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Звідки я з’явився? Для чого живу на цій Землі? З 

чого все почалося? Чи реальний Бог, що створив 

все, і людину зокрема, може це міф, спростований нау-

кою? А смерть – невже це кінець? Що насправді має 

цінність в людському житті? Якій діяльності присвятити 

свій час, свої таланти і здібності? 

Наше життя дуже точно віддзеркалює те, які відпо-

віді ми даємо на ці та інші запитання. У що ми віримо – 

створення чи теорія еволюції? Чи думаємо про те, що 

походження книги Буття має колосальні наслідки для 

розуміння життя вцілому і нашого місця у ньому. Відно-

шення до правдивості Біблії, розуміння Євангелії, долі 

людства... Питання походження є ключовими для всього 

світосприйняття кожної людини. Без правильного розу-

міння цих істин неможливо зрозуміти зміст і призначен-

ня нашого існування.

Конфлікт світоглядів

Важливо зрозуміти, що ні наша Земля, ні Сонце не 

є вічними. Сонце, наприклад, давно відпрацювало б свій 

«ресурс». Це означає, що на Землі мав би відбутись 

конкретний історичний процес, в результаті якого з’яви-

лись ми і все, що оточує нас. Що ж це було? Які сили 

були задіяні? Ціль і цінність нашого життя залежать від 

відповіді на ці питання. Важливо також розуміти, що 

існує лише дві можливості: або основні групи тварин і 

рослин, були від початку чудодійно створені Богом, або 

все відбулось натуралістично (силами природи) через 

еволюцію, без будь-якого чудесного втручання. Третього 

варіанту немає – і це об’єктивна реальність. 

Сьогодні теорія еволюції пропагується як беззапе-

речний факт. Ця теорія пронизує всю сучасну систему 

освіти. Вже з перших класів школи нас вчать, що саме це 

є доведеним фактом, а люди – то лише різновид тварин, 

що еволюціонували через натуралістичні процеси протя-

гом мільйонів років. Нас переконують, що саме природа 

своїми силами створила все: від молекул до сотень тисяч 

видів живих організмів, людину, сім’ю і все інше.

Кому ж вірити: Богові, Який є Творцем всього, чи 

людям, які лише щось припускають?

Біблія стверджує: «На початку Бог створив небо 

і землю» (Бут. 1:1), надприроднім способом з нічого. 

Потім створив тварин, рослини і риб «за родами їхні-

ми», зауважте: ніякої макроеволюції. А згодом і перших 

людей - Адама і Єву, від яких походимо і ми. Звернімо 

увагу і на те, що ніде у Біблії не ведеться полеміка щодо 

існування Творця. Бачимо лише констатацію фактів, 

жодних теорій припущень чи вигадок. Безбожники ма-

ють неправильну уяву про Всесвіт. Вони не розуміють, 

що теорія еволюції заснована не на спостереженнях чи 

дослідах.

Теорія еволюції – це система вірувань про істо-

ричне минуле світу, якого ніхто ніколи не міг спосте-

рігати!

Всі рослини, тварини, скам’янілі решки, Всесвіт вза-

галі, існує в реальному часі. Ми не можемо повернути-

ся в минуле і провести той чи інший дослід. Зрештою, 

це не мало б жодного змісту. Ніхто з людей ніколи не 

міг бачити “великого вибуху”, відтак це лише людські 

припущення. А будь – яка теорія вимагає ґрунтовного 

доведення. І саме з доведенням цієї теорії еволюціоністи 

мають найбільшу проблему. Вони постійно нишпорять, 

шукаючи “вагомі” аргументи на захист своїх вигадок. 

Шукають навіть там, де їх не може бути! 

Еволюційна теорія – це тлумачення даних на основі 

віри в те, що все створила природа.

Створення – це також вчення про минуле Всесвіту. 

Різниця в тому, що ми ґрунтуємо наше бачення на Біблії 

(Божественному відкритті). Біблія - це лист Того, Хто 

створив всесвіт нам, людям - вінцеві Свого творіння. Бог 

розповідає нам справжню історію походження Всесвіту, 

землі і людини. Також ми переконані, що природа не 

може творити. Оточуючий світ є Божим творивом і сам 

свідчить про те, що він є творінням!

Що говорить Біблія про створення?

Найперше, це надприродне створення - пряма діяль-

ність Творця. Створення сталось початком людської іс-

торії «І були скінчені небо й земля, і все воїнство їхнє» 

(Бут. 2:1).

Воно не було розтягнуто на тривалі відрізки історії 

Всесвіту і не продовжується сьогодні. Створення відбу-

лося Словом Бога: «Словом Господнім учинене небо, 

а подихом уст Його все Його військо, бо сказав Він і 

сталось, наказав і з ̕явилось» (Пс. 32:6,9).

Біблійне створення – це також створення з нічого. 

На початку нічого не було, а потім з’явилось все. Тво-

рець не мав потреби у початковій матерії, енергії і часі. 

Він їх Сам створив. У політеїстичних релігіях божків 

ліпили з матеріалу, який вже існував, вони просто ви-

дозмінювали його. Біблія унікальна тим, що навчає про 

предвічність Бога: «Перше ніж гори народжені, і поки 

Ти витворив землю та світ, то від віку й до віку - Ти 

Бог!» (Пс. 89:2).

Біблійне створення – це початок історії як такої. 

Біблія вчить, що Адам був першою створеною люди-

ною: «Оце книга нащадків Адамових. Того дня, як 

створив Бог людину, Він її вчинив на подобу Божу» 

(Бут. 5:1).

Всі родовідні гілки Нового і Старого Заповітів ве-

дуть до Адама. Єва також була реальною, першою жін-

кою: «І назвав Адам ім’я жінці своїй: Єва, бо вона 

стала матір’ю всіх живих» (Бут. 3:20). Крім цьо-

го, Біблія свідчить про історичність глобального пото-

пу за днів Ноя: «Усе більше і більше прибувала вода 

на землі й покрила всі високі гори, що були під не-

бом» (Бут. 7:9). Від Ноя і його синів знову населилась 

земля, утворились нації, і народи. Згідно з Писанням, 

перші ранні цивілізації (Шумер, Єгипет, Ассирія) були 

засновані нащадками Ноя. Біблійна історія протирічить 

еволюційній історії, кардинально від неї відрізняючись.

А понад те, Писання свідчить про відносно недавнє 

створення (менше 10 тисяч років тому) і про те, що лю-

дина була присутня на Землі від самого початку: «Але 

від початку творіння Бог створив їх чоловіком і жін-

кою» (Мр. 10:6).

Слово «день» в контексті першого розділу книги 

Буття означає звичний для нас двадцятичотирьохгодин-

ний відрізок часу. Порівняйте з четвертою заповіддю: 

«А сьомий день – субота Господеві, Богові твоєму. 

Не робитимеш в цей день жодного діла – ні ти, ні 

твій син… адже за шість днів Господь створив небо, 

землю, море і все, що в них, а сьомого дня Він спочив» 

(Вих. 20:10-11).

На жаль, безліч людей не розуміють, що теорія ево-

люції є псевдонаукою. Це набір вірувань про те, як все, 

що навколо нас, створило саме себе, без Бога. Ці віру-

вання суперечать фактам і не спроможні пояснити похо-

дження надскладного світу.

Основою для нашого шестиденного робочого тижня 

є Господня праця протягом шести днів над Своїм тво-

ривом. Уважно прочитаймо перший розділ книги Буття, 

і побачимо, що порядок творення не лише протирічить 

теорії еволюції, а й самій ідеї про мільйони років люд-

ської історії. 

