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Ця проповідь і5ула виголошена коротко по тотальноілу розгромлонвю гітлорівоької Німеччини
Сам Гітлер майже в кожній своїй промові покликувався на про¬
видіння» але його провидіння»це но був Бог>Отець Іоуса Христа» а
скоршо віра в сліпу долі-Ой Це був ошуканчий маневр роботи на масу
оражіння» що він також релігійний та вірить п Богао Уікщо він і ві¬
рив в якось божество» то наповио в старе німецьке^поганоьке■» аVТО
не в Бога християнського,об^явленого в Ісусі Хриотіс
Цьому Богові і взагалі християнству була оаповіджона бозкомпромісова війна,особливо після того’^^коли християнські церкви в Ні¬
меччині не погодилїіся піти під диктат нац*ооцаГіарїіі%а тим самим і
дерзавіи- Цобто не схотіли стгіТИ •^німецькими хриотиянани”©
Багато дуловних різних християнських визнань запроторено в
«•нц*таборівЗ вибухом війни замкнули майзо всі християнські видав¬
ництва газет 1 книжок© Молодь виховували без Вога© В школах почали
•носити навчання релігії© До військових відділів С0,на печатках»
Приймали тільки таких? ЩО виступили офіційно з церкви© Це само від¬
новилось до тієї молоді»в].о вступала до гітлорівоьккх партійних шкіл
Твердили, що християнство 0 жидівською вигадкою^, чужою духовооти
арійських і-іародіузв Підчас Богослужень по неділях влаштовували впра¬
ви партійних формацій та .партійних організацій молоді© Тих при вій¬
ську» що в святочні дні збирались на БогослужошіЯ;>чаото посилали
на вправи,або роботи*. Церковні добродійні установи.^ішсоли та діточі
САДКИ» держава перебрала на себе© Похорони партійців влаштовували^
пореважно;, без духсвснства і т©;;© і ТоДа Це була тільки щоилюдія®
Головний наступ на християнство мав був початися по виграній війні*
Та Бог хотів інакше 1
'
■

Ь нас в Укі)аїні з певних тактичних зглядів» до часу,’ давали.,

релігійну свободу,яку також тяжко було назвати спободоюо

Ця проповідь виголошена в Марбургоькій укігерситетській церк¬
ві дня 10©5*45 ро 0 тверезим поглядом німецького духовного на мину¬
лі дні й роки найновіщої німецької історії© Цей погляд буде напевно
цікавим і для багатьох українців» читаючих ці рядки»а можо навіть
і поочаючим’а X в нас ріо бракувало» а може й но бракує людей»що ра¬
до зробили б церкву знаряддям своєї партійної політикив Вони самі
Бога но потрібують. Слухати його також не думають* На їхню думку
релігія потрібна тільки %ля маси© Зате вони радо повчали б і само¬
го Бога®
В спій час мап я нагоду чути п Західній Україні промопи духов
п«их Двайцарії»Голякд1ї та Англії* Всі вони твердили одної ••Коли о
п наших країнах іцось доброго»то пес цо ми завдячуємо впливам ^пану^ії”# Ця думка підтвсрджуотьой і тут#паот»Др*Р1ттером*Цс ми можемв вказати 1 про наш нарід©
Хай Господь милосердний допоможе, щоб християнські церкви п
Українському Народі» зуміли встояти в слідомости пеличі їашього по¬
кликання та «воої відаовідальности перед Богом і народом©
ВоБ(?
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Підніосіі Еог оерод пооелога

