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“Діти твої навчатиме сам Господь, і великий мир і гаразд буде
проміж синами твоїми”. – Ісаії 54:13
СВЯТЕ ПИСЬМО ВИРАЗНО УЧИТЬ
ЩО ЄГОВА є єдиний правдивий Бог, перебуваючий од віків
до віків, Сотворитель неба й землі, Датель життя для усіх
сотворінь; що Льогос був початком Його творива й активним
слугою в творенню всіх річей; що той Льогос тепер Господь
Ісус Христос у славі, одягнений у всяку силу на небі й на землі, і тепер є головним виконавчим Чиновником замірів Бога
Єгови.

МІСІЯ (ЖУРНАЛА)
ЕЙ журнал виходить в тій цілі, щоби помочи людям пізнати Бога Єгову і Його заміри, як про се научає Біблія.
Він містить в собі науку Святого Письма для помочи свідків
Єгови. Він уможливлює систематичне студіювання Біблії для
всіх своїх читачів і старається о іншу літературу, яко поміч в
таких студіях. Він помішує відповідний матеріал для проповідування через радіо й для інших знарядів публичного научення з Святого Письма.
Він точно тримається Біблії, яко авторітету своєї науки. Він
цілковито вільний й відділений від усіх партиїв, сект або
світських організацій. Він цілковито і безвиїмково стоїть на
стороні царства Бога Єгови під правліням Христа, Його любого Царя. Він не прибирає догматичної міни, а радше заохочує до вважного і критичного розсліджування свого змісту в
світлі св. Письма. Він не мішається в жадні суперечности, ані
його сторінки не отворені для персональних справ.

С

ЩО БОГ создав землю для чоловіка, сотворив совершенноРічна передплата
го чоловіка для землі і поставив його на ній; що чоловік добРічна передплата в Злучених Державах виносить $ 1,00, в
ровільно переступив Божий закон і був засуджений на смерть; Канаді й в інших краях $ 1.50; в Великій Британії, Австралії і
що задля Адамовою гріха всі люди родяться грішниками і без в Полудневій Африці 7 ш. Передплату в Злучених Державах
права до життя.
треба висилати через почтовнй переказ, експрес ордер, або
банковий переказ. В Канаді, Англії, Полудневій Африці і
ЩО ІСУС стався чоловіком, і чоловік Ісус перетерпів Австралії, передплату треба висилати до відділу в тім краю. З
смерть, щоби набути викупну ціну для всього роду людсько- інших країв можна висилати передплату до бюра в Брукліні,
го; що Бог воскресив Ісуса до Божественної природи й виви- але лише через міжнародний почтовий переказ.
сшив Його понад усякі творива й понад усі імена і одягнув Заграничні Бюра
Його у всяку силу і власть.
British . . ….…… 34 Craven Terrace. London. V, 2. Encland
Canadian ……… . 40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
ЩО ОРГАНІЗАЦІЯ ЄГОВИ називається Сион, і що Ісус
Australasian . 7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Australia
Христос є Головою її і правильним царем світа; що помазані й
South African….Boston House. Cape Town, South Africa
вірні послідувателі Ісуса Христа – се діти Сиону, члени Єгової
організації і Його свідки, котрих задача й привилей є свідкуПросимо в кождім случаю адресувати на ім’я Товариства
вати про найвисшість Єгови, голосити про Його заміри взглядом людства, про які научає Біблія, й нести овочі царства
(Сей журнал виходить на кількох мовах.)
всім, що бажають слухати.
Для бідних, що не можуть передплатити сей журнал, а щиро
ЩО СВІТ скінчився й Єгова посадив Господа Ісуса Христа бажають його читати, висилаємо даром, єсли о се попросять.
на престолі власти, котрий скинув Сатану з неба й зачав Ми радісно бажаємо помочи таким потребуючим, але після
установляти Боже царство на землі.
почтової регули, вони мусять прислати письменну аплікацію
кождого року.
ЩО ПОМІЧ і благословенства для народів землі можуть Увага для передплатників: Посвідку за отриману передплату,
прийти лише через царство Єгови від владою Христа, котре чи то нову чи то відновлену, ми не висилаємо, хіба що о се
то царство вже тепер зачалось; що незадовго Господь зни- попроситься. Змінення адреси для тих, що повідомлять, робищить сатанську організацію і установить справедливість на мо в протязі одного місяця. Один місяць перед скінченнямся
землі, і що в тім царстві всі, що будуть послушні справедли- передплати ми висилаємо карточку–повідомлення в журналі.
вим законам, будуть привернені і будуть жити вічно на землі.
Yearly subscription prict. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
Entered as sekond–class matter July 9. 1924. at the post office at
Brooklyn, N. V., under the Act of Marcd 3. 1879.

ПОСИЛАННЯ ЛІТЕРАТУРИ ДО ЧУЖИХ КРАЇВ
Декотрі з братів в Сполучених Державах і в інших краях
думають що се є властивим посилати літературу від себе
до партій в других краях. Се є дуже нерозумним, тому що
се спричиняє много трудностий, щоб доставити літературу
до того краю, і в многих случаях вона є сконфіскована. Ми
щиро просимо всіх братів стримуватись від такого практикування. Єсли ви бажаєте, щоб якась одиниця в другім
краю мала літературу в якійсь мові, просимо прислати
своє замовлення разом із заміткою до головної кватири в
Бруклині, або до відділу у вашім краю, щоб ваше замовлення могло бути властиво виповнене. В кождім краю, де є
відділ, на складі є багато літератури в ріжних мовах, і є
ліпше, щоб той відділ виповняв замовлення тим людям,
котрі мешкають в тім краю.

тях світа могли приготовитись, щоби разом обходити се
свято. Товариство буде вдячним довідатись о число учасників. Скоро по спомині, зборові секретарі повідомлять
головну кватнру в Бруклині о число учасників. Піонери в
сім краю й зборові браття повинні посилати свої рапорти
до Бруклину. Браття в чужих краях повинні рапортувати
до відділу, під чиїм доглядом вони працюють. Браття в
краях де нема відділу повинні рапортувати до головної
кватири в Бруклині.

(Продовження. з сторінки 32)
та і Бог убив його. Самий Юда опісля несвідомо
замішався з Тамарою і оженився із нею, і вона породила Перезу через Юду, а Переза є початком
родоводу згаданого в книзі Рути, котрий проваСПОМИН
Так далеко як слово Боже показує свідкам Єгови, час на дить до Давида. Раава блудниця з Ерихону оженисвяткування Спомину на 1933 рік припадає на неділю, 9– лась з Салмоном, котрий породив Бооза із нею.
го квітня, по 6 годині вечера. Повідомлення наперед тут є
(Продовження в слідуючім числі)
поміщене, щоби члени “вибраного слуги” Єгови в всіх час-

ВАРТОВА БАШТА
І ВІСТНИК ПРИСУТНОСТИ ХРИСТА
Лютий, 1933

VOL. LIV

№2

БАЖАНИЙ ДІМ ЄГОВИ
“Але Рут сказала: не силуй мене покинути тебе і вернутись од тебе; куди підеш ти, туди й я піду, і де житимеш
ти, там і я житиму; твій народ буде моїм народом, і твій Бог моїм Богом”. – Рут 1:16

ЧАСТЬ 4
ЙОГО МИЛІСТЬ

С

ЕРЦЕ Рути було зворушене ласкою якою обдарив її Бооз. “Вона сказала: Дозволь мені
запобігати ласки в твоїх очах, мій добродію! Ти
бо мене звеселив і промовив по серцю твоєї рабині, коли я невартна ні однієї з поміж твоїх служениць”. (2:13) Сими словами вона показала, що
вона була потішена й бажала дальше бути в ласці Бооза. Так і вірний останок скуштував доброти Господньої і вельми бажає бути дальше в Його службі і отримати Його милість і ласку.
51 Відповідь Бооза показує, що він був подібний
до Господа. Він був ласкавий й добрий. Коли
прийшов час їсти, то Бооз не забув за Руту. “І
сказав їй Бооз, як прийшов час обідати: Ходи
сюди і їж хліб, і вмочай свій шматок в оцет. І сіла
вона коло женців, і він подав їй праженого хліба;
і вона їла, і наїлась до сита, ще й зісталось”. –
2:14
52 Єгова обдарив своїх вірних своєю добротою.
Коли Господь прийшов до свого храму, тоді
прийшов час обідати для дітей Божих, і Ісус Христос, кого Бооз представляв, покликав останок й
покормив його. “Тоді вернеться до синів Ізраїля і
останок братів їх (будучи приведені до Його організації). Стане він кріпко й пастиме в силі Господній, в величності імені Господа, Бога свого, й
будуть вони жити безпечно, бо великим буде він
аж до окраїн землі”. (Михея 5:3,4) Сі слова стосуються із словами Господа Ісуса Христа: “Ось,
стою під дверми і стукаю; коли хто почує мій
голос, і відчинить двері, то ввійду до нього, і вечерятиму з ним, а він зо мною”. (Одкриття 3:20)
Се також стосується до тих, що були покликані
на весіля царського сина, і кляса Рути мала на
собі весільні одежи. – Маттея 22:8–10
53 Рут прийшла до Вефлеєму, коли не було там
голоднечи, і Бооз зробив мир із нею яко захожою
і привів її до своєї організації на поле жнив і кормив її відповідною поживою. (Приповісті 30:8)
“(Єгова) ставить мир у твоїх границях, насичує
тебе плодом пшениці”. (Псальма 147:14) В гармонії із сим є написано: “Він (Ісус) бо мир наш,

що зробив з обох одно, і розвалив середню перегородню стіну (між жидами а поганами); і прийшовши благовістив мир вам (клясі Рути), далеким і близьким. Тим–же оце вже ви (кляса Рут)
більш не чужі і захожі, а товариші святим і домашні Божі (т. є. царський дім)”. – Ефесян 2:14,
17,19
54 Рут була запрошена умочити її хліб в оцет
мабуть тому, щоби розбудити лучший апетит.
Вона сиділа коло женців або слуг Бооза і їла з
ними поживу. Слуги гляділи за рухом руки господаря Бооза, і після знаку його руки, вони служили Руті; і се є в гармонії з словами псальміста.
(Псальма 123:2) Так і Господень останок має
привилей сидіти в небесних місцях і отримувати
служення від ангелів в сих останних часах. (Жидів 1:14) Здається, що Бооз показав більше взгляднення до Рути чим до інших дівчат, котрі збирали колосся на полю. Подібно і справа малась із
Естер: “Як же оповіщено приказ царя й його
закон, та як зібрано багато дівчат в престольне
місто Сузи під догляд Гегая, тоді взято й Естер в
дім царський під догляд Гегая, сторожа коло
жінок. І ця дівчина припала до вподоби очам
його, й прихилила собі в його ласку, й поспішився він видати їй прикраси, й що припадало на її
частку, та приставити до неї з царського роду сім
дівчат, вартних бути при ній, і перевів її й дівчат
її в кращий відділ жіноцького дому”. – Естери
2:8,9
55 Господь жнив зібрав до себе і в храм Єгови
тих, що Ноема й Рут представляли, і також Мардохей й Естер. Сих Він обдарив своєю добротою,
покормивши їх подостатком здоровою і життя–
підтримуючою поживою. Сі мали більшу ласку
від Господа чим ті, що лише трималися Божих
людей. Ті, що показали свою любов до Бога й
Його організації, сі були щедро благословенні
многими ласками. Господні представителі, Його
ангели, служили тим, що вірно й активно співали про чесноти Єгови і оголошували Його ім’я й
царство; і так доказуючи свою любов до Бога, сі
вірні мають запевнення, що Він буде хоронити їх.
(Продовження слідує)
19

