал Міністерства України),ч. 8,
95 р.
«Книги України», ч. 10, жовтень 95 р. «Демократична Україна», 4 листопада 95 р.
«Світло Оріяни», Запоріжжя, ч. 1, 2, 3, 4, 5, 95 р. «Рідна Віра», Донецьк, ч. 1, 2, 3-4, 95 р.

МИ «не визнаємо жодних паганських чи непаганських богів, тобто МИ не є
визнавцями многобожжя (політеїзму)».
«Ми на основі реформованої Учителем Левом Силенком дохристиянської Віри
України-Руси є визнавцями Єдиного Бога (Дателя Буття) — Дажбога нашого», із
«ЗАКОНІВ» 1-м Собором Об'єднання Синів і Дочок України Рідної Української
Національної Віри (ОСІДУ РУНВіри), утверджених 5, 6 серпня, 72 року, Чікаго, Іллінойс,
Америка.
МИ втвердили «Основний Закон (Статут) ОСІДУ РУНВіри», що МИ є
віруючими «Віри в Єдиного і Всюдисущого Господа Дажбога, «Мага Віра» —
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настольна Книга в Домі Українця Рідної Віри, Дороговказ Українського Стилю
Життя», Стаття 1, Розділи 1, 2, «Основний Закон (Статут) ОСІДУ РУНВіри» утверджений
2-м Собором ОСІДУ РУНВіри 27-го квітня, 1980-го року, Гемільтон, Онтаріо, Канада.
МИ у Святині Матері-України для всього Українського Народу об'явили, що
«МИ, ОСІДУ РУНВіри (Об'єднання Синів і Дочок України Рідної Національної Віри)
є Святою Церквою («Сосаєті оф Юкреініен Нейтів Фейт (РУНВіра)»). Яку з волі
Господа Бога заснував Духовний Учитель Лев Силенко, і Вірним цієї Святої Церкви
дав Заповіді, Закони Правильного Життя, сучасне розуміння Господа Дажбога».
«РУНВіра — Віра монотеїстична, і в Ній звеличений абсолютний монотеїзм —
Віра в Єдиносущого Господа Дажбога з веління Господа об'явлена рідним Пророком
Левом Силенком у святому письмі «МАГА ВІРА»», з «ПОСТАНОВ», утверджених 3-м
Собором ОСІДУ РУНВіри 16 липня, 1983-го року у Святині Матері-України, Оріяна,
Спрінґ Ґлен, Ню Йорк, Н.Й., Америка.
МИ, Віруючі в Єдиносущого і Правдивого Господа Дажбога живемо в країнах
Вільного Світу і МИ заінкорпоровані (правно й організаційно оформлені) в Урядах
Америки і Канади, і маємо ті Права, що мають Католики, Протестанти, Жиди,
Буддисти та сповідники інших релігій.
Від 1990 р. до половини 1994 р. з міст України Учитель отримав більше, ніж 12
тисяч листів. Даючи Відповіді на Запитання учителям, письменникам, студентам,
науковцям, робітникам, селянам, Він інколи робить повторення, чому?
Майже половина Запитань подібні змістом, хоч і мають свої притаманності. Для
кращої аргументації, Учитель інколи повторює ту чи іншу цитату, ті чи інші думки.
У різних священних книгах Сходу і Заходу, і в тому числі і в «Євангеліях», є
суперечні твердження. І таке можна помітити й у творах письменників, поетів. Це
спричинене тим, що вони впродовж свого творчого життя переосмислювали свій світогляд.
У «МАГА ВІРІ», в «Переоцінці Духовної Вартости», в «Святому Вченні» є строга
послідовність. Немає понять, які б самі себе заперечували. Цілеспрямованість у мисленні і
почуваннях збудована на Сімох Законах Правильного Життя.
З вірою в Дажбога, Милосердного і Єдиносущого Господа нашого.
Священна Рада Соборного Храму
Святині Матері-України
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У бібліотеках Громад вірних РУНВіри в Україні й Діаспорі можна отримати
книги:

"МАГА ВІРА", 1427 сторінок.
"Святе Вчення", 400 сторінок.
"Священна Книга Обрядів", 112 сторінок.
"Навчання. Пісня. Молитви", 156 сторінок.
"Мудрість Української Правди", Наука РУНВіри, 480 сторінок.
"Учитель Силенко. Його Родовід, Життя і Віра в Дажбога" (проф. С. Лисенко),
544 сторінки.
7. "Гість з Храму Предків", 144 сторінки.
8. Ювілейне число "Самобутньої України", 32 сторінки.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наша бібліотека

