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Вартові
Вартових ставили на стіні чи на башті, аби вони дивилися вдалечінь і 

попереджали про наближення небезпеки. Їх використовували для захисту 
міст, а також виноградників, полів чи пасовиськ.

Види башт

Вартові  
НА БАШТІ

Башти на міських стінах, як 
правило, будувалися над брамами 
або над кутами (див. 2 Хронік 
26:9). Як надбрамні, так і кутові 
башти—це підвищення, з яких було 

видно наближення небезпеки і 
можна було відбивати атаки 

ворога (див. 2 Хронік 26:15).
Фортечні або цита-

дельні башти, як правило, 
були окремими спору-
дами, зведеними на узвишші або в іншому стратегічному місці. 
Іноді вони були достатньо великі, щоб стати останнім прихист-
ком для населення всього міста, коли на нього вчинявся напад 

(див. Суддів 9:46–52).
Башти у виноградниках, на полях чи пасовиськах були 

невеликими спорудами, зведеними для захисту врожаю та стад від 
крадіїв і тварин (див. 2 Хронік 26:10; Iсая 5:2; 27:3). Часто нижня 
частина була кімнатою, де зберігали знаряддя праці.

Вартові на башті:
Бачать усе зверху. Будучи покликаними й уповноваженими 

Богом служителями, пророки відділені від світу, наближаються до 
Нього, і їм дано все бачити з ширшої небесної перспективи.

Бачать те, чого інші не бачать. “Провидець може знати про 
те, що минуло, а також про те, що прийде, і через них усе буде 
відкрито, або, іншими словами, таємне стане явним, а сховане вийде 
на світло, і невідоме стане відомим, і також вони зроблять відомим 
те, що інакше не може стати відомим” (Moсія 8:17).

Пильні. Пророки мають урочисту відповідальність застерігати 
нас про наближення небезпеки, і вони будуть продовжувати це ро-
бити, якою б не була громадська думка чи настрої в суспільстві.

Попереджають про небезпеку, коли та ще далеко. “Про-
рок викриває гріх і передрікає його наслідки. Він є проповідником 
праведності. В окремих випадках пророки можуть заради блага 
людства одержати натхнення провістити майбутнє” (Путівник по 
Писаннях, “Пророк”, lds. org/ scriptures/ gs).

Пропонують безпеку і захист. Дослухаючись до застережень 
пророка, ми можемо знаходити безпеку і уникати негараздів, що 
можуть нас спіткати як кожного окремо, так і всіх разом, якщо ми 
не послухаємося. ◼

“На мурах твоїх, 
Єрусалиме, Я поста-
вив сторожу, ніколи 
не буде мовчати 
вона цілий день 
та всю ніч. Ви, хто 
пригадує Господа, 
не замовкніть”.
Ісая 62:6

БІБЛІЙНІ ФАКТИ
У Старому Завіті 
Господь іноді 
порівнюється з 
фортецею або 
цитадельною 
баштою, де можна 
знайти прихисток 
(див. Псалми 17:3; 

60:4; Приповісті 18:10; 2 Самуїлова 
22:3), a пророки іноді порівню-
ються з вартовими на башті (див. 
Iсая 62:6; Єремія 6:17; Єзекіїль 
3:17; 33:7; Осія 9:8; Mихей 7:4).

“Я настановив тебе вартовим 
для Ізраїлевого дому, і як почуєш 
ти слово з уст Моїх, то остережи 
їх від Мене” (Єзекіїль 3:17; див. 
також Єзекіїль 33:1–7).

ОБОВ’ЯЗОК 
НАГЛЯДАТИ
“Упродовж 
віків пророки 
виконували свій 
обов’язок, коли 

попереджали людей про небез-
пеки, що чекали на них. Господні 
апостоли зобов’язані наглядати, 
попереджати і допомагати тим, 
хто прагне знайти відповіді на 
свої запитання стосовно життя”.
Старійшина М. Рассел Баллард, з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, “Бог стоїть за 
штурвалом”, Ліягона, лист. 2015, с. 25.
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