БАЖАНИЙ ДІМ ЄГОВИ
“Але Рут сказала: не силуй мене покинути тебе і вернутись од тебе; куди підеш ти, туди й я піду, і де житимеш ти, там і я житиму; твій народ буде моїм народом, і твій Бог моїм Богом”. – Рут 1:16

ЧАСТЬ 5

Є

ГОВА хоронить і благословить тих, що
люблять Його. Любов сотворіння до Сотворителя є показана через тримання Його заповідей. Боже слово ясно показує, що Він не позволить нікому статись членом Його дому і перебувати там, хіба що та одиниця докаже свою
любов до Єгови. Лише такі будуть мати часть в
оправданню імени Єгови. На сю точку не можна
зробити аж надто великий натиск. Сей факт, що
хтось робить угоду чинити волю Божу і є покликаний до царства, і відповідає на сей поклик,
і взятий в ту угоду, не є запевненням, що він
буде членом славного Господнього дому. Він
мусить затримати свою невинність взглядом
Бога, показуючи свою неоплямлену і нерозділену любов до Єгови і Його царства аж до кінця
його земської подорожи. – Одкриття 2:10
2 Рут отримала много ласк від Бооза. Вона
приняла його запрошення і їла зі стола Бооза.
Многі приняли запрошення їсти зі стола Господнього, були учасниками Його доброти, а
опісля понехали Його заповіди через занедбання
дальше виконувати службу в послушенстві до
волі Божої. Однак кляса Рути є охочою в день
Господень, що було показано через діяльність
Рути. Покормившися зі стола Бооза, вона знову
займилася своєю роботою. Бооз не давав жадного приказу своїм молодим хлопцям аж Рут
знову зачала свою роботу. “І встала вона, щоб
збирати, а Бооз дав приказ своїм наймитам, сказавши: Нехай вона збирає колосся і поміж снопами, і не обижайте її. Та й самі колосся із снопів покидайте нехай вона збирає на харч, і не
сваріть на неї”. (2:15,16) Се було б підлим злом
казати, що Бооз був захоплений тілесною любовю із Рутою. Сильний натяк зі сторони декотрих коментаторів є зовсім безпідставний.
3 Бооз був чоловіком Божим і в сій драмі він
виконував свою часть котра представляла викінчення Божих замірів. Дехто каже, що Бооз
був старшим чоловіком а Рут була молода і гарна, отже він старався задоволити старого чоловіка фантазію. Однак таке заключення не є
гідне до застановленняся. Він був обзнакомлений із Божим законом відносно ізраїльтян, і
знав, що Ноема мала перше місце в справі женячки. Єсли ж Рут взяла місце Ноеми, тоді ще
був близший свояк чим він, котрого повинність
була поступити після сього права.
4 Дальше попираючи се заключення, ми бачимо, що всі його прикази дані молодим хлопцям
відносно Рути були дані так, що Рут о сім не
знала, що показує, що він не старався вплинути

на ню для своєї користи. Бооз похвалив Рут за її
добрість до Ноеми. Ноема, знаючи, що вона не
могла породити сина для Бооза, і бачучи ласкавість Бооза до Рути, була заохочена робити
що вона могла, щоби Бооз оженився з Рутою і
сим сповнив закон Божий, щоби не перервати
лінії з котрої мав вийти Цар. Ласкавість Бооза
до Рути сходиться з покликом Господа до кляси
Рути до “нагороди високого покликання” і до
співнаслідства з Христом в царстві. – Филипян
3:14; Римлян 8:16,17
5 Бооз не шукав чести, щоби взяти собі за жену молоду і гарну дівчину, але він ожидав Божого назначеного способу; і сим чином він показав, що се Бог дружить, так як Авраам вибрав
жену для Ісаака. (1 Мойсея 24:2–4) Се Єгова покликує до царства і вибирає членів невісти
Христової, котрі стають членами Його царського дому. (1 Солунян 2:12; Йоана 6:44) Бог Єгова
вибирає людей для свого ім’я і помазує їх і назначує їх до роботи в своє ім’я для своєї чести й
слави. Сього він не полишив жадному сотворінню.
6 Наслідки змагань зі сторони Рути показують, що вона була енергічна. Вона не лише щиро визбирувала колосся, але вона й молотила
те, що вона назбирала. “Так збирала вона на
полі до вечера, і змолотила зібране, і вийшла
трохи не ефа ячменю”. (2:17) Наслідки її денної
праці приносили около один бушель збіжжя.
Овоч її щоденної праці був наслідок доброти
Бооза, що він приказав своїм женцям полишати
збіжжя із снопів так, щоб Рут могла збирати той
ячмінь, що був полишений. Се піддає думку, що
Господь непозволить своїм улюбленим терпіти
голод в матеріальних або духових річах, котрі є
для їх добра. Та щоб можна тішитись ними, то
кляса Рути мусить бути занята, “роблячи руками своїми добре, щоб мав що подати тому, хто в
нужді.” (Ефесян 4:28) Се як раз те, що Рут зробила. Вона поділилась з Ноемою і дала їй те, що
було потрібне для її добра. Ісус сказав: “Більше
щастє давати чим приймати”. Се перечить заключенню, яке мають декотрі, що вони повинні
постійно наставляти свої руки, щоби приняти
щось від інших. Та несамолюбні не лише бажають бути подібні Господу, але прикладають
старання, щоби помочи іншим о скільки мають
нагоди. Той що працює посідає радість і охотно
ділиться сією радістю з іншими, що мають подібну дорогу віру й знання.
7 По денній праці Рут йшла до дому щоби поділитись вражіннями її праці із своєю тещею.
20
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“Забравши це, вона пішла до міста, і свекруха її
побачила, що вона назбирала. Надто ж вийняла
вона і дала їй ще й те, що в неї зісталось, як вона досита наїлась”. (2:18) Без сумніву, що Рут
заміняла дещо свого збіжа за іншу потрібну поживу, і що осталося, по тім “як вона до сита наїлась”, віддала Ноемі. Та міра збіжжя, яку Ноема
принесла до дому показувала, що вона була в
ласці якогось доброго приятеля, і Ноема се зараз завважала: “І сказала їй свекруха: Де ти
збирала сьогодня, і де була на роботі? Будь благословен той, хто прийняв тебе! Рут сказала
своїй свекрусі, в кого вона працювала, кажучи:
“Той чоловік, у котрого я сьогодня працювала,
на ймення Бооз”. (2:19) Обидві сі жінки були
щасливі, і обидві віддали славу й подяку Господу Богу за Його доброту до них і взивали благословенства Божого на того, що був добрий до
Рути.
8 Від 1922 року Господь чим раз збільшав поживу для своїх людей, і побільшав привилеї,
щоб проголосити радісну новину свого царства.
Всі сі, що тішились сим привилейом, і котрі
мали властиве оцінення того ж, віддали честь і
славу лише Богу Єгові через Христа Ісуса за сі
ласки і взивали Єгову благословити великого
Господа жнив, котрий розділював благословенства Єгови для Його народу.
9 Та часть, яку відогравала Ноема в сій точці
драми головно представляє тих, що були вірні в
1918 році, і котрих Господь назвав “вірним і
розумним слугою” клясою, і котру то часть відогравав Мардохей в драмі записаній в книзі
Естери. Коли Ноема довідалась, що Рут була обдарована ласкою її кревняком Боозом, вона пізнала руку Господню в сій справі і її серце возраділо, що вона показала в своїй мові до Рути:
“І сказала Ноема своїй невістці: Будь він благословен Господом за те, що не позбавив своєї
ласки ні живих, ні померших! І сказала їй Ноема: Цей чоловік не чужий для нас; він з нашої
рідні”. (2:20) Слово “рідня” в сім двадцятім вершику значить відкупити після східного звичаю,
і відноситься до власности або до відданняся
вдови помершого кревняка.
10 Після єврейської мови то те слово ріжниться від слова “родич”, котре знаходиться в голові 2:1. Се, що Ноема ужила те друге слово показує, що вона промовляла свідомо і з розсудком і що вона була кермована рукою Єгови.
Ноема пізнала, що рука Божа кермувала ними, і
тому сказала: “(Він) не позбавив своєї ласки ні
живих, ні померших”.
11 Робота церкви представлена через Ілію закінчилась в 1918 році, що було представлено
через його смерть. Пізніше кляса Ноеми зрозуміла, що Господь постарався о покарм для неї і
благословив її; що Він поблагословив роботу