1. "МАГА ВІРА". Всеправедний Господь послав до многостраждального Народу
рідного Пророка. Щоб Народ пізнав свій корінь своє далеке Минуле, правильно
орієнтувався в Сучасному і успішно йшов у Майбутнє, Пророк дав Народові Святе Письмо
"Мага Віра".
"МАГА ВІРА" має 52 Дні Мислення. Кожний День має іншу тему. Наприклад, "Світ
і Його Таїна", "Людина і Безмежність", "Діаманти з Храму Світової Історії", "Совість
Історичної Науки" та інші.
У "МАГА ВІРА" подані родоводи і вчення великих Учителів Людства (вихідців з
Оріяни-Скитії) - Заратустри і Будди.
Подана історія формування релігій (Ведійська, Сумеріянська, Єгипетська,
Юдейська, Юдейо-християнська, Мусульманська та інші).
На території України, яка є колискою Індо-європейських народів, постала мова білої
людини і виникли перші її духовні основи. Після тисячолітньої перерви в Україні звіщена
нова Європейська релігія - РУНВіра. Чому її об'явив Пророк Силенко?
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Щоб дати відповідь, треба поставити запитання: "Чому перед приходом Заратустри,
Будди, Конфуція, Езикіела Ездри, Могамета у світі не було книг -"Авести", "Трипітаки",
"Тора", "Коран".
"МАГА ВІРА" - перша українська книга, в якій описи подій України-Руси, від Олега
Віщого починаючи і 1775 роком кінчаючи, подані в хронологічній послідовності. Духовне,
культурне, соціальне і воєнне життя України-Руси. Подана діяльність князів, гетманів,
полководців. Монументальна етноґенеза Племен України-Руси. Твердження істориків,
археологів, лінгвістів Євразії, що на території України постала і 8-7 тисяч літ тому
оформилася першооснова самобутньої культури і цивілізації Індо-європейських народів. І
їхнє поширення в Південній Азії і Західній Європі. Скорочено подані порівняльні
українсько-сумеріянський, українсько-санскритський словники. Мізинсько-трипільська
культура. Віра, обряди і спосіб життя Трипільців. Віднайдена мова трипільців, скитів:
подані їхні словники. Твердження "МАГА ВІРА" обґрунтовані численними джерельними
матеріалами, які в книзі подані з науковою вимогливістю.
1427 сторінок. Тверда оправа. Покажчик: імена, назви, події, поняття (їх є біля 1000)
1979 рік, Канада - США.
2. "Гість з Храму Предків". З піснею у Духовній Державі Історії, Релігії, Філософії.
Феноменальний поетичний твір написаний полум'яним Духом Волі, Сили, Віри. Єднає
сучасне Покоління з Предками Оріяни (Скитії-Антії).
У "Гостеві з Храму Предків" (Автор Лев Силенко) втілена вдача Предків, їхня
Духовна Сила, Віра, Гідність, вроджене Благородство, самобутній талант Душі і Розуму.
Книга написана 35 років тому. Має 688 строф. Поданий історичний словник Імен,
Назв, Понять з часів Трипілля - Скитії - Антії. Тверда оправа. 144 сторінки. Київ, 1996 рік.
3. "Святе Вчення" Учителя Лева Силенка, Засновника Української монотеїстичної
релігії (РУНВіри). Подані Відповіді на сотні Питань з Історії давніх і сучасних релігій Азії,
Європи, з Питань Філософії, Моралі, Ритуалів. Силенкові Заповіді, Молитви, Медитації,
Сім Законів Правильного Життя. Богорозуміння вірного РУНВіри. Мудрість Священної
Національної Свідомости.
"Святе Вчення" обороняє Українця від темних сил, які різними способами
вторгаються у свідомість, щоб поневолювати суть його "Я". Книга допомагає правильно
орієнтуватися в оточенні, в духовних і політичних проблемах. Подані інформації про
РУНВіру в Україні і світі. Покажчик Імен, Подій, Назв, Понять. 400 сторінок. Тверда
оправа, золоте оформлення.
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Мудрість Української Правди. Наша бібліотека.

4. "Учитель Силенко. Його Родовід, Життя і Віра в Дажбога". Монографія проф.
Світослави Лисенко велична правдивим описом подій. Має 65 розділів. Охоплює Родовід
Учителя від 1775 року. Є розділи з такими назвами: 9-ий - "І так Силенкове життя було
врятоване", 10-ий - "У ямі між мертвими Він лежав мертвий і ожив", 18-ий - "Замах на
Його життя в Канаді", 24-ий - "Деканат оголошує анатему Силенкові", 32-ий - "Перший
Собор ОСІДУ РУНВіри", 35-ий - "У Вавилоні Він досліджує історію Сумерів", 37-ий - "У
Департаменті санскриту в Делі, Індія", 46-ий - "Таємне видання "МАГА ВІРА", 65-ий "Ми силенкияни".
Автор, пишучи книгу, користувалася оригінальними документами, літературою, у
яких висвітлювалася багатогранна діяльність Учителя. Книга має 544 сторінки. Тверда
оправа. Золоте оформлення. Київ, І996 рік.
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