Чому Біблійне тлумачення творення важливе?

З точки зору Біблії, процес творення ідентифікує 

Бога. Віднедавна спостерігається підміна понять. Для 

людей далеких, у слові «Бог», як правило, міститься 

надто багато різних, інколи навіть суперечливих, понять 

та ідей. Перший вірш Біблії вкрай однозначно каже нам, 

ким є Бог: Він – не ідея чи фікція, не моральний стан-

дарт, не “ дідусь на хмаринці”, Він – Всемогутній Тво-

рець всього видимого і невидимого! 

Створення визначає людину. Людина – це не просто 

тіло. Адама було створено для вічного спілкування з Бо-

гом. Це означає, що ми є моральними і духовними істо-

тами, здібними довіряти, вибирати, любити. Наше ство-

рення є основою богопоклоніння: «Хай хвалять гори 

Господнє Ім’я, бо Він сказав, – і з’явилися, заповів – і 

вони створилися» (Пс. 148:5). Поклоніння Богові не 

просто одна із розваг в нашому житті, а його суть. Не 

вклонятися Богові означає бунтувати проти Його волі. 

Згідно теорії еволюції, людина, будучи результатом ви-

падкового натуралістичного процесу, мало чим відрізня-

ється від тварин. Прийняття цього вчення пояснює чому 

так багато людей сьогодні не шанують Бога.

Цінність і зміст життя людини закладені при ство-

ренні. Кожен з нас цінний, оскільки Автором нашого 

існування є вічний Бог, а не сліпі сили природи. Бог го-

ворить, що ціль нашого життя полягає в пізнанні Його, 

вічному спілкуванні з Ним, виконанням Його благих 

задумів. Це те, для чого Господь нас створив. На жаль, 

багато людей живуть беззмістовним життям, оскільки 

відкидають Бога і Його задум. Пропаганда теорії еволю-

ції краде зміст життя людини, починаючи ще зі школи. 

Цей обман втягує мільйони людей в духовний вакуум. 

Ні кар’єра, ні гроші, ніщо інше не можуть замінити ціль, 

яка закладена Богом при створенні.

Апостол Павло так пояснює суть Євангелії: 

«Смерть-бо через людину, і через Людину  воскресіння 

з мертвих. Бо так як в Адамі вмирають усі, так само 

в Христі всі оживуть» (1 Кор. 15:21-22). І у вірші 45: 

«Так і написано: Перша людина - Адам – став живою 

душею, а останній Адам – Дух, що оживляє».

Пояснюючи, чому Ісус помер за гріхи людей, Павло 

звертається до книги Буття, до історії створення Адама 

і гріхопадіння. Що ж таке гріх? Це бунт творіння проти 

Творця. Єдиний спосіб зрозуміти і визначити суть грі-

ха – це прийняти реальність історії книги Буття. Теорія 

еволюції вчить, що надприродного створення Адама і 

гріхопадіння ніколи не було (а були мавполюди, які ево-

люціонували і помирали) і, як наслідок, гріха не існує. 

А тому Ісус вмер за вигадану проблему. Згідно цього 

вчення, смерть, чи (природний відбір) є творцем люди-

ни. Еволюціонізм, таким чином, атакує основи христи-

янства!

Історичне створення і гріхопадіння людини означає 

наступне:

 всі люди, будучи нащадками Адама, є грішниками, 

які втратили святість і відійшли далеко від стандартів 

Святого Бога, замінивши Його істину своїми вигадками;

 смерть людини (духовна і фізична) стала наслідком 

гріха, як результат відкидання Бога, і є «останнім воро-

гом», а не природньою частиною життя чи, тим більше, 

творцем людини;

 люди мають потребу в спасінні і в Спасителі. Грі-

хопадіння стало моральним, духовним і інтелектуальним 

початком деградації людини. 

 Тепер більшість людства духовно мертва. Замість 

догоджати Богові, люди бунтують проти Нього. Звер-

нення до Бога приводить до відродження душі і обнов-

лення розуму. Якщо гріхопадіння – це відкидання Бога, 

то прийняття Євангелії і покаяння – це навернення до 

Нього і Його Слова. Людина не може зрозуміти Єванге-

лію, якщо не усвідомить спочатку ідеї створення. Погана 

ж новина полягає в тому, що кожен, хто не примирився з 

Богом, вже засуджений до вічного покарання за гріх. До-

віра Біблії – заснована на надії на відновлення творіння. 

У самому факті створення вже є надія на воскресіння: 

Той, Хто створив нас, сильний відновити наші смертні 

тіла. Коли людина відкинула Божу заповідь, смерть за-

панувала в світі, Бог віддав тлінню все творіння (Рим. 

8:22). Згідно Біблії, ми живемо не на еволюціонуючій, а 

на вмираючій планеті! Так воно, на жаль, і є.

Однак Господь на хресті викупив не тільки людину, 

але і все своє твориво, яке буде відновлено в майбут-

ньому, де «вже не буде гріха і смерті». В кінці смерть – 

«останній ворог» буде знищена (1 Кор. 15:26). Теорія 

еволюції краде в людей надію на вічність, оскільки вчить, 

що смерть є атрибутом життя. І творіння не може бути 

відновленим до нетлінного стану.

Наскільки ж різними є світогляди, що базуються 

на творенні і на теорії еволюції! Перший – дарує на-

дію, другий – її краде! Як багато людей не розуміють і 

відкидають Євангелію Ісуса Христа, відмовляються від 

надії на те, що все насправді може бути по іншому! Жор-

стока брехня! Невже ви теж вірите в це, невже історія 

людства – це мільйони років вимирання? Нехай же біль-

ше людей дізнаються про банкрутство теорії еволюції і 

про те, що наукова правда на стороні Бога. 

Творіння надто красномовно свідчить про свого 

Творця!

Д. Куровський

Ви, можливо, над цим не замислюєтесь, та все ж предмет нашої розмови має потужний вплив 

на ваше життя. Це керує вашими вчинками, визначає цілі і мрії, непомітно формуючи ваші погляди і 

думки. Воно навіть впливає на те, ким ви є сьогодні, і ким станете завтра. Не дивлячись на важли-

