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ВЯРАТА НА ЧОВЕКА  

ОТ ЕГИПЕТ ДО  ХАНААН  

 
Подбор и адаптация на текстове от 

 книгата  на Димитър Христов 

 

ФАРАОНЪТ НА  ИЗХОДА ОТ ЕГИПЕТ / С-2010 

 

 Преди 3300 г. голямо множество от египтяни и други разноплеменни люде, 

прогонени от Египет заради вярата им в един-единствен бог Атон, достигат до 

планинската верига Шара. След четирийсетгодишно бродене по пустините на 

полуостров Синай, те се заселват временно всред жителите на древното 

царство Едом (сега част от Южна Йордания). 

 Крайната цел на преселниците обаче е да се установят завинаги на 

територията на египетската провинция Ханаан (наречена към 30 г. пр.Хр. от 

римляните Палестина, от думата „филистимляни”). 

 Ханаан е „цената”, която Първият министър на непълнолетния фараон Тут-

анкх-Амон, адон (господар) Ай (велик), обещал да „заплати” на единобожниците, 

ако напуснат доброволно Египет, за да предотврати братоубийствена война с 

населението, вярващо в различни богове. Затова те преименуват бог Атон в 

Адонай. / Знаменателен миг от хилядолетията на Древен Египет ! / 

 Единобожниците напускат Египет към 1330 г. пр.Хр. Това е бил така 

нареченият в Библията Изход, приключил към 1290 г. пр.Хр. с нахлуването им в 

Ханаан. Ако прочетете книгата ще узнаете: 

 - кой е основателя на днешните монотеистични религии; 

 - кои и какви са били първите вярващи в един бог; 

 - защо са прогонени от Древен Египет; 

 - кой и какъв е бил техният водач в Синай; 

 - как е станало заселването им в Ханаан; 

 - защо по-късно там са основали две държави – Юдея и Израел, воюващи 

непрекъснато / неточно обобщение ? / до 722 г. пр.Хр., когато Асирия начело с 

цар Салманазар унищожава Израел. 

 Или накратко, какви са историческите факти, станали основа и причина за 

теологическата легенда / израз-находка / , записана в Стария завет на Библията 

седемстотин и осемдесет години след Изхода. 

 

* 
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ЗА ПОСЛАНИЕТО НА КНИГАТА 

  

 Откакто свят светува, човешкото общество функционира като пространство 

от първичните биолого-социални разграничения: „Аз” – „Ти” и „Ние” – „Вие”. За 

древните египтяни това е разграничението „Озирис” – „Сет”, а за Библията – 

„Авел” – ”Каин”. От своя страна, всяко социално разграничаване се проявява 

чрез два процеса – привличане и отблъскване. 

 Поради казаното, човешкото общество може да се дефинира най-общо като 

СИСТЕМА, елементите на която представляват съвкупност от привличащи се 

и/или отблъскващи се първични разграничения от типа „Аз – Ти” и „Ние – Вие”. 

Те действат на  микро-, мезо-, макро- и меганиво. Социалното привличане води 

до укрепване, а социалното отблъскване – до разпадане на социалната 

система. 

 Настоящият роман е посветен на появилото се за първи път в Древен Египет 

религиозно разграничение от вида: „Ние, вярващите в един бог / за Египет – 

нетер / – Вие, вярващите в различни богове / нетеру / ”. То се е проявило в 

отблъскване, довело до първата в човешката история социална революция        

/ новаторство в подреждането на съвременни думи !? /, съпроводена от насилие и 

кръвопролития. 

 

*  

 

УВОДНИ БЕЛЕЖКИ    

 

 Вие не държите в ръцете си научен труд / но с вероятност да се приема с научно-

доказателствена стойност и последна проповед / , посветен на част от старата история 

на Египет, а роман, изграден върху хипотезите на редица египтолози за случилото 

се към края на управлението на фараоните от ХVІІІ-та  и началото на ХІХ-та 

династии (1353 – 1290 г. пр.Хр.) на Новото царство (1550 – 1069 г. пр.Хр.). 

 Когато проучвах трудовете на десетки автори върху темата, установих, че 

както по отношение на годините, през които са управлявали фараоните, така и при 

тълкуването на едни и същи артефакти, често пъти учените и специалистите 

изказват различни становища. Затова приех хронологията на Месод и Роже Сабах, 

посочена в книгата им „Тайната история на Библията”, макар че и тя се оспорва. 

Не се учудих, защото става дума за събития, хора и съдби, отдалечени от нашето 

съвремие с повече от трийсет и три века. През това време деградиралото в 

духовно отношение човечество успяло да унищожи по-голямата част от уникалните 

строежи, възхитителните произведения на изкуството и занаятите и неизброимите 

писмени документи за вярванията, знанията, бита и културата на древните 

египтяни. 

                                                 
 Изд. Медия, С., 2005 г. 
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 Проучванията на историците обаче доказват, че началото на погромите над 

постиженията на древноегипетската цивилизация от медно-бронзовата ера не е 

поставено от чуждестранни завоеватели. Римляните наистина са ограбили, 

запалили и сринали величествения храм на бог Серапис, научния институт 

„Музейон” с Александрийската библиотека, съхраняваща над половин милион 

папируса и пергамента и стотици храмове с библиотеки на други египетски богове, 

но това се е случило едва през 391 г. сл.Хр. Станало е по заповед на византийския 

император Теодосий и чрез изпратеният от него в Александрия християнски 

епископ Теофил, за да се сложи край на преклонението пред много богове и се 

разчисти пътя за вярата в един Бог. / Моля, през ІІІ век сл.Хр. египетските  

християни  първи  в  света  започват да празнуват Христовото кръщение – 

символизиращо тайнството на смъртта и възкресението;  умира земния човек 

(наследника на Адам) и се  ражда одухотворения човек. / Пак в името на този бог, но 

хиляда години по-късно, испанските конквистадори са унищожили в Южна Америка 

неразгаданата и до днес култура на олмеките, маите, толтеките, ацтеките, инките, 

аймарите и много /интересно колко?/ други народи. / Присъда на испанците за 

изродените им съграждани или отсъства глобалната констатация за вярата на тези 

народи вече 1500 години в Господ Иисус Христос ? / 

 Първият владетел, който в името на един единствен бог, дръзнал да посегне 

на всичко сътворено / прекалено разсъждение / от собствения му народ е египетски 

фараон, живял хиляда седемстотин и четирийсет години преди император 

Теодосий, за когото ще стане дума по-нататък. 