гукг.ния»Господь оорол голосів
трубних*
Пс* 47рбо

Сьогодні святкує ціле християнство память вступлоння на Свій
трон. Царя вічного царства ~ Ісуса, Події цих днів /розвал 3«о^ Німбччини/у промовляють до кожного в нашому народіу ш.о має отверті
вуха, могутньою й потрясаючоїо модою*
Бог підноситься при радісних окриках і Господь серед голосів
трубних* Через цей вірш стався псалом 47^ вступним на Богослуженнях
в свято вознеоення в нашій церкоі* Але цей псалом в свойому глибшо¬
му значінню здійснився ще в Хриотіс Це е побідна й цодяЧі.’а пісня
за поміч Божу*. Бог в особливий спосіб пі)Оягив себе в історії Свого
народу і дав йому побіду над ворогами * ІІобідио, як тріюмфатор, гор¬
тається він п ог-ою і^аїну назада Гучні музичні звуки, повні радости
й,ликупання, проводять, його« Згідно.з цим порівнанням,в Хрирті Бог
особисто зійшов на землю й проягиз себе в історії людства* Дивля¬
чись на вознеоення, бачать учні Христові тимчасово закінчення цього
Богоявлонкя в ПО.ОНІЙ опосі іоторіїо Чороз'цей поступок Бога, в Хриоті наступив рішаючий зворот в історії людотіта Цим отвориЕоя факт,
якого ніхто не може ані звалити, ані усунути* Тому було це нічим
іншим, як тільки 6ЄЗСИЛО.ТО глупотою, коли третя Німеччина пробувала
память про цю золоту середину огітогої історії знищити тимр ІДО за¬
боронила наші роки числити від-народження Хркотп, а говорила про
"зворот в літочисленню,” / ^еііііуепде /.
'
Ві'^гД часу вступлоння Царя Христа на св.ій трой, стався хрест
Христір святим^ зноком^Божої побіди, знаком - 'Пану ;анНя Христа над
народами, а післанці Його царства діють в цілому світі* Божків і
цезарів, що веліли себе убожествляти.здетрокізовано* В листі до колосян говорить апостол про це образозо. Христос підпорядкував "кня¬
зівства і власті”, цебто сили царства духа/ царства душі Цисторії
в СВІЙ побідиий похід* Так чи інакше вони е^залежні^від Ньогоо
Тільки в цій залежності ио:куть }>они відтейізр існувати та діятиаТому було це запереченням діьоности, божевіллям, робити спробу стави¬
ти християнській Европі в релігійний приклад і захвалювати, вже х/
давно здуплавілий і завмираючий, поганський культ цісаря в Японії»
Ощалооя це під 2000 літ нопоруацїим законом історії, що там,
до вже раз , над якимось народом піднято знак Хрсїста,кожна спроба
^..заотупити цю вла;:;у якоюсь іншою як Царя Христа, мусить вибухнути в
х/ До ночі цей самий-цісар по капітуляції Японії заявив,що він сам
• людиною християнських переконань»

бунт проти Бога і під знаком прокляття, знаком антихриста., підпасти
під владу сатани.
Перед приходом Христа була оваотика справжнім знаком шасення
для бьагатьох народдв. Вона була поширена не тільки єдино між гермаи
оькимн чи аріііськими народами; її можна було найти у всіх чаотях і
зонах світу, і в Китаї, і в Мок с рік у як ооняшно колесо, як знак обявлоння Божого в величних, творчих і благословляючих силах світла.
Та по приході Христа, як знак проти хреста Христового, перетворюєть
ся вона в символ демонів* Я ніколи не забуду того весняного ранку
в році 1933, коли я після довшої хороби перший раз вийшов на прохід
і на вожі Бісмарка, над нашим містом, побачив величезну свастику
виставлену партією. Неописаний жах охопив мене. Якесь повно страху
передчуття, що над нашою мирною, німецькою батьківщиною, почала
своо демонічне панування сила повна ненавиоти й нищення, Я дивився
в дусі в продасть наповнену кровю, олізмн, невисказаним горем і зни
щенням душ і краго. Напевно> коли б я був про це пережиття тоді опо¬
відав, тільки небагатьох були б мене зрозуміли, А ті члени пахзтії,
що виставили там той знак, напевріо й самі не знали, якій вони силі
тим служили. Але сьогодні? Чи не 'Відкрилися багатьом сьогодні очі
на тих демонів, що тоді опонувавши людей, розпочали своє ділоряке
закінчилось морем мук, мордок міліонів і упадком нашого краю, а на¬
решті кинуло в погибіль і їх знаряддя? Чи не говорять жорстокі й'
розпучливі оамс>губства так багатьох провідних мужів третьої-Німеч¬
чини й жах.тнвий кінець їхнього панування до нас особливо виразною
мовою?
В році 1874 написав набожний богослов Мартин Келеіз /КШіІег/,
шанований учитоль цілого покоління євангельських пасторі’?, сліду¬
ючі думки? ”Треба тільки лоститися народові доказами своєї держав¬
ної величи, своєї непобідимої кародньої сили, а шляхи'нахзоду пічнут'ь опускатися вниз. Це є свавільний забобон, твердити, що христи¬
янські наро/ги не можуть згинути. Християнські народи можуть пере¬
стати бути християнськими. Тоді вони підпадають законам природи-,
що ве;т,уть д о мин уч о с ти - ЗО: НЄ па ду, Ми живемо на землі, що зробилася
овочною завдяки трупам народів. Не уподібнюймося пророкам, що обіцюють на землі до'часне блажепст: :о і СНЯТЬ про тисячлітнб царство.
якого: носієм ма^в би бути наш нарі/и Вже Лютер бачив, що Бог можб '
невдячному німецькому наро/деві за.брати Євангелію і свою руку від'
нього відтягнути. Тому напружуймо свої останні сили, шрб нашу ві¬
ру в (Євангелію засвідчити нашим життям, щоб наш нарід втримати при
єдиному міцному корені його сили". Такі слова видаються нам сього¬
дні пророчими. Це, до наш нарі/і; в остаїшіх х)оках не найшов в собі
сили протиставитися жахливому божевіллю - не є без причин* Велика
сліпота, нездібність розріжняти духів, - є виною довгих років і
десятиліть внутрішнього зміління, огіорожненЕя душ, розкладу мораль¬
ного сумління, безвірря, з порожнечу, що його лишало зникаюче хри¬
стиянство, вливалася самоомана^ й пянила людей. Чи не бачили ми в
цих роках влаокріми очима, що є біснуватість? Де ще була щира, глибоковкорінена набожрїість, там пізнавалося духів і вмілося їх розріжняти* Старий набожний селянський поет Верхньої Геоенщини, Наумсн,
зріав, що х)Обив, коли зарита'з одного молодого селянина з оточення ’ ^
своїх приятелів!
ти .хочеш, собі справді причепити цю чортівоьку
відзнаку?Але як багато було засліплених і між освіченими людьми
нашого народу, шо .,.справ,ді вміли цінити моральні овочі християнст¬
ва,'ало про дере-:.!© ІІ коріння, З ЯКИХ ЄДИНО ці о.вочі могли Биростгти, не хотіли знати, і^опи були'приз";лчаєні викручуватиоп перед кож¬
ним поважним релігійним рішенням. Ми вже цілком не говоримо про ши¬
року масу, що мала тільки зрозуміння для матеріяльних дібр цього