вість цього питання, його, зазвичай, ігнорують. Це питання походження світу.
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1 На початку Бог сотворив небо та землю.
2 Земля ж була непримітна і невпорядкована; 
над безоднею лежала темрява, а Дух Божий 
ширяв над водою.
3 І сказав Бог: Нехай буде світло! І повстало 
світло.
4 Побачив Бог світло, що це добре, І відділив 
Бог світло від темряви.
5 Бог назвав світло днем, а темряву назвав ніч-
чю. І був вечір, і настав ранок – день перший.
6 І сказав Бог: Нехай буде небозвід посеред 
води, щоби був поділ між водою і водою. І ста-
лося так.
7 І сотворив Бог небозвід, і відокремив Бог 
воду, яка була під небозводом, і водою, що 
над небозводом.
8 Бог назвав небозвід небом. І побачив Бог, 
що це добре. І був вечір і настав ранок – день 
другий.
9 І сказав Бог: Нехай збереться вода, що під 
небом в одне водоймище, і нехай з’явиться 
суша! І сталося так. І зібралася вода, що під не-
бом у свої водоймища, і показалася суша.
10 Бог назвав сушу землею, а зібрані разом 
води назвав морями. І побачив Бог, що це до-
бре.
11 І сказав Бог: Нехай зростить земля лугові 
трави, що розсівають насіння, – за родом і за 
подобою, – і плодові дерева, що приносять 
плоди, в яких міститься їхнє насіння, – за ро-
дом на землі! І сталося так.
12 І видала земля лугові трави, що розсівають 
насіння, – за родом і за подобою – і плодові 
дерева, що приносять плоди, в яких містить-
ся їхнє насіння, – за родом на землі. І побачив 
Бог, що це добре.
13 І був вечір і настав ранок – день третій.
14 І сказав Бог: Хай постануть світила на не-
бозводі, щоб освітлювати землю і розрізняти 
день від ночі; і хай будуть як знаки, що визна-
чають пори дні та роки,
15 і хай будуть вони світилами на небозводі, 
щоб освітлювати землю! І сталося так.
16 Бог створив два великих світила: більше сві-
тило – щоб управляти ніччю, і зорі. 
17 І Бог помістив їх на небозводі, щоб світили 
на землю,
18 управляти днем і ніччю та розділяти світло 
від темряви. І побачив Бог, що це добре.
19 І був вечір і настав ранок – день четвертий.
20 І сказав Бог: Нехай виведе вода плазунів 
живі душі та птахів, які літають над землею по 
небозводі! І сталося так.
21 Бог створив величезних морських істот і 
кожну душу живих плазунів, котрих вивели 
води, –  за їхнім родом, і всяких крилатих пта-
хів – за родом. І побачив Бог, що це добре.
22 Бог поблагословив їх кажучи: Зростайте і 
розмножуйтеся і наповняйте води в морях, а 
птахи хай розмножуються на землі.
23 І був вечір і настав ранок – день п’ятий.
24 І сказав Бог: Нехай виведе земля душу 
живу – за родом, чотириногих, плазунів і звірів 
землі – за родом! І сталося так.
25 Бог сотворив земних звірів – за родом і ху-
добу – за родом і всіх плазунів землі – за своїм 
родом. І побачив Бог, що це добре.
26 І сказав Бог: Створімо людину за Нашим об-
разом і подобою, – і хай панують над рибами 
морськими, птахами небесними, худобою над 
усією землею й усіма плазунами, які повзають 
по землі.
27 І створив Бог людину – за Божим образом 
створив її; Він створив їх чоловіком і жінкою.
28 Бог поблагословив їх, кажучи: Зростайте і 
розмножуйтеся, наповніть землю і володійте 
нею, пануйте над рибами морськими і птаха-
ми небесними, усією худобою усією землею й 
усіма плазунами, які повзають по землі.
29 І сказав Бог: Ось дав Я вам усякі посівні тра-
ви, що розсівають насіння, – які по всій землі, 
та всяке дерево, що має в собі плід з насінням 
для посіву, це вам буде для їжі,
30 і всім звірам землі і всім небесним птахам, і 
кожному плазунові, який повзає по землі, який 
має в собі душу життя – усяку зелену рослин-
ність – як їжу. І сталося так.
31 І поглянув Бог на все те, що створив, – і ось 
воно дуже добре. І був вечір і настав ранок – 
день шостий.

Буття 1

ШІСТНАДЦЯТЬ НОЄВИХ ОНУКІВ
Історія надає безліч свідчень того, що люди, які вижили після Ноєвого Потопу, були реальними історичними персонажами, і їхні імена нез-

гладимо закарбувалися на багатьох подіях і речах стародавнього світу. Коли Ной та його сім̓я, вийшли з Ковчега, вони були єдиними людьми 
на Землі. Саме три сини Ноя - Сим, Хам, Яфет і їх дружини були тими людьми, яким належало через своїх нащадків заново заселити землю 
після Потопу.

У 10 розділі книги Буття говориться про шіст-
надцять онуків Ноя. Бог залишив нам достатньо 
доказів того, що ці онуки дійсно жили, що їх біблій-
ні імена є їхніми справжніми іменами, і що після 
вавилонського розпорошення народів (Бут 11:1-9) 
їх нащадки поширилися по землі і дали початок 
різним народам стародавнього світу. Перші поко-
ління людей після Потопу були довгожителями. 
Деякі з них пережили своїх дітей, онуків і навіть 
правнуків, що вирізняло їх з-поміж інших.

Вони були главами великих патріархальних сі-
мей, з яких складалися  родові клани, що росли і 
ставали у відповідних регіонах великими групами 
населення. Сталося ось що:

1. Люди в різних областях називалися по імені 
свого загального предка.

2. Його ім’ям вони називали свою землю, а ча-
сто і великі міста і річки.

3. Історії відомі факти про культи поклонін-
ня предкам. І коли це відбувалося, для них було 
природним називати свого бога ім’ям спільного 
предка. Або ж вважати богом свого предка-дов-
гожителя.

Все це означає, що свідчення історії зберегли-
ся таким чином, що їх просто неможливо втратити, 
а людську винахідливість не можна просто стерти. 
Давайте більш детально розглянемо ці свідоцтва.

Сім синів Яфета
Дослідники Біблії, опираючись на історичні 

згадки, зокрема історика Йосипа Флавія (1 ст. н. е.), 
а також на мовні пам’ятки, простежують походжен-
ня деяких народів. Для прикладу можемо розгля-
нути, як це відбулось з першим онуком Ноя— Го-
мером, сином Яфета. Єзекіїль писав, що нащадки 
Гомера, а також його сина Тогарми проживали в 
північних землях (Єз. 38:6). У сучасній Туреччині 
є місцевість, яка в часи Нового Завіту називалася 
Галатія. Єврейський історик Йосип Флавій писав, 
що люди, які жили в його часи, називались галата-
ми або галлами, а ще раніше вони називались го-
меритами. Вони переселились на захід, в область, 
яка тепер називається Францією чи Іспанією. Про-
тягом багатьох століть Франція називалася Галлі-

єю, за ім’ям нащадків Гомера. А північно-західна 
Іспанія і до сьогодні називається Галісією. Деякі з 
гомеритів переселилися далі, в область, яка тепер 
називається Уельсом. Історик Дейвіс повідомляє 
про традиційне вірування цього народу в те, що 
нащадки Гомера «прибули в землю Британського 
острова з Франції приблизно через 300 років після 
потопу». Він також свідчить про те, що уельська 
мова називається гомераг (за ім’ям їхнього пред-
ка Гомера). Інші представники гомеритів осідали 
в інших місцевостях, зокрема, у Вірменії. У Бри-
танській енциклопедії зазначено, що вірмени тра-
диційно вважають себе нащадками Тогарми й Аш-
кеназа, дітей Гомера. На івриті Німеччина й досі 
називається Ашкеназ. 

Наступний онук, про якого згадує Писання – 
Магог. Як стверджує Єзекіїль, нащадки Магога 
жили в північних землях (Єз. 38:15, 39:2). Йосип 
Флавій пише, що ті, кого він називає магогітянами, 
греки називали скіфами. За даними Британської 
енциклопедії, давня назва області, яка сьогодні 
включає частину Румунії і України, була Скіфія.

