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Археологи з Ірану зробили по істині сенсаційну заяву: вони запевняють, що виявили 
той самий біблійний корабель – Ноїв Ковчег. Про наявність доказів існування ковчега 
Ноя на горі Тахт-е-Сулеймана (Трон Соломона) заявили вчені з іранського інституту Bible 
Archaeology, Search & Exploration Institute, повідомляє Islam-today.

На думку дослідників, саме на територію сучасного Ірану припливли Ной і його сім’я 
після повені. Як повідомляє президент інституту Боб Корнюк, експедиція установи виявила 
400-футовий об’єкт, який нагадує залишки Ноєва Ковчега. Більш того, в блоках були 
знайдені мікроскопічні сліди мешканців морських глибин. Тобто колись ці блоки плавали 
у морській воді. Також, за словами дослідників, за формою блоки були розташовані так, 
що нагадували велике судно. Загальна довжина споруди була 122 метри, що за словами 
фахівців відповідає приблизним розмірам Ноєвого Ковчега.

Археологи запевняють, що згаданий в Біблії об’єкт «Арарат», який, як вважається, 
стосується  гори Арарат у Туреччині, насправді відноситься до гірської області Давнього 
Вавілона. Однак, поки що це лише версія. Остаточний доказ існування ковчега в Ірані, як 
зізнався Корнюк, поки не є можливим, проте зазначив, що у зв’язку із знахідкою «в цьому є 
великий потенціал». Дослідження об’єкта, за його словами, триває.

Знайдений біблійний Ноїв Ковчег       
znaj.ua 
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Слід зазначити, що історики-традиціоналісти і фахівці з наукового світу піддають сумніву 

те, що дана подія, яка докладно описується в Біблії, коли-небудь мала місце, так як у світі  
немає для цього переконливої доказової бази.  

Ноїв Ковчег вважається однією з головних таємниць Біблії. Він є предметом розповіді 
про те, як Господь врятував Ноя та його сім’ю, а також всі пари тварин від всесвітнього 
потопу.

Владислав Тарасюк
Девіз етюду: Ноїв Ковчег

Присвячую медичним працівникам та усім людям  у боротьбі з пандемією Covid-19
( Arves  2020)

нічия
       1.qa8!! Тематичний слід: 1.oa8? h3 2.b7 h2 3.b6 og7! (3...h1s? - пат) 4.h6 h1s 
5.hxg7 sh5# 1…h3 2.oa7 h2 3.qcb8 h1s 4.sc8! sxh5+ 5.ud8 sf7 6.oc6!!
Тематичний слід:  6.e8s+? of8! 7.se6 og7 8.se8+ sf8! 9.sxf8+ uxf8 10.oc6 of6# 
6...of8! 7.sb7!  7.exf8s+? sxf8# 7...oxe7+ 8.uc8 sf5 - пат з активним блокуванням 
п’яти білих фігур. Таск.
       У білих велика матеріальна перевага, але у чорних є серйозна компенсація – обмежена 
рухливість білих блокованих фігур у лівому верхньому кутку, і їх слабкий король, який ось-
ось повинен отримати мат. Однак білі, завдяки злагодженій грі своїх фігур, рятуються у 
побудові патового притулку.

 Бережіть себе і своїх близьких!

Етюд харків`янина, лікаря-імунолога за фахом, –  
своєрідне символічне поєднання біблійного міфу із 
співставною за своїм змістом  драматичною світовою 
подією сучасності, яка  стала не тільки глобальним 
викликом, але і безпрецендентним іспитом для всього 
людства у XXI столітті.

h#2  «Т» : b) wpb2
«С» : 2.1.1.1.

 h#2   «Е» : b)  bsb3
«Р» :  2.1.1.1.

 1.ue2 og4+  2.ue1 od2#

«Е»: a)1…qb2 2.u:a3 q:a2#;  
1.q:b5  u:a2  2.q:a5 qb4#
b) 1.u:a3  od2  2.sa4 oc1#
«Р»:1.oh5  ug2 2.qg4 mf3#; 

1.uh5 mf7 2.qh5 qg5#