21

Ілії, котра тоді скінчилась або вмерла; і що від
тоді Він зачав благословити роботу представлену через Єлисея. Сі вірні були вдячні Господеві
й пильно бажали розпочати Його роботу на Його славу; отже вони молились словами псальміста: “О Господи (Єгово), спаси! Господи, благаю тебе, пошли щасну долю! Благословенний
той, (Ісус Христос, Господь жнив), що в ім’я
Господа приходить! З дому Господнього ми благословили вас”. (Псальма 118:25,26) Єгова й
Ісус в храмі благословили тих, що були вірні в
домі Господнім. Се представлено через слова й
активність Ноеми в попередніх вершиках.
12 Бооз зробив так, що Рут могла продовжати
свою роботу в полю, як про се вона тоді сказала
Ноемі. Він приказав їй триматися близько його
молодих хлопців. “Рут моабитянка сказала: Він
навіть сказав мені: Зіставайся з моїми слугами,
доки в їх не скінчаться жнива”. (2:21) Се мало б
представляти Божих вірних людей працюючих
в полю під Христом і що вони, з ласки Його,
мають близьку стичність з ангелами, котрі співтоваришать з Господом в Його храмі. Інакшими словами сказати, се показує близьке споріднення між ангелами Господніми а клясою Ноеми й Рути, котрі представляли останок, хотя й
нема прямої комунікації між видимими а невидимими. Самий Господь постарався о се споріднення.
13 Збирання колосся цілі жнива поставило Рутову витривалість на пробу і дало їй нагоду доказати її гідність статись членом дому будучого
ізраїльського царя. Ся проба подібна до проби
Естери, т. є., її очищення через дванацять місяців, якому вона мусіла піддатися. (Естери 2:12–
16) Рівно ж і кляса, котру представляла Рут
відповіла на поклик до праці на поле Господнє і
мусить остатися вірною в службі Господа жнив.
Се дає їм нагоду доказати свою невинність взглядом Бога і се рішає, чи вони відповідають або
не відповідають вимогам для позиції в домі
Єгови.
14 Як Мардохей був порадником для Естери,
так і Ноема радила і научала Рут. “І сказала
Ноема своїй невістці Руті: Це ліпше, моя доню,
що ти ходитимеш з його наймичками; ніхто не
скаже тобі нічого прикрого на другому полі”. (2:
22) Ноема радила Руті одну річ, а се триматися
роботи, яку господь жнив дав їй до виконання.
15 Рівно ж вірна кляса Ноеми радила і дальше
радить клясі Рути робити одну річ, а не бути
двоумним, або похитним або хитатися від опіній
людських. Тримайтеся тісно роботи, о яку Господь постарався, й нехай ваші руки не внивають. (Филипян 3:13; Якова 1:8; Софонії 3:16)
Отримавши ласку служити в Господній організації, тоді вірні “йдуть слідом за Агнцем, де б
Він не йшов”. (Одкриття 14:4) Ісус Христос є го-
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ловою над організацією Єгови; і останок, представлений через Ноему і Руту, мали привилей
служити в сій організації. Вони мусять триматися сієї служби вірно, і чинячи се, вони показують
вдячність до Господа. Те Божественне правило є
зазначене в іншім місці такими словами: “Віл
знає господаря свого, й осел – ясла пана свого”;
але ті, що називають себе ізраїльтянами, не знають. (Ісаії 1:3) Є і такі, що зробили угоду чинити
волю Божу але не знають, де йти за поживою, і
такі все хитаються від порад самолюбних одниниць.
16 Рут вірно виконувала свою роботу через ячмінні й пшеничні жнива. “Так вона була все з
Боозовими наймичками, щоб збирати колосся,
доки й не минули жнива ячмінні і жнива пшеничні, і пішла до своєї свекрухи”. (2:23) Під час
роботи жнив Бооз був надто занятий, щоби займатися близькими кревними або викупом їх, і
Ноема се добре розуміла; отже вона мовчала аж
скінчились жнива. У відповідній хвилі Ноема зачала ділати і поучила свою невістку, що показує,
що Господь кермував сією драмою.
СИОН ПРОМОВИТЬ
17 3 отворенням третьої голови книжки Рути,
Ноема знову зникає з драми, що відноситься до
представлення певної части Божих людей, а відограє ролю, представляючи Сион, Божу організацію. Тут Сион зачинає промовляти. Однак
кляса Ноеми є частю Сиону, і слова першого
вершика в третій голові є звернені до тих, що не
були помазані в часі тут представленім. Ячмінні
й пшеничні жнива закінчилися із днем Пятидесятниці, що сходиться десь з осінною порою в
1922 році в сповненню пророчої драми. “І сказала їй Ноема, її свекруха: Доню моя! Чи не пошукати б тобі пристановище, щоб тобі жити в
гаразді?” – 3:1
18 Ноема, представляючи Божу організацію,
гляділа тут за відпочинком для Рути, означуючи
дім і відпочинок в домі її чоловіка. Рівно ж між
роками 1919 і 1922 ті, що занимали відвічальні
позиції в Божій організації на землі, старались
довідатись, що було в гармонії з волею Божою і
для добра їх молодших братів, щоби ті могли
бути привидені до царського дому Єгови, і знайшли там відпочинок, і в сім Господь кермував їх
напрямом. В подібний спосіб Мардохей радив і
помагав Естері у відповідний час, щоб вона приготовила себе до позиції царівної в царськім
домі царя Артаксеркса. – Естери 2:1–11
19 Промовляючи дальше до Рути, Ноема сказала: “Бооз, що з наймичками його ти була, се ж
наш родич. Оце ж він сієї ночі віє на току ячмінь. Скупайся, намастись, та уберись в своє
убрання, і йди на тік, але щоб він тебе не вглядів, доки не скінчить їсти й пити”. – 3:2,З

Бруклин, Н. Й.