Наступний онук Ноя - Мадай. Разом з Еламу, 
сином Сима, Мадай є предком сучасних іранців. 
За словами Йосипа Флавія, греки називали на-
щадків Мадая мідянами. Щоразу, коли в Старому 
Завіті згадуються мідяни, використовується дав-

ньоєврейське слово «мадай» (медай). Після часу 
правління царя Кіра, мідяни завжди згадуються (за 
винятком одного разу) разом з персами. Ці два на-
роди стали одним царством, в якому правив один 
закон - «Закон мідян та персів» (Дан. 6:8, 12, 15). 
Пізніше вони просто називалися персами. З 1935 
року їх почали називати відповідно до назви їх кра-
їни-іранцями. Мідяни також «оселилися в Індії».

Яван - давньоєврейське назва Греції. Назви 
Греція, Гресія або греки зустрічаються в Старому 
Завіті п̓ять разів, і завжди у формі староєврейсь-
кого слова Javan (Яван). 

Даниїл говорить про «царя Греції» (Дан. 8:21), 
що буквально означає «цар Явана». «А сини 
Явана: Еліша, і Таршіш, і китти, і додани» 
(Бут. 10:4). Всі вони мали родинні зв ̓язки з грець-
ким народом. Еолійці (древній грецький народ) от-
римали свою назву від імені онука Яфета Еліша. 
Таршіш або Тарсус був розташований в області 
під назвою Кілікія (сучасна Туреччина).

У Британській енциклопедії говориться, що 
Китта - це біблійне назва Кіпра. Греки поклонялися 
Юпітеру під іменем Юпітер Доданеус, який отри-
мав своє ім’я від четвертого сина Явана (Додада). 

Початок. Закінчення на стор.4

Геній Ігоря Сікорського
Ми знаємо Ігоря Сікорського як геніального авіаконструктора, який подарував світові 17 базових моделей літаків і 18 — гвинтокрилів, за 

що отримав понад 80 різноманітних нагород На жаль, технічні відкриття відсунули на задній план внутрішній світ цієї особистості. Його 
релігійні роздуми, утілені в кількох творах, сприймаються на тлі строгих креслень та сухих математичних розрахунків як органна фуга під 
акомпанемент ритмічних ударів відбійного молотка. 

Авіаконструктор здобув ґрунтовну освіту в Петербурзі та Парижі, 

хоча справжньою alma mater для нього усе ж стала Київська політехні-

ка. У студентські роки І. Сікорський конструює перші моделі літаків та 

гелікоптерів, а вже 1911 року досягає неймовірного результату — пере-

вершує рекорд швидкості на власноруч сконструйованому і пілотова-

ному літаку С-6. Це був початок тріумфального злету.

Його запрошують до столиці — Петербургу, де він стає головним 

конструктором авіаційного відділення Петербурзького акціонерного 

товариства «Русько-Балтійський вагонний завод». Упродовж двох ро-

ків він створює три знамениті моделі багатомоторних літаків-велетнів 

— «Ґранд», «Руський витязь» та «Ілля Муро-

мець», на останньому з яких у червні 1914 року 

здійснює безпрецедентний переліт Петербург—

Київ—Петербург. Сенсація, тріумф авіаційної 

справи, незаперечна першість!

1917-й став переломним у житті І. Сікор-

ського: монархічні погляди фактично не зали-

шали йому вибору і він змушений був емігру-

вати — спочатку у Францію, а потім до США. 

Одна з найкращих моделей, що принесла своє-

му розробникові комерційний успіх і визнання 

на чужині, S-38 — повітряна амфібія — літак, 

що легко міг сідати на воду. Літаки І. Сікорського мали неабияку попу-

лярність насамперед у пасажирських перевезеннях.

Помер геніальний авіаконструктор 1972 року. Сьогодні ми може-

мо упевнено сказати, що масове виробництво гвинтокрилів у світі — 

заслуга І. Сікорського, який цілком справедливо отримав прізвисько 

«містер Гелікоптер».

У 1940-х роках світ побачила низка творів І. Сікорського, у яких він 

виявив іншу грань свого таланту. Досить часто їх називають богослов-

ськими, але доцільніше їх було б означити як проповідницькі та пу-

бліцистичні. У них онук православного священика розглядає не лише 

винятково релігійні питання (наприклад, у творі «Послання молитви 

Господньої» він скрупульозно аналізує кожен рядок молитви «Отче 

наш…»), але й намагається простежити долю релігійних цінностей у 

сучасному суспільстві. Його судження, оцінки набувають неповторного 

звучання на тлі безупинних нарікань на труднощі, пов’язані з еконо-

мічною кризою. Ось кілька витягів із нарису «Незрима боротьба», що 

з’явився 1947 року, у яких він підсумовує першу половину ХХ сторіччя:

«У наш час людство проходить через періоди кризи небачених роз-

мірів. Руйнівні війни і революції три останніх десятиріччя потрясали 

світ — але це тільки зовнішні вияви глобальної нестабільності, головну 

причину якої треба шукати у внутрішньому й глибокому безладі у ду-

ховній і моральній сферах життя».

«Сучасна цивілізація в особі більшості її 

впливових діячів або прямо відкидає Христа, 

або ввічливо не звертає на Нього уваги, у той 

же час приймаючи переважну частину тих 

принципів, які Він засудив і від яких відмовив-

ся».

Висновок, який робить людина, що майже 

усе життя працювала з металом, надаючи йому 

придатної для польоту форми, спочатку навіть 

дещо спантеличує — адже ми вже десь чули 

такі заклики. «Я впевнений, що, згідно з Божим 

задумом, сила життя й правди у тисячі разів більша, ніж сила зла. Я 

вважаю, що неосяжність, організованість і краса неба-всесвіту, який ми 

бачимо, — це лише тьмяні відблиски пишноти й гармонії, які панують 

у всепереможному, вічному всесвіті вищого порядку. У якому б вигляді 

зло не прийшло до нас у нашому житті, воно відступає перед величчю, 

могутністю і блискучістю матеріального і духовного Всесвіту. Усі наші 

здобутки видаються недосяжними порівняно з вічною цінністю люди-

ни — Божого дітища, якому долею передбачено перемогти над брехнею, 

болем і смертю. Ніхто й ніколи не забере у нас цього значення життя, і 

це — найголовніше».

А.  Мельник

ТИ ВАЖЛИВИЙ ДЛЯ БОГА!
Були часи, коли в Китаї знизилася урожайність рису. Вчені дійшли до висновку, що причина 

цьому горобці, які невпинно клювали зерно. Було прийнято рішення знищити всіх горобців у 
країні. Через деякий час завдання було виконане - горобців не стало.

Наступного року всі люди жахнулися. Урожай став удвічі менший. Чому? Тому що не було 
горобців, які, як виявилося, з’ їдали шкідливих комах, що не давали рости рисові. Що робити? 
Китайці почали купувати горобців у сусідніх країнах і платили за них великі гроші. Коли знову 
розвелися горобці в країні, урожай став нормальним.

Ця історія показує нам, що в природі все має чітко визначене місце, і навіть найменша пташка 
творить гармонію.

Якщо у Божому замислі горобець займає вагоме місце, то настільки більше цінною є людина!
Те, що ви родилися в Україні, у вашому селі, у вашій хаті, -  є чудовим! Бог поселив вас тут 

неспроста. Ви маєте бути там, де ви є і виконувати роль, призначену Богом для вас! 
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Представникам церков надішлють 
урядовий план 

святкування 1025-річчя хрещення Русі
«Уряд гідно організує святкові заходи на 

честь 1025-річчя з Дня Хрещення Русі для 
представників усіх конфесій. Про це в проекті 
«Діалог з країною» заявив президент Віктор 
Янукович», – інформує Фокус. ua.