життл й тримала ообс замкненою для всякого згіявку зі оилами Божого
світа*
Ця здібність подаватися порад зводничим блооком половинчастих
правд, проникла навіть в простір перкпи і навіть в оеродовшдо хрис¬
тиян, що виразно пі.дкреолювали свою хриотияноькіоть*
виразно
пише вже згаданий М.кВьіег із тому самому 1874 році: "Церква згідно
з її ціллями о незмінною й загальною супроти всіх нахилів до народних
егоїзмІБ* Спроба робити її олушшцею цього огоїзму о замахом па її
Вожосько покликання”* А НП другому місці він ВИОЛОВЛЮОТЬОЯІ ”ВІЛЬШЇМ
можо линіитиоя тільки той характер, вільною може лишити держава тіль¬
ки ту церкву, що тримається свого визнання* Безхарактернаї цсх^кви ззона ніколи ко лишить вільною* Ця церква зробиться наймичкою держави і
її власні діти самі будуть кпити з неї”* Власно цой замах на церкву
та її Божо покликання мрі перейшли* І діз-існо, до церква показала себе
без характеру й принципіяльїюоти, попала вона під кпини своїх ворогів*
Цо но о випадковим, а зраджує багато дечого, що найбільший напад
зпернекий проти церкви, скоро::,увйлея само на проповідь гріха й пока¬
яння* Гріх, тгзердилося, це о оло;зо,для меншоппізтіоних рас* Покора
грішника перед Богом но е гідною, а обрай^ючоїо ,для вільного^ високодумного народу-паніп, що стоїть перед Богом з високо й догори підня¬
тим чолом* 0, мій улюблений німецький шфодо, ш,о позіоталося то з
твого шляхотного єства пі,ч діннням таких забріханих фраз? Найбільші
твої сини були найбільшими -в їх пізандивіЙ покорі перед, Богом* йк гір
ко й поважно мусить тепоїр промовляти Бог до пас* В який жорстокиї
стид і пороки попали ті, іцо не хотіли :-покоритпоя перед Богом? Якою
ганьбою стоїмо сьогодні вкриті пехзед світом 1 Ліотер аж забагато мав
слушпооти, коли в своїй приповіоті порівнює нарід до сильного коня*
Коли цой кінь окине зі себе, як свого їздця Бога, то;Ц без всякого
хитання в порожно оідло вскочить сатана*
Від чябу Христоззого вознеоелня, відкинен ня ©вангелії & ріТлюзначне з бунтом проти Бога 1 потягає за собою Божі суди* Це тре^ба
пізнати й цього пізнання триматися* В ціь годині і в цій оправі ма¬
ємо ми. до діла з Богом* Я знаю, що отвор/щення цих фактів і отворто ,
говороиия про них 0 дуже для пасболіочим* Але ми не сміємо перед цією
праЕ'Доіо ховатися* Думаєте, що проповідникові Овангелії, люблячому
овій нарід з цілої душк й бачучому овій нарід в гіркому горю,- о лег
ким стояти на пропогідниці й пропо.-і/дупати покаяння? Багато милішим
було б моні ир'Меволяти слов ами потіхи* Але така потіха може тільки
правдиво збудуі^ати й підияти того, що но відтягається від правди та
її суду» Ще раз: Ми маємо в цей час до діла о Богом, тільки з Ним'
Самим, а тепер о час*Його суду* Ми не маємо тут до діла з американ¬
цями, чи росіянами* Ми не провадимо в церкві ніякої політики* Тут
про це не розходиться і БОНО нам нічого не поможе* Воно було б тіль¬
ки викрутом і втечею, коли б ми хотіли питатися* А що вони такого
Доброго зробили? Чи вони справді кращі,від нас? Вони стоять точніоенько як і їли під Богом* * • Він в таїсож і їхнім Богом і Суддею* Але
це не 0 нашою річчю сперечатися над цим з ними, чи з Богом* Також
ке можна твердити: Я но несу ніякої відповідальнооти* Це уникання
перед відповідальністю сталося для нас просто злощаоніотю* Я ще раз
повторюю, я говорю про підповідальність, яку кожний має нести перед
Богом і котрої його піхто, ніяка людина і ніякий уряд позбавити не
гзюжОф Козквий хоче бути а народі учасником чести й слави* Але гшк са¬
мо о 1 0 загальним учасництлом в питаннях вини даного народу* Мораль¬
на сила нашого народу в своїй цілості була йроото заслаба, щоб поста¬
лити нолехший спротив поширюючийся заразі* Це е тверезий факт, перед
івкші неможливо заплющити очей*