20 Вартова Башта з пятнацятого листопада,
1907року, на стороні 344, (англійське видання)
поясняє сей верш в слідуючий спосіб: “Порада
Ноеми дана Руті відносно Бооза не походила з
чистої мудрости. Нині такий напрям напятнував би яку–будь жінку як пусту або й неславного
характера. І що Бооз боявся такої наруги, то
ясно видно з його просьби в голові 3:14. Даючи
таку пораду, Ноема знов тут зрадила своє слабе
довірє в Бога”.
21 Повисша замітка у Вартовій Башті не може
бути властива, отже мусить бути тут поправлена. В сій історії ніщо не указує, щоби Бооз докорив Руті за її взятий напрям після поради Ноеми; так як нема згадано у святому Писанні щоби
Єгова докорив Якові, що він послухав поради
Ребеки і ошукав Ісаака. В обох случаях Бог кермував подіями, котрі представляли більші річи
в будуччині. “Для чистих всі річи є чисті”. (Тита
1:15) (англійський переклад) “Єгова бо дивиться
не так як чоловік; чоловік бо дивиться на лице,
Єгова же дивиться на серце”. (1 Самуїла 16:7, А.
П. В.) Се не є на місці критикувати слово Боже
або напрям, взятий Божими акторами в Його
драмі, щоби лише угодити мріям якогось несовершенного чоловіка, або щоби затримати так
званий стандард мудрости, чистоти і праведности сього світа. Духовенство часто критикувало
слово Боже, щоби показати себе святими, мудрими, чистими і великими, і щоби отримати
похвали від інших людей. Лучше вірити Господу
Богу, котрий ніколи не робить помилок, і знати,
що всі діла Його чисті, святі і праведні. “Лучше
вповати на Господа, як покладатись на чоловіка”. (Псальма 118:8) Стараючись показати себе
яко таких, що підтримують стандард чистоти
світа, вони зробили себе смішними в очах Бога.
22 Єсли би чоловік був творив родовід, котрий
провадив до Христа, тоді ім’я Тамари, Рагаби і
Рути були б полишені. Звичайно буває, що самооправданий церковник “християнства” гордо
підносить свої брови із “святого” переляку із
напряму взятого сими жінками, або червоніє на
згадку про них неначе сі річи напятнували їх
яко сміття і невідповідні належати до еліти (вибраного товариства) “зорганізованого християнства”. Але ось що Ісус Христос сказав до тих, що
“виробляли характер”, до головних священників, до старших і фарисеїв в Його часі: “Істино глаголю вам: Що митники та блудниці попередять вас у царство Боже. Прийшов бо Йоан до
вас дорогою правди, й не вірували йому; митники ж та блудницї вірували йому; ви ж, бачивши,
не одумались навпослі, щоб вірувати йому”.
(Маттея 21:31,32) Ось так слова Ісуса згідно з
процедурою Єгови відкидають інших жінок,
можливо поверховно більше очищених й праведних після людського стандарду, а принимають Тамару, Рагабу і Руту, напятновані як роз-
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пусниці, бути предками Гетьмана царства Божого, Ісуса Христа.
23 Можливо, що Господь Бог поставив їх яко
докір для тих, що думають, що вони можуть пос
тавити стандард, через котрий інші можуть
увійти в дім Господень. Самий Бог приготовив
дорогу, і для того се було б зухвальством сумніватись або критикувати дорогу, яку Він приготовив.
24 В Божім законі було застережене право відносно женячки бездітної вдови, і Рут, скупавшися і намастившися, і приодівшися для сеї оказії,
приготовляла себе для Бооза яко жена його, що
мала віддатися тієї самої ночі, і то без церемонії
якогось довголичника–гипокрита попа. Рут мусіла прикрасити своє тіло, так як і Естер потребувала дванадцять місяців для очищення.
Єгова через своїх уповажених чиновників кермував драмою, і кожда часть її була добра.
25 Павло мусів мати декотрі із сих річей в
пам’яти, коли він під натхненням писав: “Ні,
(нехай буде) Бог правдивий, усякий же чоловік
омана”. (Римлян 3:4) Що тут є сказано, то не
тому, щоби остро або невластиво скритикувати
якусь одиницю, але тому, щоби слово Боже мало
властиве місце в умах Його людей. Ми повинні
поправляти себе, коли ми бачимо наші помилки,
і сей же час повинні взяти властиву позицію, коли ми знайдемо їх. Ціль сього є лише, щоби голосити правду без взгляду на се, що можуть думати інші люди.
26 Як здається, то Бооз спав на току на своїм
полю. Був се час відділення збіжжя від полови і
щоби вірних привести до дому Господнього.
Даючи дальшу пораду Руті, її теща сказала: “Як
же він ляже спати, запам’ятай собі те місце, де
він ліг, потім прийди і постели собі у ногах його
та й ляж, він тоді скаже тобі, що тобі діяти”. –
Рут З:4
27 Ругателі й критики часто указували на той
текст, вважаючи його яко чин неприличности.
Сі однак показали більше бажання дістати признання від людей, чим вирозуміння волі Божої і
чинити її. Порада Ноеми, за котрою пішла Рут,
була лише формальне повідомлення Бооза, і щоб
показати, що Рут цілковито піддалась під Боже
розпорядження, і Бооз, будучи побожним чоловіком, також розумів се так. Ноема, Рут і Бооз
всі були посвячені Богу Єгові, і знаючи сей
факт, Ноема не вагалась сказати Руті, що “він
тоді скаже тобі, що тобі діяти”. Бог мав певну
причину, задля котрої Він дав сей подрібний
опис свого закону відносно викупу назад (вдови
через кревних). Біблія не містить в собі непотрібних слів ані не зазначує нічого непотрібного.
Се є правда без ріжниці чи се так званим добрим
подобається чи ні.
28 Сповнення сеї пророчої драми гарно пояс-
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няє, як кляса представлена через Рут добровільно і покірно посвятилась Господеві і чекає на
Його розказ. Поступаючи після Божого назначеного способу, вірні стягнули зневагу на себе,
котра то зневага походить від гіпокритичних і
побожних ошустів, котрі кажуть, що вони належать до Божої організації, а в дійсности є з сатанської організації. Гіпокритичне “християнство” старалось прийти до Бога в людський спосіб і показало себе в очах людських яко чисте,
але в дійсности було “повне мертвих кісток”.
Хто хоче приподобатися Богу, той мусить цілковито піддатися Богу й Його Христу. “Тим же
воно ні від того, хто хоче, ні від того, хто біжить,
а від милуючого Бога”. – Римлян 9:16
29 Се, що Рут прийшла до Бооза на поле в спосіб обдуманий Ноемою, добре представляє добровільне підданняся й несамолюбне служення
Господеві через шукаючих чинити Його волю.
Слова Ноеми ясно поінформували Руту, що вона
не мала поводитися своєю волею, але що Бооз
мав кермувати нею, так і ті, що приходять до
Господа, не йдуть за своїми самолюбними ідеями, але вповають на Господа і Він провадить їх.
– Приповісті 3:5, 6.
30 Ціль Єгови була, що всякий, хто знаходився
в лінії, котра провадила до царя Давида, із котрої в своїм часі мав вийти Ісус, могучий Божий
Цар, мав приносити овочі тіла. Ноема знала, що
Законодатель мав вийти з покоління юдиного,
котрого то покоління вона була членом, і котрого Бооз також був членом, і вона рада була виконати свою часть, яку Бог приписав для неї без
ріжниці, чи вона розуміла се чи ні. (1 Мойсея 49:
10) Вона була за стара віддатися за Бооза і виховати дитину, для того вона припоручила йому
свою невістку, що без сумніву вона ділала під
керовництвом Єгови. В такий самий спосіб безплідна Сара представила Агару Авраамові; і також Рахеля, задля своєї неплідности, представила свою служницю Баллу Якові. – 1 Мойсея 16:
1–3; 30:1–5
31 Ноема не бажала стратити привилею мати
дитину для царського дому, але одинокий спосіб
був, щоби оминути сю страту, поставити Рут замість себе. В сій точці драми інтереси Ноеми і
Рути зливаються в одно, і як бачимо, то вони
разом тепер представляють останок на землі в
лінії до царства.
32 Як Естер була послушна приказам Мардохея, так і Рут вірно виконувала інструкції своєї
тещи Ноеми. “Рут сказала їй: Вчиню усе, що ти
мені сказала. І вона пішла на тік і вчинила усе
так, як їй звеліла свекруха її”. – 3:5,6
33 Прибувши на тік у поле, і побачивши сплячого Бооза, Рут легко розікрила його ноги і положилась спати. Сим є представлено як сі, що
люблять Бога, “представляють свої тіла яко жи-
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ву жертву, принятну Богу, що є їх розумне служення”. (Римлян 12:1) Нема ані одним словом
згадано в сій Божественній історії, що се було
тілесне або невластиве бажання зі сторони Рут в
сім підпринятім кроці. Противно, будучи молодою, се було відреченняся з її сторони, коли
вона поступила так. В усякім случаю вона виконувала свою часть сеї Божественної драми і виконувала те, що Бог хотів, щоб вона чинила.
Жнива скінчились, і се принесло радість для
господа жнив. (Ісаії 9:3) Бооз їв свій хліб і пив
вино, і се звеселило серце його. (Псальма 104:15)
Тоді не було гіпокритичного прогибіційного закона в силі в тім краю, отже він їв і пив свобідно, і потім ліг спочивати. “Се було б більше популярним для декотрої кляси людей тепер на
землі казати, що без сумніву Бооз мав пити неферментований сік виноградний із своїм хлібом;
але застановлячись над словом Божим ми повинні бути правдивими, без взгляду на се, що
хто може думати.
34 Бооз не віддався так званому “легкому і вигідному життю міста”, але він положився під
накривалом неба, котре Бог сотворив, так як і
вірні піонери нині на полю служби домують під
звіздами небесними. Він працював щиро і спав
добре, тому що “роботящий солодко спить, чи
він зїв мало, чи багацько”. {Екклезіаста 5:11)
Опісля Давид написав те, що було відповідним
для побожного чоловіка Бооза, а іменно: “Ти
сповнив серце моє радостю більше, як часу того,
коли було в них подостатком хліба й вина. Спокійно ляжу і засну; бо ти, Господи, один даєш
мені жити безпечно”. – Псальма 4:7,8
35 Будучи побожним чоловіком, Бооз вповав на
Єгову. Без сумніву, місяць піднявся понад
юдейські гори і ніч була спокійна і звізди звіщали про славу Всемогучого Бога. Тихо і уважним
кроком прекрасна моабитянка приближилась і
легко підняла накривало з ніг Бооза і положилася, постановивши в серцю виконати волю Бога Єгови, щоби увійти в Його дім. Без сумніву,
що ангел Господень мав бути там. Єсли би Сатана мав був силу в той час, то він був би привів
на ту сцену поверховно–побожиих гіпокритів
попів і сі були б підняли свої руки із святого
страху і були б прикликали поліцію і арештували Рут і оскаржили її перед судом за перелюбство і скоро укаменували б на смерть. Але
Сатані не було дозволено ані жадним його агентам перешкаджати сій Божественній програмі,
котру Бог установив для слави свого великого
ім’я. Роки пізніше, майже на тім самім місці,
сила небесних ангелів співала веселу пісню звіщаючи народження Того, що має спасти світ.
(Луки 2:9–11) Рут і Бооз сеї ночі відограли їх
часть у великій Божественній драмі після волі
Божої, представляючи прихід Могучого, про
котрого ангели співали при народженню дитяти
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Ісуса.
36 Немного годин минуло як Рут лежала спокійно й неспостережно. Бооз спав твердо, і вона
не нарушувала його. Се було десь в опівночі,
коли Бооз знайшов, що хтось спав в його ногах.
“Опівночі чоловік зжахнувся і підвівся, аж це в
його в ногах лежить молодиця. І він промовив:
Ти хто? Вона сказала: Я Рут, твоя служниця:
простягни твоє крило над твоєю служницею, бо
ти родич”. – 3:8,9
37 Нема причини думати, щоби Бооз чувся замішаний або обурений задля присутности Рути в
його ногах. Єсли б він був глядів лише жінки, то
він не був би розпитував хто вона була. (1 Мойсея 38:14–16) На просьбу Бооза Рут сей час відкрила хто вона була; і так се представляє як ті,
що приходять до Бога через Христа Ісуса скоро
й радісно признаються, що вони є під провідництвом Христа і є Його слугами. Їх бажання є
носити весільні одежи і бути окрашені як невіста. (Маттея 22:11; 25:1–4; Колосян 3:24; Ісаії 61:
10) Відповідаючи на питання Бооза, Рут сказала:
“Ти є той, що маєш право викупити”. (Верш 9,
англійської Біблії, збоку) Бооз зараз мав зрозуміти, що Рут була там щоби повідомити його про
його обовязок після Божого закона відносно
подружжя. (5 Мойсея 25:5,6) В доказ сього, що
Бооз не гнівався ані не був замішаний, і що він
не мав невластивої думки, наводимо слова його
до Рути: “Будь ти, небого, благословенна од Господа Бога! – Цей останній твій добрий вчинок ти
вчинила ще краще за попередній, бо не пішла ти
шукати собі парубків, ні вбогих, ні богатих”. (3:
10) Рут там знайшлась після волі Божої, і отримала Його признання, і се є достаточною причиною, щоби відкинути всяку критику гіпокритів,
котрі є ворогами Божими.
38 Модерні критики можуть сказати, що таке
пояснення піддає думку іншим йти нечистою і
неморальною дорогою. Єсли би хтось з чоловіків
вхопився подій сеї Божественної драми яко