«Ми працюємо разом з усіма конфесіями, 
які є в Україні. Рада, яка є при Президенті, 
стала центром зі святкування 1025-річчю 
Хрещення Русі. Ми вже розпочали роботу і 
у нас немає протиріч. Дуже правильно, дуже 
розумно члени організаційної ради  підходять 
до підготовки святкувань», – наголосив 
Віктор Янукович. – «Ми будемо запрошувати 
звідусіль наших однодумців, одновірців, 
представників інших конфесій. Це свято не 
тільки православних, але і свято цивілізаційного 
вибору, яким пішов весь регіон Київської Русі». 

Всеукраїнський рух “За сім’ю” 
виступає за зближення з Європою,

 але без пропаганди 
гомосексуалізму в Україні

28 лютого у прес-центрі УНІАН відбулась 
прес-конференція на тему: «Саміт Україна - 
ЄС: «Чи є шляхи зближення з Європою без 
пропаганди гомосексуалізму в Україні». 
Учасники прес-конференції зазначили, що 
сьогодні Україна перебуває під шаленим тиском 
збоку ЄС у питанні захисту прав сексуальних 
меншин та пропаганди гомосексуалізму в 
Україні і закликали всі відповідні органи влади 
стати на захист інтересів України та традиційних 
сімейних цінностей.

Напередодні Саміту Україна – ЄС, різноманітні 
європейські структури почали активно тиснути 
на Україну з вимогою якнайшвидше прийняти 
закони щодо захисту гомосексуалістів від 
дискримінації. Зокрема, нещодавно такий 
законопроект було внесено Кабміном до 
Парламенту. 

Павло Унгурян додав, що часто лобісти 
гомосексуального способу життя роблять 
підміну понять пропаганди гомосексуалізму 
на дискримінацію гомосексуалізму. За його 
словами, дуже важливо, щоб суспільство 
розрізняло питання захисту традиційних 
сімейних цінностей та переслідування за 
гомосексуалізм.

Новий законопроект 
№2342 – найсерйозніша загроза для 

традиційної сім’ї 
в Україні за останнє десятиріччя

«19 лютого 2013 року у Верховній Раді Украї-
ни зареєстровано законопроект № 2342 «Щодо 
запобігання та протидії дискримінації в Україні», 
який є найбільш небезпечним, як для тради-
ційної сім’ї в Україні, так і для церков України і 
суспільства в цілому.

В разі прийняття законопроекту № 2342 
«Щодо запобігання та протидії дискримінації в 
Україні» під видом протидії дискримінації буде 
заборонена будь-яка критика та обмеження 
дій сексуальних меншин, а також під видом 
«запобігання дискримінації» вони отримають 
нечувану свободу діяльності та юридичний 
захист.

Завдяки розмитому тлумаченню цих понять, 
після прийняття закону будь-яку людину чи 
церкву можна буде притягти до адміністративної 
чи кримінальної відповідальності: за критику 
гомосексуалістів, за протидію пропаганді їх 
способу життя, за відмову прийняти на роботу, 
в церкву чи місію гомосексуаліста, за відмову 
їх вінчати, за відмову гомосексуалістам у будь-
яких їх ініціативах і т.д. Судові органи будуть 
все це називати «непряма дискримінація», 
«пособництво у дискримінації», «підбурювання 
до дискримінації» тощо.

Закликаємо всі церкви та всіх віруючих, 
громадські організації та місії, та простих 
громадян написати звернення до основних 
державних органів (на кожний окреме 
звернення) з вимогою відкликати законопроект 
№ 2342 «Щодо запобігання та протидії 
дискримінації в Україні», а також не допустити 
його прийняття» 

 
Сергій метався по кімнаті, мов зранений 

звір у клітці: зазирав до кожної шухляди, 
в кожен закуток, аби нічого не забути в цьому ос-
тогидлому, хоч і затишному, домі. Скидав докупи 
свої сорочки, краватки, светри, шкарпетки і навіть 
носовички – все, до останньої дрібнички, забере 
з собою.

– Оце так нажився! – мов з лука, цілив слова-
ми в бік дружини Оленки, яка, стоячи біля дверей, 
мовчки спостерігала за чоловіковою метушнею. – 
Увесь світ мені зав’язала! Життя перевернула!.. 
І чого, чого тобі тільки бракувало? Посадив, мов 
принцесу, вдома: рости доньку, доглядай чоло-
віка… Себе не шкодував, працював до знемоги, 
щоб вдосталь усього мати, щоб все не гірше, як 
у людей. А ти?.. Віддячила!.. «Бога прийняла в 
своє серце», – передражнив дружину, ще більше 
закипаючи з люті. – Який Бог?! Я для тебе мав би 
бути богом, бо ж за моєю спиною жила – розко-
шувала…

Оленка пополотніла.
– Сергійку, – промовила стиха, – не гріши сло-

вами, помовч краще…
– Це тобі не можна грішити, – огризнувся, – ти 

ж у нас свята, а я ще наполовину грішний, мені 
можна.

Ноги чоловіка заплуталися в манатті, скида-
ному ним докупи просто на підлозі. Спересердя 
почав піднімати сорочки і безладно засовувати 
їх у валізи. Восьмирічна донечка Софійка, при-
чаївшись у куточку, злякано переводила погляд з 
мами на тата і тихенько схлипувала. Те дитяче 
хлипання не збудило жалю в татовому серці – на-
впаки, стало іскрою для нового спалаху гніву.

– Не реви! – наказав суворо (хай таким за-
пам’ятає батька!) – Плакати ви всі тут майстри-
ні. Може, скажеш, шкода татка? А не шкода було 
тоді, коли з мамою щонеділі до церкви бігала, 
коли замість естрадних пісень псалми виспівува-
ла, а замість «Казки про Колобка» читала про Ди-
тятко в яслах? Мені зі знайомими соромно зустрі-
тися, все підсміюються: мовляв, ще не зробили й 
тебе святим твої домашні?.. Ні, з мене – досить! 
Ситий – по саме нікуди! Моліться до свого Бога, а 
я жити хочу по-людськи.

Сорочки, як не старався Сергій, висовувалися 
з валіз – начебто не хотіли ніяк залишати домівку 
і господиню, яка так дбайливо їх прала та прасу-
вала. Оленка підійшла до чоловіка.

– Давай, допоможу, – промовила стримано, 
хоч голос (так, принаймні, здалося Сергієві) зву-
чав, мов натягнута тятива: ось-ось трісне – і тоді 
жінка зайдеться голосними риданнями. Йому, на-
віть, хотілося, щоб вона плакала, щоб благала за-
лишитися, щоб обіцяла, що заради нього, заради 
збереження родини ладна на все – навіть стосун-
ки з Богом розірвати… Але Оленка мовчала, і це 
мовчання каменем тиснуло на його серце.

– Що ж, склади хоч речі на прощання, – мовив 
глумливо, – як-не-як, і досі законна…

…Коли за Сергієм зачинилися двері, в кімнаті 
настала німотна тиша, навіть Софійка перестала 
плакати: пригорнулася до матері і допитливо ди-
вилася їй в очі, наче хотіла там прочитати, що ж 
насправді сталося щойно в їхній родині. Оленка 
мовчки пестила пшеничне волосся донечки, ста-
раючись нічим не виявити свого болю. Ненароком 
зиркнула у вікно – там білопінним цвітом кипіла 
весна; жвавим щебетом про щось перемовляло-
ся птаство; галасувала дітвора, бавлячись у піж-
мурки… Все – як завжди, от тільки немає більше 
в її житті Сергія… Якими ж то шляхами ходитиме 
він тепер? Як вестиметься йому в цьому розбу-
рханому світі?.. «Поживемо-побачимо», – сама 
собі сказала подумки, а вголос озвалася до донь-
ки:

– Подивися, як сонячно надворі. Може, погу-
ляємо трохи?