 При недостига на достоверна информация и противоречивост на 

становищата на учените, реших да дам по-голяма свобода на въображението си, 

придържайки се главно към най-добре аргументираните тези на египтолозите, без 

да пропускам възможността да вплитам и някои „еретични” разкрития на така 

наречената „забранена египтология” /  Как  и  къде  е  забранена ,  моля  ? / . Именно 

към нея направих своя скромен принос, разглеждайки случилото се в Древен 

Египет между 1353 и 1330 г. пр.Хр. като първа социална революция / стилно, но думи 

?! / в историята на човечеството. / През което време с Божествен промисъл е 

променена хилядолетната история в Древен Египет и то само за по-малко от 

двадесет години според автора. Което не е ново за човешката история, защото 

например столетия преди това в Шумер са вярвали в един-единствен бог Таммуз. / Тя 

довела до временна смяна на един тип държавно управление с друг, но за 

съжаление това се оказало пагубно за страната. 

  

 А сега – малко фактология и теология. 

 От година 8000, когато в Южен Египет възниква все още неопознатата 

култура Набта-Плайя, та чак до година 1353 пр.Хр. системата на държавно 

управление на Древен Египет / състоящ  се  от  42 на  брой  племена  и  народи  / се 

извеждала и реализирала като следствие от волята и желанията на стотици / даже и 

                                                 
 Вж. книгата на Ердоган Ерчиван „Забранената египтология”, Изд. ДИЛОК, София, 2006 г. 
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при тези 42 области – те не могат да са стотици, даже останали неизвестни ? / богове. 

Най-напред преддинастическият владетел, а по-късно и фараонът се считал за син 

божи, потомствено божество и законен престолонаследник само ако е заченат от 

някой бог – донор, вселил се в мига на зачатието в земния му баща, също с 

божествен произход. Такъв произход, обаче трябвало да има и майката като 

Принцеса на трона. В противен случай богът – донор отказвал да се всели в земния 

баща дори и той да имал божествен произход. Поради това, фараоните често се 

женили за сестрите или дори за дъщерите си (например Бент-Анат, най-голямата 

дъщеря и съпруга на Рамзес ІІ). Синовете на фараоните от обикновени жени не 

можели да бъдат престолонаследници и да стават фараони, освен ако не са 

женени за Принцеса на трона. (Подобен е случаят с Тут-анкх-Амон, син на Амон-

хотеп ІV и неговата наложница Кия, оженен едва десет годишен за своята по-

голяма полусестра Анкх-есен-Амон, родена от Принцесата на трона Нефер-тити). 

 Само при горните условия фараонът бил един от боговете, изпратен 

временно на земята, за да управлява хората съобразно Божиите заповеди / две не-

понятно подредени думи за времето на фараона тогава/. (т. е. нещо като божествена 

парламентарна монархия). / каква асоциативна менталност или недомислие !? / 

 След смъртта на физическото тяло на фараона Хат и неговото 

мумифициране, безсмъртният му енергиен двойник Ка, в който живеят неговата 

душа Ба, жизнената му сила Секхем и духът му Акх, се връщал в отвъдния свят 

Дуат (като област от Рая), от който при раждането му е слязъл на Земята. Преди 

да бъде допуснат там, обаче двойникът на фараона, представляван символично 

чрез неговото сърце Аб като носител на съзнанието, се изправял пред бог Ас-ар ++ 

(на гръцки език Озирис)* в част от света Амент (нещо като Чистилището), за да 

отговаря чрез четирийсет и две твърдения-изповеди, започващи с думите „Не 

съм...”, за земните си дела. Затова, при управлението си, макар и всевластен, 

фараонът стриктно спазвал законите на богинята Маат за хармония, ред, истина и 

справедливост – установените морални и етични норми на обществото. 

 

 От година 1353 до година 1330 пр.Хр., тази система на държавно управление 

била заменена с управление по волята и заповедите на един единствен бог, духът 

на който пребивавал в човешкия образ на фараона – нещо като божествена 

абсолютна монархия /сега пак божествена измишльотина, пък и абсолютна монархия!. 

. Вярата във всички предишни  богове, включително и в този, който имал право 

да съди фараона (Ас-Ар) била отменена под смъртна заплаха при неподчинение. 

Тази коренна промяна във вярата и от тук в системата на държавно управление, 

била съпроводена с невиждано до тогава насилие, терор и кръвопролития, довели 

до духовен, морален и стопански срив и загуба на задграничните владения в 

Ханаан (сега Израел и Палестина) на най-голямата по това време империя / до сега 

                                                 
 Има изследователи, които разглеждат тези космологически идеи като шифрирана информация, че древен 
Египет е основан от извънземни същества, наречени от местните хора „богове” или „нетеру”, а от Библията 
„синове божи”. 
++ За всички означени със звездичка * думи виж Приложението „Наименования, богове и понятия на езика на 
древните египтяни”. 
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беше държава ! Та-уи (Египет). Отхвърлянето на богинята Маат пък направило 

властта на фараона безконтролна. 

 

 Проучвайки посочените по-горе разлики във вярванията и системите за 

управление на Древен Египет стигнах до извода, че чрез първата социална 

революция в човешката история / пак тази наблягаща определеност !, по същество е 

извършен преход от тео-демокрация към тео-тоталитаризъм. Тогава се запитах 

дали идеите на тази революция не са пренесени във възникналата скоро след това 

вяра в един единствен бог, обозначаван с различни понятия / това само понятия ли 

са или са проява на човешкия дух? / като Адонай, Яху (Яхве; Йехова), или Ваал, 

проповядвана съгласно Стария завет на Библията от пророка Мойсей (Моs-e)?  

За него учените / процент  египтолози  или  други? / почти / точно признание! / са 

убедени, че ако действително е съществувал, то той със сигурност е бил 

високообразован египтянин. Нещо повече, по всяка вероятност дори е бил Принц 

на трона (престолонаследник) защото, съгласно Талмуда, като дете е седял в скута 

на фараона и си е играел с короната му. Ако Мойсей (Mos-e) действително е 

намерено в тръстиките край Нил от дъщерята на фараона „еврейче”, никой нямаше 

да й разреши да го „осинови.” Освен това, Първият министър и жреците никога 

нямаше да го допуснат до скута на фараона, който лично бил заповядал 

новородените „момчета - еврейчета” да бъдат убивани. 