оправдання або вимівка для неприличного або
неморального поведенняся, то се показувало б,
що він не має віри в Бога і не вірує в Його слово
і не бажає бути послушним Йому. У слові Божім
нема нічого, щоб оправдувало або давало вимівку для чоловіка або жінки робити те, що є неморальне, невластиве або мильне.
39 Рут показала свою ласкавість до Ноеми як і
до Бооза, і за се він похвалив її. Вона не була
пустою молодою вдовою, що шукала чоловіка,
але прийшла до старого кавалера тому, що Господь Бог післав її там і вона радісно виконала
волю Його. Рут показала свою ласкавість до
своєї свекрухи, а тепер в ще більшій мірі до Бооза, віддавши себе цілковито в його руки, і він
сказав до неї: “Цей останній твій добрий вчинок
ти вчинила ще краще за попередній”.
40 Ті, що дійсно знали Рут не могли докорити
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їй, тому що Бог постарався о добре свідоцтво її
чесноти й чистоти, і се запирає уста ругателям.
Бооз ласкаво сказав до Рутн: “Тепер, небого, не
бійся, я вчиню задля тебе усе, що ти сказала, бо
у всіх воротях народа мого знають, що ти добра
жінка”. – 3:11
41 Рут була “добра жінка” і варта викупу, і Бооз сказав їй се. Після перекладу Лісара, то Бооз
мав сказати: “Бо всі (люди у) воротях мого народа знають, що ти чесна жінка”. Вона доказала
се не перед поганським світом, але перед вибраним народом Єгови; отже “все місто”, т. є.,
вся Божа організація знала, що кляса Рути є гідна задля вірности до Бога і Його Христа. Задля
сієї вірности зі сторони кляси Рути, Ісус Христос робить для неї все, що в Божім законі є
зазначено для її користи. Се заключения згаджається із словами Ісуса: “Гаразд, слуго добрий і вірний”. – Маттея 25:21
ПРИГОТОВЛЯЄТЬСЯ ДО ВИКУПУ
42 Спевністю, що Бооз знав своє споріднення
до Ноеми і до її невістки Рути, і дехто скаже, що
він повинен був зараз зробити розпорядження
для викупу. Однак там було дві причини, котрі
поясняють, чому Бооз як здавалось одкладав
(викуп Рути). Вони є: (1) Сі жінки вернулись до
Вефлеєму з початком жнив, коли він був занятий жнивами аж до кінця; і (2) тому, що він
знав чоловіка, котрий був близше кревним чим
він самий і тому він чекав, що той кревний зробить. Се була друга і більша причина. Сей факт,
що Рут прийшла до нього піддає думку, що рука
Господня кермувала сею справою, і що він повинен постаратися виконати справедливість
Ноемі й Руті. Отже дальше промовляючи до
Рути, він сказав: “Се й правда, що я родич; але
є ще ближший за мене родич. Переночуй цю
ніч; а вранці, як він тебе прийме, то добре, нехай приймає; а коли він не схоче прийняти, то я
прийму тебе, як дійсно живий Господь! Спочивай до ранку”. – 3:12,13
43 Се, що він просив Руту, щоб вона “переночувала сю ніч”, показує, що Бооз не був в замішанню. Його слово відносно близшого родича
показує, що він кермувавсь в гармонії з словом
Божим і що він корився законі Божому. Закон
Бога Єгови мав бути сповнений через Бооза, і сі
обидві жінки, Ноема і Рут, мали довірє в його
сповнення. Рівно ж останок Божих людей на
землі тепер, котрий сі дві жінки представляли,
мусять отримати всі приписи і обітниці дані їм
через Ісуса Христа, “бо скільки обітниць Божих,
то (все) в йому “так” і в йому “амінь”, на славу
Божу через нас”. – 2 Коринтян 1:20
44 Єсли ж той близший родич не виконає своєї
задачі, тоді Бооз обіцяв, що він постарається
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виконати Руті приналежности; так і Господь
Iсус для тих, що були вірні йому: “Ось я зроблю, щоб вони (невірні кревні) прийшли, і поклонились перед ногами твоїми, і пізнали, що я
полюбив тебе”. – Одкриття 3:9
45 Бооз дав своє слово, що він виконає закон
Божий відносно Рути, єсли той близший кревний не зробить сього, але він нічого не міг зробити аж до рання; тому він сказав до Рути: “Переночуй цю ніч”. Єсли би був який сумнів щодо
моральної невинности Бооза і Рути, і її цілковитого довіря до нього, тоді сі слова не були б записані в святім Писанні. Вона зробила так як
він просив її. “І спала вона в його в ногах до
ранку і встала передніше, ніж вони могли пізнати одно другого; він бо сказав: Нехай ніхто не
знає, що молодиця була на току!” (3:14) Се не
було знаком сумління, що він був морально
виноватий, а лише чин перестороги, щоби тримати сю справу в тайні аж Бооз міг звернути
свою увагу на сю справу. Єсли б вони були розголосили сю справу нім вони лишили поле, і
перед зібранням суду в сій справі, то Сатана без
сумніву був би перешкодив і се було б дало вимівку для того близшого родича відскочити від
своєї задачі. Отже Бооз, побожний чоловік, ділав розсудно і мудро! “Розсудливий чоловік
ховає мовчки знаннє, дурного ж серце виголошує дурноту”. (Приповісті 12:23) Коли Бог дає
чоловікові задачу до виконання то він був би
безумний, єсли б він розголосив се перед тим,
нім його робота є скінчена.
46 Коли Рут була готова відходити до її дому,
Бооз відослав її з поживою. “І він сказав їй: Подай верхню одежину, що на тобі, подержи її:
Вона держала, а він одмірив шість мірок ячменю, завдав їй на плечі, і пішов до міста”. – 3:15
47 Лише лукавий може думати, що пожива,
яку він дав Руті, була заплата за полову приємність. Се було властива щирість або запевнення, що Бооз виконає Богом дану йому задачу
оскільки се буде можливим. Вони обоє лишили
поле ще досвіта; Рут пішла до Ноеми а Бооз до
Вефлеєму, щоби полагодити справу відносно
Рути.
48 Коли Рут повернула вранці, її теща Ноема
дуже бажала довідатися чи подружа взяло місце, отже вона поставила питання яко доказ сього: “Вона ж прийшла до своєї свекрухи, а тая
сказала: А що, моя доню? Вона оповіла їй про
все, що зробив для неї той чоловік; і сказала: Ці
шість мірок ячменю він мені дав і сказав: Ти не
повинна йти до своєї свекрухи з порожними
руками”. (3:16,17) Слова Ноеми до Рути, “А що,
моя доню?” означували, “чи ти сталась жінкою
Бооза чи ні?” Відповідь Рути може добре представляти клясу Рути, котра отримала доказ Божої ласкавости, і котра опісля сказала: Прий-
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діть, послухайте, всi, що боїтесь Бога, і я розкажу, що він вдіяв душі моїй. До него взивав я
устами моїми, і величав язиком моїм. Коли б я
бачив в серці моїм беззаконнє, то Бог не почув
би мене. Та Бог почує, він зглянувся на голос
молитви моєї. Благословен Бог, котрий не відкинув молитву мою, і не одвернув милосердє
своє від мене”. – Псальма 66:16-20
49 Маючи повне довіря в Бооза, Рут була певна, що він зробить для неї те, що Божий закон
вимагав. Коли Бооз сказав до неї, “Ти не повинна йти до своєї свекрухи з порожними руками”,
то під сим він розумів, що се було доказом його
заміру зробити те, що було добре. Спевністю,
що вона була весела, так як і ті, що пізнали
правду відносно Господнього приходу до храму,
і котрі бачили, що вони мають Божу ласку і
нагоду проголосити Його царство. Очевидно,
що Рут бажала сей час бути активною в справах
царства довідавшися о любові і ласкавості Господній.
50 Ноема також мала повне довіря до Бооза,
що він приведе сю справу в як найкоротшім часі, і тому вона радила своїй невістці чекати на
дальший розвій подій. “А вона сказала: Потривай, моя доню, поки не довідаєшся, що з того
вийде; бо той чоловік не заспокоїться, не допровадивши свого діла до кінця”. (3:18) Господь
любить тих, котрі ділають скоро, коли вони
побачать Його прикази. Бооз був правдивий до
свого ім’я, котре означувало “бистрість, жвавість, або пильність”. Він зараз зачав робити те,
що він бачив Божий закон вимагав від нього.
Слова Ноеми показують, що вона знала, що
Бооз виконає Божі прикази і то як найскорше
можливо. Яко відкупитель і оправдатель він не
відкладав сієї справи. Він представив сю справу
перед суд зараз, так як і Оправдатель Єгового
ім’я, у властивім часі “прийшов негайно до свого храму чинити суд”. – Малахії 3:1–5
БООЗ ДІЛАЄ СКОРО
51 При міських воротах старші або судді мали
місце, де вони публично засідали і розбирали
справу після закону. (5 Мойсея 21:19-21; 22:15;
Йова 31:21; Приповісті 22:22) При воротах у
середині міста знаходилась широка площа, де
люди збирались розбирати ріжні публичні справи. Навіть і в теперішнім місті Вефлеємі знаходиться широка площа близько головного входу
де люди сходяться. Бооз був обзнакомлений з
Божим законом і з місцем суду: “Коли брати
жили вкупі і один з них умер і в його нема сина,
то не годиться жінці мертвого йти заміж за чужого чоловіка; дівер її мусить увійти до неї і
взяти собі її за жінку, щоб сповнити, що має
чинити дівер. І первенець, що вродить вона
прийме ім’я мертвого брата, щоб не зникло з
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Ізраїля ім’я його. Коли ж сьому чоловікові та не
хочеться побратись з жінкою брата свого, так
піде вона до воріт громадських мужів і скаже:
Мій швагер не хоче возстановити ім’я свого
брата в Ізраїлі; він не хоче, як швагер, сповнити обовязку свого”. – 5 Мойсея 25:5–7
52 Бооз знав, що люди будуть переходити сюди
і туди через ворота і що се буде найвідповідніше місце, щоби віднайти близького родича і
покликати його, щоб він виконав свою задачу.
Полишивши поле, Бооз прямо пішов до воріт де
він зачав глядіти. Приглядаючись пильно, вскорі той близший родич появився, і побачивши
його, він покликав його на бік, і сівши розмовляв з ним. “Бооз вийшов до воріт і там сидів.
Коли це переходить попри його родич, про котрого говорив він, і сказав йому: Зайди сюди і
сядь тут. Той зайшов і сів”. – 4:1
53 Бооз ділав яко представитель Єгови, і спосіб
його ділання поясняє, що Бог, виконуючи свій
закон, нічого не робить потайно, але одверто.
Бооз не старався полагодити сю справу потайно
із своїм близшим родичом. Історія показує, що
нім Бооз об’явив свій замір, то він перше покликав суд для розглянення сеї справи публично
і отверто. “І взяв Бооз десять старших чоловіків
в городі, і сказав: Сядьте тут. І вони сіли”. – 4:2
54 Чин Бооза був точно з вимогами закона. (5
Мойсея 25:7) Число десять є символом цілковитости відносно земських річей, і сей суд, котрий
складався із десяти суддів і старших, здається
означував, що вислухання і служення Ноеми і
Рути було повне і цілковите; і що сі три особи
представляли певну клясу на землі; і що рішення над сією клясою через суд Господній буде
цілковитий і остаточний.
55 Се не значить, що інші чим ізраїльтяни як
тепер так і в той час були змушені пристосовуватися до сього закону подружа. Божий закон
був даний лише ізраїльтянам, Його завітуючим
людям, і сей закон буз даний, щоби зробити прообраз на більші річи в будуччині. (Жидів 10:1)
Сі річи, що стались на ізраїльтянах, були типом
того, що мало статися при кінці світа. Се становить безперечний доказ, що книга Рути була
написана під керовництвом Божим і та драма
була установлена для науки Божих людей, котрих представляли ізраїльтяни, відносно Його
замірів. Через се, що вона віддалась до ізраїльської родини, і кинувши свою судьбу із тим
народом, Рут сталась ізраїльтянкою, представляючи клясу народжену з духа на землі в часі
сповнення сеї пророчої драми.
56 Бооз стояв перед сим законним і вповні установленим судом, представляючи величність
Божого закону, котрий мав бути виконаний
там, і доглянути, щоби він був властиво представлений і ненарушений, і тому він представляв
перед тим судом Ноему і Руту, чиї справи були
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тут розбирані. Перед тим судом був також той
близший родич, котрого Бооз публично покликав там. Писання не вказують як Бооз називав
того близшого родича. Він був близшим родичом до Ноеми, отже і близший до Рути чим Бооз. Він походив з Елимелехової родини, і представляв клясу посвячених людей, котрі жили в
часі заступництва святого духа, котрий ділав
як потішитель і помічник. Посвячені й сплоджені з духа на землі є близші собі кревні чим
Христос до них тому, що вони походять від
Адама природно, а Ісус був перенесений до
людського роду. Те близше споріднення не
представляло небесних сотворінь, таких яким
Ісус є тепер, і ангели, але представляло посвячених і з духа народжених в тілі, т. є., з організмом тіла і котрі одного часу були в лінії до царського дому Єгови.
57 Єсли ж сей близший родич відмовиться
поступити згідно з законом Божим відносно
Ноеми і Рути і так принести овоч надходячого
царства, тоді се було на місці для Бооза оженитися із нею; і сю справу Бооз бажав полагодити,
і то скоро й виразно. Які наслідки мали виринути, єсли б той близший родич відмовився