– І морозива купимо, мамусю?
– Можна й морозива…
Взяла до рук скарбничку, в якій, зазвичай, збе-

рігалися гроші – і мало не скрикнула: в ній було 
порожньо, тільки якийсь невеличкий папірець 
нахабно просився до рук. Розгорнула його і про-
читала: «Мені жити треба, а вам хай ваш Бог до-
поможе»…

Записка впала на підлогу, і Оленка зайшлася 
плачем. «Чому він з нами так? – сама себе за-
питувала. – Ми ж не вчинили йому ніякого зла. 
Чому?»

Софійка стояла поруч і з жалем дивилася на 
матір: чим же її втішити, чим?..

– Не плач, мамусю, – сказала те єдине, що 
спало враз на думку. – Знаєш, я передумала, мені 
навіть не хочеться того морозива.

– Сонечко любе моє, – пригорнула мати 
доньку, – як же ми жити далі будемо? Нічого 
нема – ані копійки за душею.

– То давай помолимося, – защебетала Софій-
ка. – Господь допоможе, нам в недільній школі 
казали, що Він допомагає всім, кому важко і хто 
звертається до Нього.

Донька торкнулася маминої руки – і раптом з її 
вуст злетіли слова, від яких сльози вмить висохли 
на Оленчиному лиці – мов і не було.

– Дорогий Ісусе, – молилася дівчинка, – благо-
слови нашого татка. Зроби так, щоб він полюбив 
Тебе, як любимо ми з мамою, щоб повернувся до-
дому і щоб ми знову стали щасливими… А ще по-
дбай, аби ми не були голодними навіть тоді, коли 
в нас зовсім немає грошей…

Проста дитяча молитва підбадьорила обох – і 
за кілька хвилин на плиті вже закипав чайник, а 
на столі з’явилося печиво, масло, варення. Життя 
навіть без Сергія поверталося у звичне русло…

Раптом у дверях заспівав свою веселеньку ме-
лодію дзвінок – хто б це? Нікого ж не чекали. «Не-
вже Сергій?» – майнуло в голові Оленки. «Може, 
татко повернувся?» – схоже подумала й Софійка. 
Але то був не татко – на порозі стояв сусід дядько 
Іван.

– Оленко, вибач, – звернувся він до сусідки, – 
я ж уже два місяці ваш з Сергієм боржник. Пам’я-
таєш, позичав, коли купував пральну машину. 
Думав, на кілька днів беру, а нам зарплату затри-
мали; потім так закрутився з роботою, що зовсім 
забув про борг. Сьогодні ж зненацька – мов ок-
ропом хто обдав: згадав! Вибач, що змусив так 
довго чекати…

– Все гаразд, Іване, – посміхнулась Оленка. –
Дякую, що зайшов. Ти нагодився вчасно.

Жінка тримала в руках купюри – і на душі рап-
том стало так погідно й сонячно, як буває хіба що 
після теплого травневого дощу. Байдуже, що тих 
грошей вистачить ненадовго і вони не зарадять 
скруті, яка увійшла в їх оселю. Головне – Господь 
почув їх молитву! Його поміч сьогодні надійшла 
вчасно, мов манна небесна — Він допоможе і в 
завтрашньому дні, бо ніколи не спізнюється, ні-
коли…

Сергій з’явився так само несподівано, як 
і пішов, але через десять літ. Всі оці де-

сять літ ні Олена, ні Софійка і гадки не мали, куди 
він щез – мов у воду канув. Обидві молилися за 
нього, проте на зустріч уже й не сподівалися – аж 
тут раптом переступив таки поріг колись рідної 
домівки. Стараючись не зустрічатися поглядом з 
дружиною, яка відкрила йому двері, ніяково, мов 
чужий, озирався довкола. Дивно, він сподівався 
застати вбогу оселю, сумну (можливо, вже й по-
сивілу від безвиході) дружину – аж ні, все інак-
ше: нові меблі, нові килимки на підлозі; на столі 
поруч з букетом розкішних троянд у кришталевій 
вазі – Біблія в дорогій оправі. А Оленка… Вона 
зовсім не змінилася за ці десять літ, хіба що стала 
трохи статечнішою. Все інше – як раніше: ямочки 
на щоках, які колись так вабили Сергія; дбайливо 
викладена віночком на голові коса; лагідний і про-
никливо-довгий (наче в самісіньке серце зазирає) 
погляд волошкових очей. Сергій почувався перед 
дружиною, неначе побитий пес: прийшов, бач… 
Для чого? Ти тут – чужий...

– Добридень, Сергію, – приязно, хоча й дещо 
стримано, посміхнулась Оленка. – Чого став, мов 
укопаний? Це ж скільки літ не бачилися? Про-
ходь, влаштовуйся зручніше. Зараз чайник шви-
денько поставлю – я щойно тістечка свіженькі з 
магазину принесла, наче відчувала, що матиму 
гостя. Поп’ємо чаю, поговоримо (ти ж, напевно, 
для цього прийшов, правда?)  А там, дивись, і Со-
фійка додому повернеться – ти її вже й не впізна-
єш, зовсім дорослою стала.

Сергієві забракло слів. Такої зустрічі він не 
сподівався. Чекав докорів, сліз, звинувачень (він 
всього цього, без сумніву, заслужив), але гостин-
ності… Чому, власне, до нього мають виявляти 
гостинність? Він же залишив родину напризволя-
ще, забравши все до копійки. Хіба таке проща-
ється?.. Схоже, прощається – он як приязно по-
сміхається його Оленка: ні болю, ні неприязні, ні 
лукавства не видно в очах.

– Розповідай, Сергію, – Оленка поставила на 
столі чомусь чотири чашки («Третя, зрозуміло, 
для Софійки, – здогадався чоловік. – А четверта? 
Цікаво, для кого четверта? Хто ж іще в них є?») – 
Як живеш? Де пропадав усі ці десять літ?

– Та що там розповідати, – махнув рукою Сер-
гій, – Не склалося в мене життя. Може, й справді 
прогнівив Бога чи просто фортуна від мене від-
вернулася – тільки розлетівся мій бізнес десь 
через півроку, як пішов від вас. Поневірявся по 
світах, мов те перекотиполе. Зійшовся, було, з 
однією жінкою… Спершу наче подобалася, та вже 
за кілька місяців почалися щоденні сварки: кому, 
скажи, потрібен чоловік без статків? Знайшла че-
рез якийсь час моя Риточка-Маргариточка іншо-
го, заможнішого, та й подалася з ним кудись. Я 
ж перебивався тимчасовими заробітками, поне-
вірявся по найманих кутках. Отак і сьогодні – не 
живу, а животію…

– Чому ж додому не повертався? – в куточках 
Оленчиних очей блиснула сльоза.

– Соромно було, Оленко, – важко зітхнув. – Та 
й з чим повертатися? Що я міг вам дати? Навіть 
те, що прихопив з собою, коли йшов від вас, спли-
вло, мов за водою… Я й зараз довго думав: зайти 
чи ні? Кому я такий потрібен?