 И още… Принцесата никога нямаше да му даде име, което преведено от 

еврейски означава „Изваден от водата”, защото чрез него веднага става ясно, че 

детето е еврейче. Следователно, името Mos или Mose има древноегипетски 

произход и означава „Син” (например Тот-mose или сина на бога Тот). 

 

* 

 Начало на сблъсъка между / така чудно  именуваните тук от автора / поли-тео-

крацията и моно-тео-крацията поставил египетският фараон Амон-хотеп ІV, 

управлявал страната между 1353 и 1336 г. пр. Хр. Той пръв отхвърлил 

хилядолетната вяра на египтяните в стотици богове (религиозна демокрация) и 

обявил, че има само един единствен бог (религиозен тоталитаризъм), който не се 

нуждае от лично име, защото е един – просто БОГ, няма свой собствен образ, 

защото сътворявайки всичко, прониква навсякъде, съществува още преди „първото 

време” сеп-тепи (сътворението) и ще съществува вечно. / Вероятно чрез него се е 

проявил Вселенският интелект / разум за развитието на планетата Земя в напредналия  

Древен Египет. / 

 Който познава религиозната доктрина на така наречения юдаизъм (а от там и 

на християнството и на мохамеданството), веднага ще прозре / находчивост ! /, че 

единственият Бог на библейския пророк Мойсей (Mos-e) не е нищо друго, освен 

Бога на Амон-хотеп ІV, но под друго название. Адонай, Яху (Яхве; Йехова), Ваал, 

Аллах не са лични имена, а понятия, означаващи „господар”, „господ”, „владетел”, 

                                                 
+ Древните египтяни са наричали държавата си Та-уи, което означава „Двете земи”, защото преди 5000 години 
Нармер (или Мена) присъединил към Южен Египет територията на Северен Египет и основал Египет. 
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„най-висш” или „всевишен”. (Както „Христос”, което не е лично име, а на гръцки език 

означава „миропомазан”) /Но са го приели и повярвали в Неговата личност, а вече два 

милиарда народ – като Господ Иисус Христос - Спасителят, а не като понятие! /. И тъй 

като действителното съществуване, религия и управление на Амон-хотеп ІV са 

доказани от археологията  и историята, а за пророка Мойсей (Mos-e) няма никакви 

сведения извън Библията, с много основания / тоест все още предположения, 

асоциации, натъкмяване … / може да се твърди / научно доказано ли? /, че Старият 

завет не е нищо друго, освен кодиран и частично променен разказ за историята на 

Древен Египет по време на Новото царство. Този разказ е записан около 

седемстотин и осемдесет години след „Изхода” от пленени в Ханаан и преселени 

във Вавилон от Навуходоносор ІІ потомци на египтяни, прогонени от Египет през 

1330 г. пр.Хр. 

 

 А сега, какво е направил Амон-хотеп ІV... 

 За фараона–революционер /revolution - въртене в кръг, обрат; май е 

несъвместимо словосъчетание за фараона – Бог ! единственият незрим и безименен 

Бог, сътворил небето, земята и всичко в тях, се проявява символично пред хората 

чрез сияйната светлина, излъчвана от слънчевия диск, наричан на древноегипетски 

„Атон” (т.е. Бог е Светлина). Поради това, вместо с лично име и физически образ 

(човешки и/или животински), каквато е била многовековната традиция, Амон-хотеп 

ІV обозначава своя Бог с понятие / всичко с едно „понятие” ли е… Няма ли в езика ни 

думите възприятие, верую ? / за външното му проявление – „Атон”, изобразява го 

като слънчев диск разпръскващ животворните си лъчи и му посвещава много свои 

химни. (Един от тях е включен в Стария завет, но като 103-ти псалм за възхвала на 

Яхве). От тук Амон-хотеп ІV променя името си на Акх-ен-Атон (наричан в научната 

литература Ехнатон), което в превод означава „Духът (Акх) на (ен) сияйния слънчев 

диск (Атон)”. С това той се обявява за земна креация на бог Атон – неговият свят 

дух, пребиваващ между хората в собствения му човешки образ.  

 След дефиниране на новата си религиозна доктрина (идеология), Акх-ен-

Атон взима и необходимите управленски решения за нейното реализиране в 

живота: 

 Първо обявява Атон за единствен държавен / учудващо прилагателно ! / бог и 

забранява под смъртна заплаха вярата в древните египетски богове и дори 

споменаването на техните имена. С декрет той забранява използването на думата 

бог (нетер) в множествено число (нетеру). Подобна е и първата от Десетте божии 

заповеди според пророка Мойсей (Mos-e): „Да нямаш други богове, освен Мен”! 

 Във връзка с първата си заповед, Акх-ен-Атон нарежда на отряди от свои 

последователи да разрушават храмовете, да събарят статуите и да изтриват 

                                                 
 Древните египтяни са правели разлика между енергийния двойник „Ка”, жизнената сила „Секхем”, 
душата „Ба” и духа „Акх”. 
 Подобна е представата 1350 г. по-късно за Иисус от Галилея, възприеман като едно от 
проявленията на неделимата триада Отец, Син и Свети Дух. / Не на място наредени  букви ! / 
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надписите с имената на старите богове, да прогонват жреците, да ги изпращат в 

каменоломните и дори да ги избиват (терор – каква находка ?!);  

 

 Второ, с фараонски декрет отнема земята и цялото имущество на храмовете 

на старите богове и на онези аристократи и богати египтяни, които не приемат 

новата религия (национализация – каква съвременна находка ?!) ; 

 Трето, нарежда да се премахнат синурите между отнетите поземлени 

парцели, а селяните да обработват земята и да отглеждат домашните животни 

заедно (колективизация –  каква комунистическа находка ?!) ;  

 Четвърто, започва мащабно строителство на храмове на бог Атон и нова 

столица – град Ахет–Атон (Хоризонтът на Атон), при което всички жители на 

страната е трябвало безплатно да произвеждат тухли и да участват в 

строителството (бригадирско движение –  каква комунистическа находка ?!); 

 Пето, цялата реколта на земеделците и всички отгледани от пастирите 

животни да се превозват до храмовете на Атон за освещаване, след което да се 

събират в общи складове за преразпределение (снабдяване вместо търговия).  

 И не само това направил фараонът – революционер... Той организирал тайна 

служба за надзор над вярванията, мисленето и личния живот на хората, увеличил 

персонала на полицията и армията (полицейщина и милитаризация –  (находка ?).  