27

виконати, свою задачу, то про се можна довідатися із того що взяло місце в подібнім случаю.
58 Онан, другий син патріарха Юди, отже прапра-стрий сього близшого родича Ноеми, був
поставлений в подібній позиції. Онан відмовився оженитись з Тамарою, вдовою його брата
Ера, і сим він спротивився виведженню насіння в лінії до царя, котрий мав вийти з покоління юдиного. За се Єгова покарав Онана смертю. – 1 Мойсея 38: 6–10
59 Єсли ж той близший родич Ноеми відмовиться схоронити ім’я свого кревного Елимелеха через ожененняся з Рутою, котра взяла
місце Ноеми в сій драмі, то можна сподіватися,
що його стріне та сама судьба, яка впала на
Онана. Отже те питання, що прийшло перед
десяти суддів в Вефлеємі, було урочисте, а не
питання тілесної любови, як се критики книжки Рути стараються пояснити людям. Єгова
робив рухомий і живий образ, в котрім було
замішане життя Бооза і інших, і що провадило
до вибрання Царя над царями, котрий у своїм
часі мав володіти світом.
(Продовження слідує)

БАЖАНИЙ ДІМ ЄГОВИ
“Одного в Господа прошу, одного тілько бажаю: жити в домі Господнім поки життя мого, щоб дивитись
на благость Господню і служити в храмі Його”. – Псальма 27:4

ЧАСТЬ 6

З

АКОНИ Єгови відносно тих, що стались
членами Його дому, є сталі й незмінні. Як
Він самий, так і Його закон незмінний. Він любить тих, що зробили угоду через жертву, щоб
чинити Його волю і сих Він покликав до свого
царства. Єсли вони не повинуються Його установленому законі, тоді Єгова шле пересторогу
для них, нім Він виконає свої остаточні суди
проти них. В гармонії із сим Він каже: Клич
грімко, не вдержуйсь, підніми голос твій, мов
труба, і вкажи мойому люду беззаконня його, й
дому Якововому всі гріхи його”. (Ісаії 58:1) Сей
приказ є даний Божому вірному останкові на
землі, що їх повинністю є виконати, оголошуючи вість іншим, котрі є в лінії до царства або в
домі Бога Єгови. (Гляди Вартову Башту з 1–го
мая, 1929 року, сторінка 131, англійського видання) У попереднім артикулі під повисшим
титулом є подані факти, котрі показують Бооза
перед десятьома суддями, сидячих у воротах
Вефлеєму, і той близший родич Ноеми і Рути
перед судом. Ноема і Рут не були присутні перед тим судом, але Бооз заступав їх інтереса; і
всій то мірі Бооз представляв останок на землі
в часі сповнення пророцтва і заступництва за

останка. Бооз також представляв закон Божий,
отже до тої міри він представляв Ісуса Христа.
Часто буває, що одна особа відограє більше чим
одну ролю у Божій драмі.
2 В присутности суду Бооз промовив до того
близшого родича, звертаючи йому увагу на
факт, що Ноема повернула з Моаб землі і що
вона має частину поля, котре належало до Елимелеха, котре мало бути відкуплене. “І сказав
Бооз до родича: “Ноема, вернувшись з моабитського краю, продає частку поля, що належала до нашого брата Елимелеха. Я постановив довести до твого слуху і сказати: Хочеш бути наслідником, то купи при сих, що тут сидять, і при старшинах нашого народа. Коли
хочеш викупити, викупи; а як не хочеш одкупити, скажи мені; щоб я знав; бо окрім тебе
нема наслідника, а після тебе я. Той сказав: Я
викуплю”. – 4:3,4
3 Більший–чим–Бооз, Ісус Христос, урядовий
представитель Божого закона, ніколи не занедбав дати пересторогу тим, що відповіли на поклик до царства і котрі сталися недбалими. Вартова Башта постійно звертає увагу на слово
Боже відносно задачі й обовязку, положеного
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на тих, що відповіли на поклик до царства.
Такі то байдужі є представлені тут через близшого родича згаданого в сій справі. Вартова
Башта, з ласки Господньої, є знарядом в руках
Господа. Вона від часу до часу звертає увагу
сплодженим з духа на їх відвічальність до їх
братів, представлених через Ноему і Руту.
(Гляди Вартова Башта, 1929 рік, сторінка 131)
4 Поворот Ноеми до Вефлеєму був відомий
усьому місту, і тут мусимо припущення зробити, що той близший родич знав про се і був
вповні свідомий про свою відвічальиість до
Ноеми. Та він занедбав виконати свою задачу, і
коли він був покликаний перед суд, то він без
сумніву знав наперед, що Бооз мав сказати до
нього. Бооз зачав свою мову, кажучи: “Ноема
повернула і має частину поля на продаж, котре
належало до Елимелеха. Чи ти бажаєш викупити його?” Сей факт, що він згадав про Ноему
показує, що позиція Рути була другорядна до
Ноемової, і тому вдова Елимелеха мала спершу
бути викуплена. Рут заступила Ноєму в сій справі, тому що Ноема були за стара породити
сина, щоби схоронити ім’я Елимелеха. Бооз не
сказав, що насіння мало бути збуджене для
Махлона, але він представив справу на підставі
збудження насіння для Елимелеха.
5 Бооз, виконуючи свою задачу для Ноеми і
Рути, в сім случаю показує, що браття в Господі мають задачу дбати о справи одні других, і
щоби скріпляти і заохочувати одні других нести овочі Божого царства, і потішати тих, що
сумують на Сионі. (Ісаії 61:3) Се вони виконують, звертаючи отверто увагу інших на їх задачу, кажучи до Сиона, “зацарював твій Бог!” –
Ісаії 52:7
6 Відповідаючи на питання Бооза, той близший родич сказав: “Я викуплю”. Отже він
признав, що він матеріально міг відкупити землю. Се було щось, з чого він міг дістати особисту грошову користь, і тому він був радий купити сю землю, що мало побільшити його майно.
Очевидно що він знав, що Ноема була стара
жінка, застара віддаватися і родити діти, і тому
вона не була заключена в сім купні, і навіть єсли б він і мусів взяти її до себе, то вона скоро
померла би і однак він би скористав із сієї справи, бо його відвічальність до Елимелеха скінчилась би.
7 Із тим самим духом “близший родич” кляса
в часі сповнення сього пророцтва наче сказала:
“Ми раді підтримати і дальше виконувати роботу Ілії, хотя й робота Ілії закінчилась в часі
війни, і котру то роботу кляса Ноеми виконувала під час періоду Елимелеха і заступництва
святого духа Божого. Однак “близший родич”
кляса відмовилась признати або застановитись
над роботою Єлисея, котру церква тепер мусить виконувати замість роботи Ілії.
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8 Тоді Бооз прямо виголосив справу Ноеми і
Рути, котрі представляли позатипічннй останок, і тоді отверто поставив іншу пропозицію
тому близшому родичові: “Бооз сказав: Дня
того, як купиш поле в Ноеми, ти купиш і в Рути моабитянки, жінки помершого, і повинен
взяти її собі за жінку, щоб ім’я помершого в
насліддю його збудити”. (4:5) Інтереси Ноеми і
Рути були подібні, і се показує в драмі, що вони
представляли останок клясу.
9 Єлисей був помазаний виконувати роботу де
Ілія полишив її; так і Ноема і Рут, разом представляючи останок, мусіли виконувати дальше
роботу, щоб оправдати ім’я Елимелехового
дому, котрий представляв дім Божий. (2 Царів
2:12–15) Ось так тут ясно показано, що хто
дійсно бажав виконувати роботу царства по
1918 році, мусів виконувати після роботи
представленої через Єлисея, котрий був помазаний на місце Ілії. Та подвійна порція духа,
яку отримав Єлисей, показує роботу ширшого
огляду, яка мусить бути виконана із більшою
ревністю для Господа.
10 Нині ніхто не може мати “поля” або посідати наслідя Ілії не взявши на себе відвічальности і роботи Єлисея. (1 Царів 19:16) Триматись ім’я й науки чоловіка, котрий умер, без
взгляду як за вірний він був, і стояти при його
поясненню Писання і відмовитись йти дальше
з Господньою роботою, – се не купить поля або
майна умерлої роботи Ілії. Тепер є ще інші облігації (котрі є представлені через Єлисея і
Рут), котрі мусять попирати і вірно виконувати
ті, що належать до царської лінії і котрі вступили в дім Господень.
11 Та відвічальність, щоби приняти до себе
Рут, була завелика для того близшого родича.
Так і відвічальности роботи Єлисея були завеликі для тієї кляси, котру той близший родич
представляв. Тоді той близший родич сказав до
Бооза: “І сказав той родич: Не можу я взяти її
за себе, щоб не поплутати й свого насліддя.
Прийми ти її, бо я не можу прийняти”. (4:6)
Слова “свого насліддя” відкривають його самолюбство й показують, що він думав і плянував виключно для свого власного інтересу, щоби його власне ім’я існувало по смерти. Єсли би
він був узяв Руту, то він не був би скористав
нічого, після його обчислення, тому що її дитина мала наслідити ту землю, а се було б зменшило його майно щонайменше на таку ціну,
яку він мав заплатити Ноемі. Без сумніву, що
він уже мав мати жінку (котра представляла
духа і вплив Езабелі), (Одкриття 2:20–23) і котру він боявся образити. Єсли би “близший родич” кляса була взяла духа і роботу Рути, то се
було б образило світ, а головно еклезиястичну
часть його. Сього вони не могли зробити, тому
що се було б стягнуло на них гнів сатанської
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організації. Та кляса представлена через “близшого родича” мусить дальше уживати “солодких слів”, щоби не сказати щось проти сатанської організації, щоби сим чином не замурати свого ім’я. Отже се досить легко пізнати в
теперішнім часі ту клясу, представлену через
“близшого родича”.
12 Бооз покликав свого близького родича перед суд на обрахунок, так як Ісус покликав до
обрахунку слугу з одним талантом. Ісус Христос, більший–чим–Бооз, тепер є в своїм храмі і
покликав до обрахунку з одним талантом клясу, щоби зробити перелік справ царства порученого їм, і сей то перелік показує, що вони не
бажали бути послушними Господеві. Той близший родич Ноеми відповів до Бооза, кажучи:
“Прийми ти її, бо я не можу прийняти”. Се звучить так само, як той слуга з одним талантом
сказав до Господа: “І злякавсь пішов та сховав
твій талант у землю. Ось ж маєш твоє”. – Маттея 25:24–30; Малахії 3:1–5
13 Єгова вважав, що лучше затримати те ім’я
в тайні, і тому Писання не відкривають його
ім’я. Його ім’я умерло з точки погляду Біблії.
“Ім’я же безбожних огидне”. (Приповісті 10:7)
Поводження того близшого родича представляє
невірного слугу клясу, про котрого Ісус сказав:
“І викиньте слугу нікчемного у темряву надвірню: там буде плач і скреготання зубів”.
(Маттея 25:30) “Та й відлучить його, й долю
його з лицемірами положить”. – Маттея 24:51
БООЗ ВИПОВНЯЄ
Ті, що мають духа Ісуса Христа і ревність
дому Єгови радісно виконують задачі, котрі
лінивий слуга міг був виконати але занедбав.
Вірний останок стався частю вибраного слуги,
отже “вірним і розумним слугою”. Тут бачимо,
що Бооз представляв Ісуса Христа, Голову того
“слуги”, і також представляв останок, котрий
становить часть того “слуги”. Закон даний ізраїльтянам відносно чоловіка, котрий відмовиться оженитися із вдовою його помершого
брата, звучить: “Коли ж сьому чоловікові та не
хочеться побратись з жінкою брата свого, так
піде вона до воріт громадських мужів і скаже:
Мій швагер не хоче востановити ім’я свого
брата в Ізраїлі; він не хоче, як швагер, сповнити обовязку свого. І громадські мужі мусять
покликати його і сказати йому, що треба; як же
упреться він і скаже: Мені не хочеться з нею
побратись, тоді приступить до його швагрова
його перед очима громадських мужів, і зніме з
ноги його обувє і плюне йому в лице і скаже:
Так обходяться з чоловіком, що не хоче збудувати дім братові свому. І буде ім’я його в Ізраїлі: Дім босого”. (5 Мойсея 25:7–10) “Моаб чаша
моя вмивальна; на Едому кину, сандали мої”. –
14
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Псальма 60:8
15 На переслуханню справи Ноеми і Рути була
ужита дещо відмінна метода для потвердження
того, що було рішено. Майже всі люди у світі з
часом приняли певну методу потвердження
документів або переписування землі при помочи свідоцтва. Напримір, із певних звичаїв виринув закон так званий “передання власности”
через котрий посідання землі передається іншому.
16 Ізраїльтяни були Божими людьми нім закон був даний їм на горі Синай, і нема сумніву,
що й вони мали й практикували звичай для
передання проданої власности. Святе Писання
говорить про се так: “А був давніше такий
звичай в Ізраїля, що як викупляли або міняли,
то щоб ствердити діло, один скидав свій чобіт і
давав другому; і це було засвідченнєм в Ізраїля.
І сказав той родич Боозові: Купуй для себе! І
скинув свій чобіт”. (4:7,8) Ані Ноема ні Рут не
були присутні на переслуханню сеї справи щоби скинути чобіт, але Бооз там представляв їх.
Однак місто триматися тісно вимогів закона,
то вони ужили колишнього звичаю, а іменно,
той близший родич скинув свій власний чобіт.
Се був добровільний чин зі сторони того близшого родича, показуючи своє цілковите зреченняся права викупу і свою добровільну постанову не зробити так.
17 Се добре представляє “лукавого слугу”
клясу, котра відмовилась бути свідком для ім’я
Єгови “Бога мого Царя”, і голосити день Його
пімсти проти організації Сатани, і вірно представляти й голосити Його царство. Чинячи се,
“лукавий слуга” кляса “здіймає чобіт” (т. є.,
накриття ніг) “готовість благовіствування миру”. (Ефесян 6:15) Чоловік з одним чоботом є
дивовижним сотворінням, котре вертиться сюди й туди і є предметом наруги. Бог уважає чоловіка, котрий відкинув Його угоду, яко предмет ганьби, і се є пояснено через плюнення йому в лице. – 4 Мойсея 12:14
18 Є написано відносно вірного останка на зем
лі: “ІЦо за прегарні ноги твої в сандалах”. (Пісня Пісень 7:2) І “які ж гарні на горах ноги благовістника, що мир возвіщає, що вістить радість”. (Римлян 10:15; Ісаії 52:7,8) Сі прекрасні
слова Писання не можна пристосувати до чоловіка з одним чоботом. Отже та кляса представлена через того близшого родича в сій драмі
може сподіватися, що вона отримає ганьбу від
Бога Єгови, що є пояснено через плюнення в
очі й відобрання привилею голосити ім’я Єгови
і Його царства. Ся то кляса здіймила із себе
весільну одежу. (Маттея 22:11–13) Сю то клясу
Господь назвав “лукавим і лінивим слугою”;
отже від таких Він забрав інтереса царства й
дав вірному останкові, котрого представляла
Рут. (Маттея 24:47) “Візьміть же від него та-