– Даремно ти так. Потрібен, передусім, Госпо-
ду, хоч ніяк не хочеш повірити в це. Та й нам із Со-
фійкою завжди був потрібен. Ми й досі молимося 
за тебе. А гроші… Хіба в них щастя? Сьогодні їх 
нема, а завтра, дивись, з’являться. Був час, ти ж 
знаєш, Сергію, коли й нам з Софійкою було ой як 
сутужно.

– Це тоді, коли я залишив вас, обібравши, мов 
липку? Прости, – Сергій, згоряючи від сорому, 
потупив очі – тільки б не зустрітися поглядом з 
дружиною.

– Важко вам дуже жилося, правда?
– Важко, але я ж завжди казала тобі: Господь 

ніколи не залишає Своїх дітей у біді.
– І як же вам вдалося подолати скруту?
– Як?.. – машинально перепитала Оленка, 

зволікаючи час, аби зважити: розповідати про 
щось чи ні…

Та, пам’ять уже воскресила той вечір, коли її 
донечка, лаштуючись до сну, мовила:

– Мамо, завтра наш клас іде до лялькового те-
атру, але я не піду, залишуся з тобою.

– Чому? – щиро здивувалася, знаючи, як її ди-
тина любить лялькові вистави.

– Розумієш, – сказала по-дорослому 
серйозно, – усім дівчатам купили нові святкові 
сукні, а в нас же грошей нема…

Наче блискавка обпекла Оленчине серце. 
Швиденько сказала доньці «На добраніч» – і мет-
нулася до шафи, де висіли її сукні. Вона любила 
і вміла гарно вбратися, вирізнялася поміж подруг 
вишуканим смаком. До того ж, ще до заміжжя 
вивчилася на швачку – невже ж не зуміє за ніч 
справити донечці обнову, перешивши одну зі сво-
їх суконь?..

Вранці, коли Софійка прокинулася, на неї вже 
чекало святкове вбрання – та таке, що, либонь, 
ні в кого з дівчат схожого не було. На радощах ді-
вчинка кружляла по кімнаті, зовсім не помічаючи 
червоних від безсоння маминих очей. А надвечір 
до них завітала одна з Софійчиних однокласниць 
разом зі своєю мамою: дуже вже захотілося мати 
й собі таку ж сукню... Потім приходили люди ще і 
ще – нікому не відмовляла, всіх обшивала.

– Ось так я розпочинала свою справу, – по-
сміхнулася Оленка. – Сьогодні вже маю власну 
майстерню…

Рипнули двері – і до кімнати увійшла Софійка, 
ведучи за руку якесь дівча з кумедними косичка-
ми і великими бантиками-метеликами.

– Татусю, привіт! – Софійка кинулася батькові 
на шию. – Як добре, що ти прийшов до нас. Ми з 
мамою так скучили за тобою. Правда, мамусю?

– І я скучила. Привіт! – незнайоме дівча й собі 
підійшло до Сергія.

«Отже, в Оленки є ще одна донечка, – щось 
недобре ворухнулося в Сергієвому серці. – От 
тобі й християнка»… З подивом зиркнув на дру-
жину.

– Познайомся, Сергію, це – Ганнуся. Її батьки, 
наші сусіди, рік тому загинули в автокатастрофі…

– Зараз вони на небі, – додала малеча, пильно 
вдивляючись у незнайомого дядька, якого Софій-
ка назвала татком.

– Так, на небі, – Оленка посадила дівчатко собі 
на коліна. – Ганнусі також дісталося в тій аварії…

Тільки тепер Сергій помітив, що в дівчинки 
по лікоть відтята ліва ручка. В його серці раптом 
спалахнули і жалість, і любов до цієї дитини, яка 
ще мить тому була йому зовсім байдужою.

– Рідні в них не було ніякої, – продовжувала 
Оленка. – Аби дівчинці не спізнати сирітської долі 
в притулку, я й вирішила оформити опіку. Адже 
в Святому Письмі записано: «Хто приймає цю 
дитину в ім’я Моє, той Мене приймає». До того 
ж, втрьох нам веселіше. Ганнуся – це моя друга 
донечка…

– А ти будеш моїм другим татком, правда? – 
дівчинка спритно перелізла з Оленчиних колін 
на Сергієві і обхопила його за шию. Сергій і собі 
обійняв малечу, прихилившись лицем до її голів-
ки, аби ніхто не побачив, як зволожилися його очі. 
Від болю?.. Чи від щастя?..

С. Береза

Несподіване щастя
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В усьому Бог
Барвистим рястом диво-цвітом
Встиляє килими земля;
Навіть без слів Володар світу
Через творіння промовля.

Твоя премудрість, Боже,
В зірках і в хмарі грозовій.
Надійна всесвіту сторожа
У дивній величі Твоїй.

Чудовий світ Твоїх законів
В них мудрість втілена Твоя;
Людські руйнує перепони
Її нестримна течія.

В бурхливих днях усе минає,
Земне життя сплива, мов сон;
Щасливий той, хто обирає
Фортецю вічності – Сіон.

І хоч в житті нам стеле доля
Замість троянд – гіркий полин,
Але веде Господня воля
В країну сонячних долин.

                         М. Сокол

Я син Отця
Я син Отця, що сотворив цей світ,
Хоч був гріхом 
спустошений надовго,
Іду тепер і не ховаю сліз
Через літа стривожені до Нього,
Іду туди, де світло не згаса,
Горять людські зірницями надії,
Де край чудес, незаймана краса, 
Моя Вітчизна небом даленіє.

Твердий мій поступ,
Скільки б я не йшов,
Стаю мудрішим в 
помислах щоденних —
Я син Христа, що на Голгофі кров
Пролив за мене в 
муках незбагненних,
Він смерть здолав, 
піднявся до Небес,
Щоб знов прийти
На землю як Спаситель, —
Лишив мені життя 
найважчий хрест
Та істину, якої не згасити.

Я син Отця, Святого Духа син —
Чи не тому так радісно і щасно?
Несу в очах безмежну неба синь,
А в серці вдячність 
Господу незгасну.
Я вже не той, що донедавна був,
Щоб жити вічно — 
народився знову,
Відчув, як нині, у важку добу,
Ще більш потрібне людям 
моє слово.
Його ж лелію, як мале дитя,
У нім хвала Всевишньому і слава.
Я син Отця, що дав мені життя
І на безсмертя невід’ємне право.

С. Рачинець 

Закінчення. Початок на стор.2
Ім̓  я Юпітера походить від імені 

Яфета. Його оракул знаходився в мі-
сті Додана.

Наступний онук – Тубал (Тувал). 
Єзекіїль згадує про нього разом з 
Ґоґом і Мешехом (Єз. 39:1). Тіглата-
паласар I, цар Ассирії, який правив в 
1100 році до н.е., називає нащадків 
цього внука Тубалом. 

Йосип Флавій назвав їх тувалами, 
які пізніше стали відомі як іберійці.

«У часи Йосипа Флавія Римля-
ни називали цю територію Іберією. 
Іберія знаходилася там, де сьогод-
ні перебуває Грузія, столиця якої і 
до сьогоднішнього дня носить ім ̓ я 
Тубала – Тбілісі. Звідси, перейшов-
ши через Кавказькі гори, народ ру-
шив далі на північний схід, назвавши 
річку Тобол ім ̓ ям їхнього племені, 
а звідси й назва відомого міста То-
больська».