 

 В заключение искам да уточня, че сюжетът на моя роман е посветен на 

Първата социална революция в човешката история, породена от сблъсъка между 

древната поли-тео-крация (религиозната демокрация) и моно-тео-крацията 

(религиозния тоталитаризъм) /  Колко понаредени думички за четящите хорица ? !.  

. Ако искате да разберете какъв ИЗХОД от конфликта са намерили древните 

египтяни, за да оцелеят те, семействата и държавата им, и кой го е намерил, ще 

трябва да прочетете книгата. Това всъщност означава да се запознаете с една 

нетрадиционна хипотеза за събитията, описани във „Втора книга Мойсеева – 

Изход” и „Книга Иисус Навин” на Библията. 
       

  

ПРЕДГОВОР 

 

 „...За храмовете на боговете настанаха омразни времена. 
Дворовете им се обърнаха на пътища, които всеки можеше да тъпче. 
Страната се е изтощила от проклятията на пренебрегнатите богове. 
Негово величество търси подходящо решение, богоугодно на Амон. 
Боговете са обърнали гръб на нашата земя. Боговете вече не 
благоволяват да отговарят, когато се обръщаме към тях за съвет... 
Какво направи покаялият се фараон?... Изгони измамата от единия 
край на Та-уи, та чак до другия. И Маат отново възтържествува. 
Лъжата стана омразна в цялата страна.” 
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    Стела на Тут-анкх-Амон (1330 г. пр. Хр.); Музеят на Кайро.  
       По превода на  Кристиян Жак от 1996 г. 

 Констатации и въпроси, много трудни въпроси съдържа тази стела, но и един 

категоричен / силна дума ! / отговор. Например: 

 Защо за храмовете на боговете на Египет са „...настанали омразни времена”? 

 Защо „…Боговете са обърнали гръб” на Египет? 

 Защо „...страната се е изтощила”? 

 Коя е измамата и лъжата, станала „...омразна в цялата страна”? 

 Кой е автор на „измамата” и „лъжата”? 

 Кой е бил ненаименованото в стелата „Негово величество”, търсещо 

„...подходящо решение, богоугодно на Амон”? 

 Защо ненаименованото „Негово величество” е наречено: „...покаялият се 

фараон”? 

 Какво е направил „...покаялият се фараон”? 

  

 Отговорът на въпроса за „богоугодното решение” на „покаялия се фараон” е 

повече от ясен: Той „...изгони измамата от единия край на Египет, та чак до другия”. 

 Във Втора книга Моисеева – Изход на Библията се разказва за изгонването 

на „синовете Израилови” от Египет. Затова някои изследователи търсят връзка / все 

още ! / между текстовете от стелата на Тут-анкх-Амон и „Изхода”. Чрез много 

доказателства те стигат до извода, че описаните в стелата събития са послужили 

на автора (авторите) на „Изхода” като основа за създаване на легенда, в която 

историческите факти са подменени с една теологическа измислица. 

  И наистина. Преди всичко трябва да се запитаме / НИЕ Тук и Сега ! / 

възможно ли е акадо – шумерското (семитското) племе на Тара, Аврам и Сарайа от 

гр. Ур (сега Тел Мукайар в Ирак), и по-точно на техния внук Яков (Израел), да 

предизвика описания в цитираната стела срив на най-великата империя на стария 

свят? Изключено / Твърдение ли? /, защото заселилото се в Египет коляно на Яков 

(Израел) се е състояло само от седемдесет и двама души, потомците на които са 

прекарали според Библията четиристотин и трийсет години в „египетско робство”. 

 Едно елементарно изчисление на биологически възможния брой на 

потомците на коляното на Яков (Израел) при средна раждаемост от четири оживели 

до детеродна възраст деца за период от четиристотин и трийсет години показва, 

че те биха станали най-много около 597 хиляди души. При това възрастовият им 

състав трябва да е включвал 348 хил. деца,174 хил. родители и 75 хил. стари хора. 

По мнението на египтолозите тогавашното население на Египет е било към 3 млн. 

души. 

 В  „Изход” на Библията, обаче се твърди: „И потеглиха синовете Израелови... 

до шестстотин хиляди пешаци мъже (т.е. войни – б.м.), освен децата; с тях 

                                                 
 В древността детската смъртност е надхвърбяла петдесет процента. – Б.а. От тук до края на книгата, всички 
необозначени бележки са на автора. 
 



 9

излязоха и много разноплеменни люде, и дребен и едър добитък, твърде голямо 

стадо” (12:37,38). От цитата следва, че ако семейството на всеки „пешак” се е 

състояло от пет души, броят на изгонените „синове Израелови” трябва да е бил 

толкова, колкото е било цялото население на Древен Египет. Факт, който не е 

отразен в нито един писмен източник от онази епоха, защото няма такъв, а и 

подобно твърдение само по себе си е абсурд. Освен това, какви са тези „...много 

разноплеменни люде”, които не са били „синове Израелови” и откъде в изгонените 

„роби”, които уж са правели тухли за строежите на фараона само срещу храна и 

дрехи, се е взело споменатото „...твърде голямо стадо”, че и злато за отливане в 

Синайската пустиня на Златния телец? Що за „роби” с добитък и злато са били тези 

„синове Израелови” или техният семитски произход и робството им в Египет са 

една голяма измислица? 

 В Стария завет на Библията има и текст, от който може да се направи друг 

извод за продължителността на времето, прекарано от „синовете Израелови” в 

египетско робство. По повод думите на Господ към Авраам, когато той и племето 

му са се върнали в Ханаан след краткия / само  430 години  ? / им престой в Египет, 

в Първа книга Мойсеева - Битие пише: „Знай, че твоите потомци ще бъдат 

пришълци не в своя земя (т.е. в Египет – б.м.), ще ги поробят и угнетят... В 

четвъртия род (т.е. поколение – б.м.) ще се върнат тук (т.е. в Ханаан – б.м.)” (Битие 

15:13-16). Отново възниква въпросът дали е възможно племето на Яков (Израел), 

състоящо се от заселилите се в Египет седемдесет и двама души, в „...четвъртия 

род” да станат „...шестотин хиляди пешаци мъже, освен децата...” преди „Изхода” 

им към Синайския полуостров и Ханаан? 

 Елементарните разчети показват, че при посочените по-горе условия, в 

„...четвъртия род” те могат да станат най-много 4032 души. Дори и да са имали по 

десет деца, за четири поколения броят им нямаше да надхвърли 279000 души. 