І
- 7 Що п цих днях зуотрічр.и моїх парафіян^ що гзоо що гогіорлтьі
Я но можу просто в цо пірити^ що поаідошшоться про концонтраційні
табори* Абоі Проаідні мужі напс.шо цеого не бажали і по зналиа В
тохому положенню^ де ножно оамооіііукаіїотзо можо бути катастрофальним для дальшого розпитку нашого народу^ а обопйзкои з власного до«овіду дати свідоцтвоо Після упокорення Югославії а роді 1941 мусів
я# як заступник мооХ військової установи;, взяти участь в одному за^
сіданню^ на якому нараджувалося: н^*тд виконанням одного приказу ^фі*»
рера"© Розходилося пізо усунення ЗоОоООО селян з жінками й дітьми©
вчиним злочином цих людей було у Ш.0 зони були еловенамио Паз.тятаіочи
про оправодлиБО пануаакш: Австрії^ під яким зони століттями вдово»
лено й щасливо вилир при нашому зступі,- црпаітали нас квітами© їх¬
ні оини добровільно Зголосилися -до німецьісого війська з В засіданню
брап участь представник вищого військового проводус Розгублений і
переляканий запитав я йогор чи військовик провід допустить до цьо¬
го величезного злочину?»* Але кожне подібне питання було ліквідова¬
не вказівкою на приказ вождя© Н^-.слідки були жахлизіс. Дотепер мирна
й щаслива країнар перомінйлаоя і? огнище безконечних позстаньр а заміоть_плянованого знімчення» прийшла навгашена іівназисть цілого на¬
роду^ Це 0 приклад для багатьох інших по.абних подій© 0 б о їііа іііі я бру¬
тальної сили було безграничне» На всіх тих, котрих суіі.іліііня що но
замовклор но зверталося уваги^ або усувалось; між цими наикраа^их
воякіПр визначних гороїв на яких з одушовлешшм дивилася молодь
нашого народу»
Нір тепер о що тільки одпар однісінька дорога в. будуччянувДорога безоглядногор щирого покг^ціня^ дорога упокорення перед Богом©
Нарешті зроблено кінець аахливому мор/;у:оаинюв Нарешті зломлено без¬
мірний терор насилуючий сумління» Нарешті о можліший ногііій початок©,
Цо буде тяжка дорога© Ми будемо му сіли йти нею зігноііі під тягарем
базімоЕного терпіння» Однак це о дорога в будуччину^ шлях нового
життя? бо тут мають також своє значіння потіха й обітниця позноооння Хриотопогоо Господь засів на свойому троні? наш Опаснтоль;:. що п
свойоїісу Божому милосерді взяв на Озбс гфіхіі світа?. Котрий нічого
іншого не хоче тільки? щоб грішник навернувся і жив© Владу обняв
Той? що вмів мати співчуття над нашими Слабостшш? бо і Він був^так
оамо опокушуиапий як і ми© Він обіцяв? що **т'роотинки приломлоної но
доламло;>. й льону? що куритись почав? не поі^сить ”© На троні заоіп
Той? шр Сам 0 вічною но збагненою ліобовю; гнів Лкого о тільки вербу¬
ванням Його любови?.караючою лозиною батьківської милости©
Перед нами лежить новий початок© Якже ж воно мао прийти до но¬
вого життя* Цс може статися, коли в кожного з нас зокрема прийде до
нового початку© Коли в тебе і в мене пічпетьоя життя нової людини?
народженої з Христового духа й лгобови© Не очікуй на других? по шукай
винних? но обвинузач^’й* Відкинь від себе вояку гіркість? вояку нонасиоть? всякий гнів і всяко обуренняс Лице людства? лице людини сотвоїденої на образ і подобину Вожу? було в проминувших роках бозмірно
спотворено? збезчощоно’? зтортух^ованос Тепер мас бути твоїм і-іовідкладним святим старанням? це лице очистити спе|)шу в тебе самого на те,
щоб іш могли знову дивитися ка себе як вільних людей? як лгодой Божих*
Щоб ми могли себе зустрічати як діти одного небесного Отця® Він? що
но соромиться зватися нашим бх^атом? вознісся? щоб засісти поправиці
Отця* Споїм лицем Він приніс перед Бога правдиво обличчя людини© В
цьому єдино містяться псі обітниці для людського роду? правдива гідвіоть? воля і мир для нас людей©
♦
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БІБЛІОТШі УКРАЇНСЬКОГО ОВАНГЕЯИКА