Мешех - ім’я наступного онука 
Ноя, є древньою назвою міста Мо-
сква. Москва є як столицею Росії, так 
і областю, яка оточує це місто. Один 
з географічних районів, Мещерська 
низовина, до сьогоднішнього дня на-
зивається за іменем  Мешеха, прак-
тично не зазнавши змін протягом 
століть.

За Йосипом Флавієм, нащадки 
Тіраса називалися тиряни. Греки змі-
нили їх назву, і вони стали називати-
ся фракійцами. Фракія тягнулася від 
Македонії на півдні і до річки Дунай 
на півночі і до Чорного моря на сході. 
До цієї області належали території 
відомої нам Югославії. У Всесвітній 
енциклопедії говориться: «Народ 
Фракії являв собою жорстоких індо-
європейців, які любили воювати і за-

йматися мародерством». 
Нащадки Тіраса поклонялися 

йому під іменем Турас, тобто Тор - 
бог грому.

Чотири сини Хамові
«А сини Хамові: Куш, і Міцра-

їм, Фут і Ханаан» (Буття 10:6). 
Хамові нащадки в основному засе-
ляли південно-західну частину Азії 
та Африки. У Біблії часто говориться 
про Африку, як про Хамову землю 
(Пс. 104:23, 27; 105:22).

Ім̓я Ноєвого онука Куша (з дав-
ньоєврейської це слово позначає 
древню Ефіопію). Слово Ефіопія в 
Біблії - завжди, без винятків, пере-
клад єврейського слова Куш. Йо-
сип Флавій, який називає їх хусами, 
писав, що «навіть у наші дні самі 
ефіопи називають себе хусейна 
(хусейцями), як називають їх і жителі 
Азії». Наступний онук Ноя - Міцраїм. 
Міцраїм - це давньоєврейська наз-
ва Єгипту. Назва Єгипет сотні разів 
зустрічається в Старому Завіті і (за 
винятком одного разу) завжди це пе-
реклад слова Міцраїм. Наприклад, в 
місці поховання Якова, ханаанеяни-
ни побачили плач єгиптян і назвали 
це місце Абель Міцраїм, що означає 
плач єгиптян (Бут 50:11).

Походження більшості племен і 
народів можна простежити до синів 
Ноя - і це легко перевірити, дослідив-
ши їх генеалогічне дерево.

Фут - ім’я наступного онука - дав-
ньоєврейська назва Лівіі. Ця давня 
назва тричі зустрічається в Старому 
Заповіті. Древня річка Фут протікала 
через Лівію. До часів Даниїла, назва 
була змінена на Лівію. Йосип Флавій 
говорив: «Фут заселив Лівію і назвав 
своїм іменем  жителів країни - футій-

цями».
Ханаан - наступний онук Ноя - 

давньоєврейська назва території, 
яку римляни пізніше була назвали 
Палестина, тобто сучасна терито-
рія Ізраїлю і Йордану. Варто сказа-
ти кілька слів про нащадків Хама 
(Бут. 10:14-18). Ними були: Філіст, 
який, безсумнівно, є предком фили-
стимлян (від якого походить назва 
Палестини), Сидон - засновник ста-
родавнього міста, названого на його 
честь, і Хет - родоначальник старо-
давньої Хетської імперії.

Також про Ханаан говориться в 
Книзі Буття 10:15-18 як про прабать-
ка євусеянина (Євус - це давня назва 
Єрусалиму – Суд. 19:10), аморея-
нина, ґірґашеянина, хіввеянина, ар-
кеянина, синеянина, арвадеянина, 
цемареянина, хаматеянина - старо-
давніх народів, які населяли Хана-
анську землю. Найбільш відомим на-
щадком Хама був Німрод - засновник 
Вавилона, а також Ерех, Аккад і Кал-
не в землі Шінеар (Вавілонія).

П 'ять синів Сима
«Сини Симові: Елам, і Аш-

шур, і Арпахшад, і Луд, і Арам» 
(Бут . 10:22).

Елам - це давня назва Персії, 
яка сама є древньою назвою Ірану. 
До часів правління царя Кіра народ, 
що жив тут, називався еламітами, 
вони навіть кілька разів згадуються 
під такою назвою в Новому Завіті. У 
книзі Дії 2:9, Євреї з Персії, які були 
присутні в День П’ятидесятниці, зга-
дуються, як еламіти. Таким чином, 
перси є нащадками, як Елама, сина 
Сима, так і Мадая - сина Яфета (ди-
віться вище).

Починаючи з 1930-х років, вони 

називають свою землю Іран. Дуже ці-
каво відзначити, що слово «арієць», 
яке так зачаровувало Адольфа Гіт-
лера, є формою слова «Іран». Гітлер 
хотів створити чисту арійську «расу, 
що складається з суперлюдей. Од-
нак сам термін «арієць» означає змі-
шана лінія семітів і яфетітов!

Ашшур - це давньоєврейське 
слово означає Ассирія. Ассирія була 
однією з найбільших стародавніх ім-
перій. Щоразу, коли в Старому Заві-
ті зустрічаються слова Ассирія або 
ассирійський, вони перекладаються 
від слова Ашшур. Ашшур був одним 
із перших людей, кого обожнювали і 
кому поклонялися його нащадки.

«Упродовж всього існування Ас-
сирії, тобто до 612 р. до Р.Х., зведен-
ня битв, дипломатичних та зовнішніх 
відносин зачитували вголос, зверта-
ючись до зображення Ашшура; всі 
ассирійські царі вважали, що носять 
свою корону тільки лише з боже-
ственного дозволу духа Ашшура».

Арпахшад був прабатьком хал-
деїв. Цей факт «підтверджується 
хуристськими (Нузі) скрижалями, 
де його ім̛̓̕̕я виглядає як Аріпхурра - 
засновник халдеї». Його нащадок, 
Евер, передав своє ім ̕ я єврейському 
народові через лінію Евер-Пелеґ – 
Реу – Серуґ – Нахор – Терах – Аврам 
(Бут. 11 :16-26).

У іншого сина Евера - Йоктана - 
було 13 синів (Бут 10:26-30), які осе-
лилися в Аравії. Луд був предком 
лідійців. Лідія перебувала там, де 
сьогодні розташована Західна Ту-
реччина. Древньою столицею Лідії 
був місто Сарди. Одна з семи цер-
ков Азії була розташована в Сардах 
(Об. 3:1).

Арам – давньоєврейська назва 
Сирії. Щоразу, як в Старому Заповіті 
зустрічається слово Сирія, це слово 
перекладене зі слова Арам. Сирійці 
називають себе арамійцями а їхня 
мова називається сирійською. До 
часів поширення Грецької імперії, 
арамейська мова була міжнародною 
мовою (2 Цар. 18:26). Коли Ісус висів 
на хресті і промовляв слова: «Елої, 
Елої, - лама савахтані, що в пере-
кладі значить: «Боже мій, Боже 
мій, - нащо Мене Ти покинув?» 
(Марка 15:34), Він говорив арамей-
ською мовою – мовою більшості лю-
дей.

Це короткий огляд історії про 16 
Ноєвих онуків. Однак цього, мабуть, 
достатньо, щоб показати, що всі ці 
люди і справді жили, що вони були 
саме тими, ким їх називає Біблія, і 
що вони та їхні нащадки є реальними 
персонажами на сторінках історії. Бі-
блія – не збірка міфів та легенд, вона 
є єдиним ключем до історії найдавні-
ших епох світу.

Гарольд Хант і Рассел Грігг 
www.answersingenesis.org
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