Ясно е, че посоченият брой от шестстотин хиляди „...пешаци мъже...” е измислица. 

 И още ... В Изход четем, че по време на раждането на Мойсей „Египетският 

цар заповяда на бабите, които бабуваха на еврейките, и им рече: кога бабувате на 

еврейка, гледайте при раждането: ако е момче, убийте го, ако е момиче, нека 

живее”. По нататък узнаваме, че „израелтяните” са имали само две акушерки – 

Шифра и Фуа, (1:15). От тук следва, че броят на „синовете Израелови” по време на 

раждането на Мойсей е бил малък и няма как те да станат „... до шестстотин хиляди 

пешаци мъже ...” когато ги е извел от Египет.  

/ Всички тези наивни текстове са фаталната заблуда на автора,  подчертавайки, че 

той изобщо не знае за трите нива от букви, цифри и символи в  „Битие” и доказаният 

през вековете техен смислов скрит код. / 

 

 

 Абсурдността / Колко силно написано ! / на библейските текстове относно броя 

на „синовете Израелови”, изгонени от Египет, се потвърждава и от включената в 

Стария завет „Книга Иисус Навин”. В нея се разказва за победоносната им военна 

кампания за завладяване на над трийсет града в Ханаан и тяхното разпределяне 
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между дванайсетте „израелови” колена. За битката си с жителите на Иерихон, 

състояла се четирийсет години след „изгонването”, наследникът на Мойсей, Иисус 

Навин разделил водите на река Йордан при брода край Амата с помощта на 

Ковчега със Скрижалите и прехвърлил от източния на западния бряг на реката 

четирийсет хилядната си армия. От този текст следват три въпроса: 

 - защо и как за четирийсет години армията на „синовете Израелови” от „... 

шестстотин хиляди пешаци мъже...” се е стопила до четирийсет хиляди души? (по 

първия разгледан вариант); 

 - възможно ли е за четирийсет години (около две поколения) военната мощ 

на „синовете Израелови” да нарасне до четирийсет хиляди войни, при положение, 

че по време на „Изхода” израелтяните не са били повече от 4032 души (по втория 

вариант). 

 - как скитащите се по пустините и чукарите на Синайския полуостров 

дванайсет „израелови” племена, водещи номадски живот и едва изхранващи се от 

стадата си, са могли да отделят, въоръжат, обучат и снабдят с храна и вода 

четирийсет хилядна армия, годна да завладее цял Ханаан. Ако всеки войник 

дневно е изяждал по половин килограм хляб, двеста грама месо и също толкова 

зеленчуци и е изпивал поне по един литър вода, то как и кой е осигурявал 

ежедневно за обоза на армията на Иисус Навин двайсет тона хляб, осем тона меса, 

осем тона зеленчуци, че и осем хиляди меха с по пет литра вода? А за около сто и 

шейсет хилядите членове на техните семейства? А за един месец? А за една 

година? / Да поканим за помощ гадатели, компютри и първокласници ! / 

 Анализът недвусмислено доказва, че описаното в Стария завет завладяване 

на Ханаан от „синовете Израелови” е една нелогична измислица / доста силно ? ! / . 

  

 Освен това, въпреки дългогодишните проучвания на археолози, историци и 

дори библисти, до сега не са открити никакви доказателства за голяма 

завоевателна кампания на някакви си „синове Израелови”. Напротив, чрез текстове 

по колоните на построения от фараона Сети І храм на бог Озирис в некропола край 

Абидос е установено, че към 1290 г. пр.Хр. той е провел в Ханаан аналогична на 

описаната в Книга Иисус Навин военна кампания / наивна дума за 110-годишния 

живот на Иисус Навин /. При нея Сети І е превзел почти същите трийсет града, за 

които в Стария завет се твърди, че са завладени, разграбени и разрушени, а 

населението и царете им подложени на „...заклятие” от „израелтяните” в името на 

Единствения им Господ Бог. Много кръвожаден /Това е първото книжовно определяне 

в световната история  на Господ Бог като кръволок ! О небеса ! /  трябва да е бил този 

единствен бог Господ Яхве, щом е заповядал да се подлага на „заклятие” всеки, 

който не е „израелтянин”... 

 Ако все пак „синовете Израелови” са завладели Ханаан преди похода на 

Сети І и са се заселили в споменатите трийсет града, то те щяха да са изчезнали от 

лицето на земята, защото трите армии на Сети І наистина са превзели тези градове 

и са избили населението им защото се е съюзило с хетите и е въстанало срещу 

Египет. Ако пък „израелтяните” са нахлули откъм Синайския полуостров в Ханаан 
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след Сети І (т.е. по времето на сина му Рамзес ІІ, каквато е общоприетата версия), 

то те е трябвало да се сражават с египетските управители и гарнизоните им, 

оставени от Сети І за да охраняват споменатите градове. Затова някои египтолози 

и историци стигат до извода, че авторите на „Книга Иисус Навин” са приписали 

военната кампания на египтяните в Ханаан на „синовете Израелови”, а вместо Сети 

І, за неин пълководец са посочили Иисус Навин (Йешуа бен Нун), станал техен 

водач след смъртта на Мойсей (Mos-e). 

 Впрочем, Старият завет е изпълнен с анахронизми / има ги в преводите ! /, 

доказващи, че текстовете му не са възникнали по времето, за което се отнасят. В 

„Битие” (47:11) се твърди, че Йосиф заселил баща си Яков (Израел) и братята си в 

областта Раамсес, но град Пи-Рамсес е построен около четиристотин години след 

това „заселване”. Говори се за кервани с камили, но те са опитомени едва към 850 

г. пр. Хр. Споменава се, че Йосиф е продаден от братята си на търговци – 

измаилтяни за десет сребърника, но първо сечене на монети започва в Лидийското 

царство едва през VІІ в. пр.Хр. 

 

 И все пак, както се разбира от стелата на Тут-анкх-Амон, изгонване на хора 

от „...единия край на Та-уи, та чак до другия” наистина е имало / добре ! /. Това се 

потвърждава и от Библията с текста: „...понеже бяха изпъдени от Египет и не 

можеха да се бавят и дори храна не си приготвиха за пътя” (Изход 12:39). 