!• ХТО 1Ш? - Декілька завваг про науку і вавдання Укр*Ованг»Рвф#
Церкви*
ІФ Наклад - Майнц‘-Кастоль 1946 /30х2і/*3 сторн# 200
примірників*
II* Наклад - Франкфурт /Майн 1946 /31x21/* 2 оторк. .
1000 прим*
2* ІОРОБСЬКИЙ В* - Дорогі у Хриоті Брати та Сестри**. /Обіжник/
Ііарбург 1946 /^0x21/ 1 оторн* Наклад 300 прим*
9* БОРОВСкКШі В* *• Найпевніший цілях до кращої будуччини народу#
Слово до української еміграції* Женева 1947і /30х2і/
16 сторн. Відбитка. Наклад 110 прим*

4* УКРАЇНСЬКИЙ ОВАНГМЬСЬКйИ ЗІЗД* що відбувся в днях 29*Уа-2*У1*
1946 р. в Опіаві, Онтарщина /Канада/. Женева 1947*
/30х2і/. 8 оторн. Відбитка. Накл. 110 прима

5* БОРОВОЬМй В.** Пам^яти проповідника Теодооія Довгалюка* 1907«*

1943* Женева 1947* /30x21/ 7 оторн* і З овітлинв#
Наклад 110 прші*

Ф* БОРОБОЬКИИ В* • Дещо про український евангелизм* Женева 1947#
/30x21/ 9 оторн* Наклад 110 прим*
7* ГАРАСіШВНКО П.
віра е вигадкою темних людей? Женева 1947*
/30х2і/ 7 еторн* Наклад 110 прим*
•* БОРОВФЬКИЙ В* • Чи мсжке V# вірити в Бора? Яемева 1947 /30x21/
9 сторн. Наклад 110 прим*
9* БРУНО Г* * Чи справді так тяжко вірити в Бога? Переклав а мім*
мови В.БороввьквЙ* Аагобург І946 /20*6x14/» 15 оторв*
Наклад 3.000 прим*
10* БОРОВСЬКИй В* » Ласко Бо:ка« Женева 1947. /30x21/ в оторн*
Наклад 110 прим*
11* БОРОВСШііі В* • Любов нелицемірна /Слово про доброоуоідоькі
взаемовіддоонни/ Женева 1947 /30x21/ оторн*6* Наклад
110 прим*
12* БР/НС Г* - Чи іонув диявол? Пероклап о нім.мови В»Боровоьяий*
Женева 1947* /30x21/ 10 сторн* Наклад 160 прим*
13* Р1ТТБР К*Б* • Хрест і еваетика* /Проповідь на день вознесення
^иотового/* Переклав з нім.мовн В.Боровоький*
;Іевева 1947 /30х2і/ 7 оторн* Наклад 150 примірників