30

ВАРТОВА БАШТА

лант, та дайте тому, що має десять талантів”. –
Маттея 25:28
19 Бооз охочо взяв на себе обовязок викупу:
“Тоді сказав Бооз до старшин і до усього народа:
Тепер ви свідки, що я купую в Ноеми усе, що
було Елимелехове і Хілеонове і Махлонове”.
(4:9) Останні слова того тексту показують, що
Рут занимала другорядне місце до Ноеми і що
вона взяла місце Ноеми в сім подружжі. Бооз
заключив і Руту в сім викупі, щоби піднести
насіння для ім’я умершого Елимелеха, а не для
ім’я сина Елимелеха. Бооз у присутности суду
заявив: “А до того ще й беру собі за жінку Руту
моабитянку, Махлонову жінку, щоб зісталось
ймення помершого за його насліддєм, та щоб не
зникло ім’я помершого з поміж його братів і з
воріт його оселі; ви сьогодня тому свідки!” – 4:
10
20 Махлон, перший чоловік Рути, не хотів схоронити імя Елимелеха, і також той близший родич відмовився схоронити те ім’я і піднести насіння; отже Бооз вступив в сей розлам і доконав
сеї річи. Рут тут була вжита яко з’єднувальна
ланка між Ноемою і Боозом, щоби доконати сю
річ. Рут сталась наслідницею Елимелеха, наслідила право Ноеми через се, що вона віддалась за
його сина Махлона. Та часть насліддя, котру
Орфа мала отримати, вернулась до Ноеми, тому
що Орфа відмовилась триматися Ноеми, т. є.,
Божої організації. Противно, вона, впустившися
до Вефлеєму, вернулась назад до Моаб землі, що
представляє диявольську організацію. Тому, що
Рут була лише невісткою Елимелеха й Ноеми, то
дитя народжене від Бооза через Руту, мало мати
кров Елимелеха, а не Рути, бо Бооз був зараз
другим родичом Елимелеха. Бооз, купивши все
право Ноеми, і купивши Руту собі за жінку, то
син Рути й Бооза мав наслідити все майно свого
прадіда Елимелеха, і той син мав бути в лінії
сповнити обітницю Єгови для дому юдиного.
Хотя й спис родоводу ізраїльського царя був
ясно зроблений, то окрім сього була ще одна
важна Божа ціль показана тут яко прообраз,
котра мала сповнитись в будуччині.
21 Бооз одважно став перед судом і перед людьми і виголосив свій замір купити землю Ноеми, і, включаючи всі права її двох синів і Руту за
жену, і сим чином він стався публичним свідком проти того близшого родича, котрий в дійсности ошукав вдову Ноему і чужоземця Руту.
Так і Ісус Христос, Більший–чим–Бооз, великий
Суддя в храмі, судить і відділює невірних від
вірних і є свідком проти невірних. “Ось я посилаю ангела мого, а він приготовить дорогу передо мною, й негайно за сим прийде в храм свій,
що його шукаєте; ось, він йде, говорить Господь
Саваот. Прийду до вас, щоб судити суд, й буду
скорим свідком проти … тих … що вдержують
плату поденного робітника, притісняють удо-
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виць (клясу Ноеми) і сиріт (клясу Рути) та відпихають од себе приходня (таку клясу як Рут) й
не бояться мене, говорить Господь Саваот”. –
Малахії 3:1,5
22 В 1918 році Господь зачав свій суд в храмі
від тих, що називали себе членами дому Божого
або Його організації на землі. “Товариство”, т.
є., Товариство Вартової Башти Біблії і Брошур,
стояло і стоїть за Божу організацію на землі й є
частю її. В тім Товаристві працювали колись
одиниці, що відповіли на поклик до царства, але
котрі не хотіли бути послушні приказам Господнім і відмовились йти з роботою свідоцтва, і се
вони зробили через відлучення себе і стали проти Господньої роботи; і вони шукають перешкодити поступі її і противляться Товаристві. Ся
справа відступлення і противленняся сеї бунтівничої кляси не є закритою тайною. Бооз одважно виголосив перед судом, що він радо бере на
себе відвічальности, котрі той близший родич
відкинув, і сим він представляє Божу організацію зібрану в Колюмбус (Огайо) в 1931 році і
інших подібної дорогої віри по цілім світі, в принятій резолюції заявляючи, що вони радо принимають ім’я, котре Бог Єгова дав їм, беручи на
себе відвічальність нести свідоцтво про Його
ім’я й Його царство яко свідки Єгови, що їх
“близші родичі” відкинули на бік. Ось так вірний останок взивав всіх бути свідками Йому, що
вони не мають жадного сполучення з диявольською орга- нізацією, але є цілковито посвячені
Божій орга- нізації і будуть дальше, з Його ласки, голосити про Його імя і Його царство. Видання книжечки Царство було повідомленням
“християнства”, а головно правлючі сили його і
“лукавого слугу” клясу, що останок взяв ім’я
Єгови і радісно бере на себе сю відвічальність.
Книжка Оправдання (перша) звертає також увагу на сю справу. – Езекиїла 24:15–18
23 Дальше се представляє, як Ісус Христос, Більший–чим–Бооз, явно запрошує до себе Ноему і
Руту клясу, т. є., посвяченого останка, щоби брати участь з Ним в оправданню ім’я Єгови. Факти показують, що се взяло місце восени в 1922
році, коли то Єгова дав своїм людям нове ім’я,
але котре останок зачав розуміти і оціняти в
1931 році. – Дії ап. 15:14; Йоіла 2:27–29
СВІДКИ
24 Многі сталися свідками зіслання ласк Єговою на останка і бажали їм добра, під час, коли
інші були змушені бути свідками але не бажали
їм добра. “І сказав увесь народ, що був коло воріт, і старшини: Ми тому свідки! Нехай Господь
вчинить з жінкою, що вступає в твою Господу,
як з Рахилею і як з Лією, котрі обидві збудували
дім Ізраїля. Надбай богацтва в Евфраті, і нехай
славиться у Вефлеємі ім’я твоє!” (4:11) Навіть

Лютий, 1933

ВАРТОВА БАШТА

відступник, той близший родич мусів бути свідком. Певне число противників були присутні
при прийняттю резолюції на конвенції в Колюмбус 1931 році, і були змушені дивитись, що було зроблено, хотя й вони не брали участи в сім.
Се здається було прообразом на перше сповнення Одкриття 3:9. Люди доброї волі у світі,
котрі бачать вірне посвяченняся останка Богу,
складають свої добрі пожелання їм. Всі старші,
представляючи Божу організацію, радісно свідкували і взивали благословенства Божого на роботу оправдання Його ім’я. Добрі пожелання
для Божої організації на землі є виражені мовою
Писання: “Надбай (Боозе, або клясо царства)
багацтва в Ефраті”. Інакше сказати, нехай всі
будуть правдиві імені Єгови і нехай будуть плодовиті і несуть овочі царства. “У сьому прославився Отець мій, щоб овощу багато давали ви, й
були моїми учениками”. (Йоана 15:8) Остання
часть одинадцятого вершика, після Ротердама
звучить так: “Проголошуй ім’я у Вефлеємі”. Останок будучи частю Христа мусить проголошувати ім’я Єгови і Його царство, тому що вони є
тепер Його свідками на землі. Вони мусять зробити ім’я Єгови й Його царства славним. Се, що
вірні виконують тепер з ласки Божої. “А з насіння, що дасть тобі Господь від молодої жінки сієї,
нехай стане дім твій, як дім Переза, котрого породила Тамара Юді”. (4:12) Ся Переза знаходиться в лінії, що провадила до Давида і до Ісуса. (1 Мойсея 38:8–30) Слова: “А з насіння, що
дасть тобі Господь (Єгова) від молодої жінки
сієї” показують, що всяка вдяка належить Єгові,
до котрого всі річи належать.
ВОЛОДАР В ПРООБРАЗІ
25 “І взяв за себе Бооз Руту, і вона стала його
жінкою. 1 вступив він до неї, і Господь дав, що
вона завагоніла і породила сина”. (4:13) Сим
Єгова показав свою ласку, давши сина Боозові й
Руті, прямуючи до оправдання свого ім’я й слова, бо “від Юди мав вийти Володар і Законодатель”. Той син не народився яко наслідок сили
Бооза і Рути, бо лише “Бог дає ріст”. (1 Коринтян 3:6) Бог Єгова кермував драмою, котра є
записана в книзі Рути, і тому сотворінню не належиться жадна слава. Се Єговя постарався о
могучого Володаря, котрий буде управляти всіма народами землі й котрий оправдає Його велике ім’я.