 Тогава? Тогава изводът е друг. По времето на фараона Тут-анкх-Амон е 

имало „изгонване” на голяма група от населението на Египет, състояща се от хора с 

вяра, различна от тази в бог Амон и стотиците други египетски богове. Много 

вероятно / една точна дума за тези исторически диагонали / е тъкмо споменът за това 

„изгонване”, предаван устно 780 години сред потомците на „изгонените”, да е 

заложен в библейската легенда за „Изхода”. 

 Най-новите изследвания показват, че към 1330 г. пр.Хр., от Египет са били 

изгонени онези египтяни, които приели вярата в канонизирания от бащата на Тут-

анкх-Амон, фараонът Акх-ен-Атон (кръстен Амон-хотеп ІV), един Единствен 

невидим бог на целия свят, наречен от него Атон. Своя Бог Акх-ен-Атон представял 

символично като сияещ слънчев диск. Заради него според „Стелата”, страната е 

сполетяна от „...проклятията на пренебрегнатите богове” в образа на бог Амон и  

стотиците други египетски богове, които са й „...обърнали гръб”. Чрез изгонването е 

сложен край на насилствено наложената от Акх-ен-Атон моно-тео-крация 

(религиозен тоталитаризъм) и е възстановена изповяданата от основателите на 

Египет поли-тео-крация (религиозен демократизъм). / Подтискащи са тези 

„религиозни” стъкмени термини, без елемент на Верую и духът на Древен Египет ! /  

  

 Този роман е опит да се отговори на произтичащите от стелата на Тут-анкх-

Амон въпроси със средствата на художествената литература, тъй като някои учени 

вече се произнесоха по тях, използвайки инструментариума на египтологията. 

 Бързам, обаче да отбележа, че през 1330 г. пр.Хр. фараонът Тут-анкх-Амон е 

бил само на 10 години и едва ли е можел сам да намери „...богоугодно на Амон” 
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решение, да „...изгони измамата...от Египет” и да състави текста на своята стела, 

послужила като официален декрет за реставрация на вярата в древните египетски 

богове. Освен това, като син на фараона Акх-ен-Атон, първоначално той е кръстен 

Тут-анкх-Атон и също е вярвал в Единствения бог на баща си - Атон. Това се 

потвърждава от много намерени в гробницата му доказателства (особено неговия 

трон). Чак след смъртта на баща му, невръстният още фараон е прекръстен на Тут-

анкх-Амон (от кого ли?). 

 Според труда на Месод и Роже Сабах „Тайната история на Библията”, 

автор на подходящото решение („изгонването”), на описаната в текста на 

цитираната стела реставрация и на прекръстването на малолетния фараон  е 

Първият министър Ай, който като негов регент (и правуйчо) е действал от негово 

име. Това по всяка вероятност е причината, поради която в Стария завет никъде 

не се посочва името на фараона, изгонил „синовете Израелови” от Египет. 

Авторите му не са искали да признаят, че предците им са напуснали страната по 

заповедта на едно „дете”, написана от правуйчо му Ай. 

 След внезапната смърт на Тут-анкх-Амон (на двайсет годишна възраст), Ай 

се оженил за съпругата – полусестра на Тут-анкх-Амон и по този начин за кратко 

(четири години) станал фараон на Египет. Неговото име, обаче е потънало в мрака 

на забравата, защото по нареждане на последвалите го на трона фараони е било 

изтрито от списъците на царските династии, от надписите в дворците, храмовете и 

гробниците. Така постъпвали древните египтяни, когато искали душата на някой да 

не може да се завърне за нов живот в мумията му. Същото се случило и с имената 

на Акх-ен-Атон, Семенка-Ра и Тут-анкх-Амон. 

  

 Седемстотин и осемдесет години след „Изхода”, за да оцелеят като 

пленници, прекарали шейсет години във Вавилон, съставителите на Стария завет 

на Библията, писана на арамейски език (Таргум), разказват своя „семитски” вариант 

за Тара, Авраам, Сара и потомците им, за египетското робство и за Изхода. Така, 

представяйки се за семити от вавилонския гр. Ур, изгонените от Египет египтяни 

искат да спечелят благоволението на враговете си – халдейците (семити).  Като 

свой Господ (адон),  обаче те почитат спасилия ги от сигурна смърт Първи 

министър Ай под името Адон-Ай (Виж „Таргум”). Защо бог Атон е станал Адон-Ай 

ще разберете от романа. По-късно, в преписа на Стария завет на „староеврейски 

език” (Виж „Танак”), названията Адон-ай и Яхве или   Йе-хо-ва (YHWH) се използват 

едновременно за обозначаване на един и същ Господ Бог. В еврейската Библия 

(Битие 15:2) пише „Авраам рече: „Адонай-Яхве” (Адонай е Яхве), а в арамейската 

Библия (пак Битие 15:2) се казва: „А Авраам отговори: „Ай Елохим” (Ай е вашият 

Бог). Като теология това е безспорен факт, но като история, разказаното е чиста 

измислица с трагични последици за човечеството и до днес. / Какво не премерено 

„прозрение” за нещастието по цялата планета Земя и то до днес !? /. Това се 

                                                 
 Изд. НСМ Медиа, С. 2005 г. 
 Виж корицата на романа. Дясната фигура е Ай, изпълняващ ритуала по „отваряне на устата” на мумията на 
Тут-анкх-Амон, представен като бог Озирис. 
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потвърждава и от факта / няма доказана фактология !  /, че зад „военните подвизи” на 

библейските Иисус Навин, цар Давид и цар Соломон, стоят фараоните Сети І, Тот-

мос ІІІ и Амон-Хотеп ІІІ и събития от историята на Древен Египет. 

  

 Може да прозвучи абсурдно, но най-сериозните доказателства, че така 

наречените „юдеи”, „евреи” или „израелтяни”, всъщност са били египтяни, се 

съдържат в Стария завет на Библията и то в Първа книга Мойсеева – Битие. От 

нейната Глава 50 става ясно, че когато Яков (Израел) умира, неговият син: 

 „1. Иосиф падна върху лицето на баща си, плака над него и го целува. 

  2. И заповяда Иосиф на своите слуги - лекари да балсамират  баща му; и 

лекарите балсамираха Израеля. 

  3. И стори той четирийсет дена, защото толкова дни са нужни за 

балсамиране и оплакваха го египтяни седемдесет дена”. 