КНЯГИНЯ В ПРООБРАЗІ
26 Рут ставшися жінкою Бооза (се споріднення
включає Ноему, тому що Рут сталась женою його замість неї), представляє заручену жену Христа, отже та кляса становить тих блаженних одиниць, котрі є покликані на вечерю Агнця.
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(Одкриття 19:9) Факти здається ясно показують,
що початок сповнення сієї драми взяв місце в
“той день” на конвенції Божих людей в вересню
1922 року, до котрого то часу властиво відносяться слова Єгови: “Дадуть тобі нове ім’я, яке
уста Господні наречуть. Не будуть уже тебе звати покидкою, не будуть звати край твій пустинею, а зватимуть тебе: Ласкавість моя на ній, а
країну твою – замужня; Господь бо вподобав тебе, й земля твоя знов подружиться. Як той молодик дружиться з дівчиною, так сини твої одружаться з тобою; і, як той жених радіє своєю княгинею, так буде Бог твій утішатись тобою”. –
Ісаії 62:2,4,5
27 “І говорили жінки до Ноеми: Слава Господеві, що він не покинув тепер тебе без наслідника, що його ймення не згине в Ізраїлі! Він буде
тобі втіхою і дбатиме про тебе на старості літ. Бо
його породила твоя невістка, котра любить тебе,
котра для тебе стане ліпша за сімох синів”. – 4:
14,15
28 Ті пожелання дані Ноемі радше чим Руті здається ясно показують, що та дитина легально
належала до Ноеми, яко овоч її тіла, і яко нас
лідник Елимелехового добра. (5 Мойсея 25:6)
Ноема разом з Рутою представляють клясу, Невісту Христову, котра несе овоч для оправдання
Єгового ім’я й слова. Рут мала велике бажання
статися членом дому Єгови, але своїми власними силами вона сього не могла доконати. За се,
що вона вірно трималась Божої організації, котру представляла Ноема, Бог Єгова нагородив віру Рути.
29 Ісус Христос, Великий Бооз, був ужитий
Єговою, щоби Він, через останок, представлений
через Рут і Ноему, прославив ім’я Єгови, котре
вже стало славним в земській части Божої організації, і котре буде прославлене по цілій землі.
Сталося се якийсь час по 1922 році, що останок,
представлений через Ноему і Руту, зачали бачити, що великим питанням до рішення є ім’я Єгови, і що Всевишний мусить возвеличити собі
ім’я. (Гляди Вартову Башту, 1 січня 1926 року,
під титулом: “Хто шануватиме Єгову?”) Задля
Його вірности ім’я Ісуса також сталось славним
і Єгова дав Йому ім’я понад усякі імена, окрім
єдиного ім’я Єгови, і приказав, що перед Ісусом
приклониться всяке коліно і всякий язик визнає, що Він – Христос на Божу славу. (Филипян
2:9–11; Ефесян 1:20,21) Тут варто завважити, що
ім’я Бооза, котрий представляв Ісуса Христа, а
не ім’я свого сина Обида, сталось славним в
Ізраїлі. Єгова ужив сієї книжки Рути, щоби на
Бооза звернути увагу всіх. Від сеї точки ім’я Рути вже не згадується, але ім’я Ноеми ще згадується, що показує, що Ноема представляла Сион, Божу “жену” або організацію, і що Рут сталась частю її.
30 Народжений син для Бооза і Рути був вихо-
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ВАРТОВА БАШТА

ваний для ім’я Елимелеха (“Бог є Цар”); і тому
сказано: “Він буде тобі втіхою і дбатиме про
тебе на старості літ”. Се показує, що Бог, Цар
Предвічности, буде відновляти й скріпляти
свою церкву, останок, в останних часах на землі, в часі старости, і в гармонії з сим написано:
“Був я молодим і зостарівся, та ніколи не бачив
я опущеного праведника, або, щоб рід його просив хліба”. – Псальма 37:25
31 Та взаїмна любов, яка істнувала між Ноемою а Рутою звертає увагу на любов, яка мусить істнувяти між усіма членами останка, показуючи їх єдність і посвяту до Бога і до Його
царства. “Заповідь нову даю сам: щоб любили
один одного. Як я полюбив вас, щоб і ви любили один одного. По сьому знатимуть усі, що ви
мої ученики, коли любов матимете один до одного”. – Йоана 13:34,35
32 “І взяла Ноема дитятко, і носила його на руках своїх, і стала йому за пістунку. Сусіди ж дали йому ймення, і сказали: Оце родилась дитина в Ноеми! І дали йому ймення: Обид, Він
батько Ессея, батька Давидового”. (4:16,17) Ноема обходилась з дитиною наче своєю власною,
і тому було сказано: “Оце родилась дитина в
Ноеми!” Зневага за її неплідність була взята із
неї, що прекрасно сходиться, як Сион був зневажений, т. є., Божа організація, як про се описує пророк Божий в Ісаії 54:1–7.
33 Ім’я народженої дитини було Обид. Се ім’я
значить “поклонитель” або “той, що служить”.
Се означувало б, що будуть такі люди, котрі
зрозуміють, що останок Божий на землі, представлений через Ноему і Рут, становить часть
Єгового вибраного слуги, у котрім Його душа
радується. (Ісаії 42:1) Сей син Обид також
представляє дітей Сиона народжених по її муках. (Ісаії 66:8,9) Ім’я “Обид” указує на клясу,
котру Господь, з приходом до храму Єгови,
знайшов вірну і котру Він назвав “вірним і розумним слугою”, котрому Він припоручив всі
справи свого царства на землі. – Маттея 24:45–
47
34 “Оце ж рід Переза: Від Переза народився
Езрон, а від Езрона народився Рам; од Рама народився Аминадаб; а від Аминадаба народився
Нахзон; від Нахзона народився Салмон; а від
Салмона народився Бооз; а від Бооза народився
Обид. А від Обида народився Ессей; а від Ессея
народився Давид”. (4:18–22) Тут є поданий родовід від Перези до Давида. Між Обидом а Ессейом не згадується про нікого. Чи се може задля
браку важних звязків, або тому, що від Нахзона
до Ессея жили дуже довгі віки, і кождий в своїй
старості породив сина? Се останнє заключення
є поперте словами святого Писання: “Троє ж
старших синів Ессеєвих пійшли з Саулом на
війну… Давид же був найменший”. Давид був
восьмим сином Ессея. (1 Самуїла 17:13,14) “Да
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вид же був сином одного Ефратія із Бетлеєма
Юдиного, на йм’я Ессея, що було в його вісім
синів. За Саулового віку був се старий чоловік і
геть то старший між мужами”. – 1 Самуїла
17:12
35 Поданий тут родовід не є сухим і неважним
матеріалом, але в дійсности робить книгу Рути
важною і значущою. Бог мав важну ціль в установленню сього родоводу тут. Він зачавсь іще
коли Яків був в Канаан краю, і нім він пішов до
Єгипту, і тягнеться до Давида, котрий стався
царем. Пареза, про котрого тут згадується найперше, народився в Канаан землі нім Юда пішов з Яковом до Єгипту. (1 Мойсея 38:27–29)
Переза породив Езрона в Єгипті в часі 215 років
перебування ізраїльтянів там. Обидва як Переза так і Езрон померли в Єгипті. (1 Мойсея
46:12) Отже виходить, що Езрон породив Рама
ще в Єгипті, і можливо, коли Йосиф ще жив.
Він є названий Арама в Маттея 3:1, і се ім’я
означає “високий”. Рам був братом Гелувая (1
Паралипоменон 2:9), котрий був прапрадідом
Базалеїла котрий збудував намет у пустині. (1
Паралипоменон 2:19,20; 2 Мойсея 31:1,2) Рам
породив Аминадаба коли він іще був в Єгипті,
його ім’я значить “чоловік шляхотности” або
“люди щедроти”. Коли він ще був в Єгипті, і
перед виходом ізраїльтян з Єгипту, Аминадаб
породив Нахзона, можливо в часі народження
Мойсея. Нахзон був зроблений гетьманом покоління Юди в часі виходу. (4 Мойсея 1:4–7; 2:3)
Нахзон був замішаний в бунті у пустині і там
він помер... його ім’я значить “захоплений”. (4
Мойсея 14:1–38) Нахзон породив Салмона зараз
перед виходом або скоро потім, тому, що він не
міг мати більше чим двацять років віку з початком виходу, позаяк він увійшов в землю Канаан з Йозією і брав участь в облозі Ерихона. В
Ерихоні Салмон стрінувся з Рахабою облудницею і оженився з нею, із сеї то злуки Салмона і
Рахаби народився Бооз, котрого ім’я сталось
визначним в книзі Рути. Про нього згадується
також в Маттея 1:5.
36 Се є інтересним тут зазважати, що в родоводі котрий веде до Давида і до Ісуса є представлені три жінки, котрі кожду із них гіпокритичні критики Біблії напятнували б як неморальні. Дві із них були поза угодою зробленою з
Ізраїлем, і можливо що і та трета була поза тією
угодою. Сі три жінки є: Тамар, Рахаба і Рут.
Кожда із них показала свою повагу до Божого
закону й Його ім’я і щиро бажали служити Йому й Його народові. Кожда із сих трьох жінок
вступила у відповідній хвилі й злучила перервану лінію і схоронила ім’я Юди, з котрого то
покоління Він дав своє слово, що мав вийти
Оправдатель Його ім’я. Онан не хотів оженитися з Тамарою і піднести насіння для свого бра(Продовження на сторінці 18)