 Както е известно, по време на описваните събития само египтяните от 

хилядолетия са балсамирали своите мъртви. Балсамирането е траело четирийсет 

дни, а траурът – седемдесет дни. Ако Яков (Израел) е бил евреин и е вярвал в бог 

Адонай или Яху (Яхве; Йехова), то балсамирането на тялото му е щяло да бъде 

нечувано кощунство и грях, който никой син (в случая Иосиф) не би допуснал. Щом 

обаче се е случило, то следва, че Яков (Израел) не е бил евреин, а и вярата в 

Адонай или Яху (Яхве; Йехова) още не е съществувала. 

 По нататък по повод погребението на мумията на Яков (Израел) в семейната 

гробница – една пещера в нивата  Махпела, при Мамре, която Авраам купил за 

собствено гробище от хетееца Ефрон, в Глава 50 пише: 

 „10. И дойдоха до Горен-хаатал, при река Иордан, и плакаха  там с голям и 

твърде силен плач; и оплаква Иосиф баща си  седем дена. 

  11. Хананейците, жители на оная земя, като видяха тоя плач в Горен-хаатал, 

казаха: голям е тоя плач у египтяните! Затова нарекоха това (място) с името: 

Египетски плач  при Иордан”. 

 Възможно ли е авторът на „Битие” – т. е. самият Мойсей (Mos-e) да е 

направил грешка и вместо от юдеи, евреи или израелтяни, да е записал че прадядо 

му Яков (Израел) е бил оплакван с „голям и твърде силен плач” от египтяни? Или 

по-скоро в онова време още не е имало никакви юдеи, евреи или израелтяни? 

Посочените цитати подкрепят втората теза. 

 По същия начин е описано и погребението на Иосиф, но неговата мумия е 

останала в Египет, защото съгласно Глава 50: 

 „26. Иосиф умря на сто и десет години (египетско понятие – символ за 

мъдрост – б. м.). Балсамираха го и положиха в ковчег в Египет.” 

 Ако библейският Иосиф е бил син на Яхов (Израел), то потомците му в 

никакъв случай нямаше да го балсамират, но ако наистина е балсамиран, както 

пише в Стария завет, значи той е бил египтянин. 

  

 Освен всичко казано до тук, възниква и един въпрос, на който учените до сега 

не са обърнали внимание / едно добро мисъл-попадение? /. Защо, например, в имената и на 
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четириматата патриарси на юдеите (евреите или израелтяните) фигурира името на 

древноегипетския бог Ра. Бащата на Авраам, водачът на групата са казва „Та-ра”, 

което преведено от египетски означава „Земята на Ра”. Жената на Авраам се казва 

„Са-ра”, което преведено  означава  „Вселенската жизнена  сила  на  Ра”. Нейният 

баща се казва А-Ра-н. Какво  означава  „Ав-Ра-ам” не зная, но името на бог Ра 

присъства отново. Дали по този начин съставителите на Стария завет не са 

шифрирали информацията, че произхождат от „Земята на Ра”? 

 

 Без съмнение се налага изводът, че така наречените „юдеи” и „евреи” са 

били египтяни – монотеисти, приели вярата в Единствения бог на света Атон. Вече 

над половин век много учени, включително и Зигмунд Фройд, твърдят, че ако 

библейският пророк Мойсей действително е съществувал, то той със сигурност е 

бил високообразован и посветен в жречески сан египтянин, продължил извън 

Египет делото на фараона Акх-ен-Атон и вярата в неговия Единствен бог на света 

Атон. Е, в последно време се доказва / с научни доказателства и артефакти  или все 

още само предположения? /, че и „изгонените” от Египет „юдеи” и „евреи” също са били 

египтяни – монотеисти от две касти на тогавашното египетско общество. На 

древноегипетски език тези касти са се наричали „яхудеи” – висши жреци и 

аристократи и „ерев-равеи” – обикновени хора. Затова египетският произход на 

названията „юдеи” и „евреи” е повече от очевиден. Затова при похода си срещу 

хетите Сети І е заселил изгонените от Египет яхудеи – монотеисти в Иерусалим и 

областта край него, където е основана държавата Юдея, а ерев-равеите 

монотеисти – в Североизточен Ханаан (към Сирия), източно и южно от р. Йордан, 

където е възникнала държавата Израел. Така той създал в Ханаан буферна зона 

между Египет и нападащите го от изток  и североизток  държави. Затова яхудеите 

са нарекли своя единствен бог Яху (Яхве; Иехова), а ерев-равеите са се обръщали 

към него с думата Ваал. Несъмнено кастовият състав и социалната разлика между 

яхудеите и ерев-равеите е главната причина за неспирните войни между Юдея и 

Израел, довели по-късно до изчезването на двете държави – ханаански провинции 

на Египет.  

 

 Днешните израелтяни, християни и мохамедани не желаят / това е временно / 

да приемат, че корените / Явно в кръговрата на Вселената има корени, иначе няма НИЩО! 

Всичко ново е добре забравено старо./ на техните монотеистични религии, схващания и 

ритуали лежат дълбоко в земите на Древен Египет / и преди този исторически момент 

има доказателства за други земи с вяра в един бог – по земите на Шумер за бог Таммуз, за 

небесния бог Ану и т.н. / , а пра-прадедите на вярата им са египтяни – атонисти. / Това 

съждение би трябвало да бъде доказано, но къде? /  Считам, обаче че това е достатъчно 

основание последователите на тези религии да живеят в мир и разбирателство, 

защото вярват в един и същ бог Атон, наричан от техните теолози с различни 

понятия (не лични имена) – Адонай, Яхве, Ваал, Господ, Аллах / пак тези „понятия”…/. 

                                                 
 Вж. Ян Асман „Мойсей египтянина”, Изд. „ЛИК”, С. 2005 г. 



 15

Дано го проумеят и не допуснат заради една спасителна измислица / отново към 

света некоректност от балона на Егото ! / на египтяните, потомци на група ( вече 

група е прекалено! ) изгонени от Първия министър Ай от Египет  поклонници на 

Единствения бог Атон, да пламне Трета световна война /Какво обобщение ! /, която 

ще донесе на човечеството същата съдба, каквато е имала и изчезналата 

Атлантида. Нали някои учени твърдят, че атлантите са разполагали много преди 

нас с технология за разбиване на ядрото на атома... Или, може би, този край на 

съвременното човечество е заложен в Програмата на Колективния вселенски 

свръхдух на съзвездието от божествени духове / за Земята „отговарят” само 

определени /, наричано от древните египтяни „Саху”, за да протече следващият 

цикъл на извисяване на човечеството чрез прехода му към по-висша раса – хомо 

спиритус... Тук, обаче е мястото да се запитаме, дали не бихме могли да избегнем 

края, като чрез нашия Колективен земен разум сами поемем по пътя към 

извисяването ни до хомо спиритус? Та нали все пак, сме хомо сапиенс или пък не 

сме, и си заслужаваме планирания Апокалипсис...  
 

* * * 

 
В КРАЯ НА  ЕПИЛОГА… 

 
  

 …Тук нашето романизирано пътешествие през загадките на историческите 

събития, случили се в началото на Деветнайстата династия от Новото царство на 

древен Египет и тяхното отразяване в Стария завет на Библията завършва. И ако 

някой се съмнява, че Учителят на праведност Йешуа син Навинов действително е 

бил увесен на дърво от яхудеите (юдеите), нека попита знаещите дали е вярно, че 

преди около 3300 години те са отбелязвали своя Ден на покаяние Йом киппур през 

първия месец авив (март – април) по тогавашния им египетски календар. Нека 

прочете реставрираните вече старинни ръкописи на сектата на йешуеите (есеите), 

намерени през 1947 г. в пещерите на Кирбет  Кумран край западния бряг на 

Мъртво море. От тях той ще узнае, че двеста години /недоказани! /  преди Христа те 

са очаквали завръщането на земята на техния увесен на дърво Учител на 

праведност / Все още 80 години само писаници без доказателствена стойност / .  

 И още нещо. Нека се поинтересува защо юдейските първосвещеници са 

преместили преди около 2560 години Йом киппур в десетия ден на новия им първи 

месец ташри (септември – октомври) съгласно възприетия от тях към 550 г.пр.Хр. 

календар на вавилонците и са променили смисъла, влаган при отбелязването му. 

От „Ден на изкупление за убийството на Спасителя от злия свещеник”, Йом кипур е 

определен като „Ден на разкаяние за всички грехове”. Така  е  скрита ,  а  след  

време  и забравена  истината.  Според някои учени, по това време е 

възникнала и легендата, че пред-дедите  на юдеите (племето на Авраам и Сара) 

произхождат от шумерския град Ур. Така юдеите се представяли за семити, каквито 
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били вавилонците, всред които живеели след насилственото им преселване по 

заповед на Навудохоносор ІІ от град Йерусалим в град Вавилон. 
 

 Най-новите изследвания вече доказват, че първосвещениците на бог Яхве са 

записали Стария завет на Библията по време на вавилонския плен на юдеите ( 

597 – 539 г.пр.Хр.) на основата на древноегипетски знания за битието и небитието, 

променяли се в продължение на седемстотин години техни устни предания,  

перефразирани месопотамски митове и легенди и новосъздадени текстове. Те 

имали за цел да ги „сродят” с вавилонските им господари. По този начин юдейските 

свещеници се надявали, че ще умилостивят вавилонците и дори някой ден ще 

получат разрешението им да се завърнат в Юдея и град Йерусалим. Това наистина 

се е случило през 539 г. пр.Хр., но по заповед на персийския цар Кир. 

 От друга страна, Старият завет не отразява историческата истина и за 

ерев-равеите (евреите) с техния бог Ваал, завладени, разселени или избити през 

722 г. пр.Хр. от асирийския цар Салманазар.  

 През продължилите почти двеста и петдесет години братоубийствени войни 

между яхудеите и ерев-равеите, юдейте не успели да завладеят земите на евреите 

и да наложат в цял Ханаан вярата в техния Господ Яхве. При компилирането и 

манипулирането /Какви „съдържателни” съвременни понятия! Романтично за 

оцеляването на  людете от онези времена по онези размирни земи?! на текстовете на 

Стария завет на Библията, обаче, юдейските първосвещеници започнали да 

определят всички прогонени от Египет изселници, включително и другите 

„разноплеменни люде”, като „синове  Израелеви”. Така, обявявайки всички за 

потомци на Яков-Израел, те дали израз на териториалните си претенции не само 

върху Юдея, но и над земите на евреите – Израел, т.е. над цял Ханаан. 

 

 Всъщност, съвременен Израел е държава на обединените след почти 3000 

години юдеи и евреи, разположена върху дадените й през 1290 г. пр.Хр. от фараона 

Сети І територии на египетската провинция Ханаан. Те са далечни потомци на 

древните египтяни и други „разноплеменни люде”, прогонени от Египет заради 

вярата им в един Единствен бог Атон, символизиран чрез стилизираното 

изображение на диска на слънцето и почита като Господ с названията Адонай, Яхве 

или Ваал.  
 

ВЕКОВЕ НАРЕД ЧОВЕЧЕСТВОТО ЧЕТЕ В СТАРИЯ ЗАВЕТ НА БИБЛИЯТА 

ТЕОЛОГИЧЕСКАТА ВЕРСИЯ НА ЮДЕИТЕ ЗА ИСТОРИЯТА НА ПЪРВИТЕ ХОРА, 

ВЯРВАЩИ В ЕДИН БОГ, НО ТЯ Е САМО ПОЛОВИНАТА ОТ ИСТИНАТА. 

ТОЗИ РОМАН Е ОПИТ ДА СЕ ОТКРЕХНЕ ВРАТАТА И КЪМ ДРУГАТА ПОЛОВИНА – 

ТАЗИ НА ЕВРЕИТЕ – НАСЕЛЕНИЕ, СЪСТОЯЩО СЕ НЕ САМО ОТ БЕДНИ 

ЕГИПТЯНИ, НО И ОТ МНОГО ДРУГИ „РАЗНОПЛЕМЕННИ ЛЮДЕ”. 
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КАЗАНО С НЯКОЛКО ДУМИ –  ЮДЕИТЕ СА ПОТОМЦИ НА ВЯРВАЩИ В ЕДИН БОГ 

ДРЕВНОЕГИПЕТСКИ АРИСТОКРАТИ, ВИСШИ ЧИНОВНИЦИ И ЖРЕЦИ, А ЕВРЕИТЕ 

СА ПРОИЗЛЕЗЛИ ОТ БЕДНИТЕ СЛОЕВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И 

ПРИОБЩИЛИТЕ СЕ КЪМ ТЯХ „РАЗНОПЛЕМЕННИ ЛЮДЕ”, СЪСТОЯЩИ СЕ ОТ 

ЖИВЕЛИ В ЕГИПЕТ ПРЕСЕЛНИЦИ ОТ СЪСЕДНИ СТРАНИ И НАРОДИ. 

 
( Вж. Стария завет на Библията;  

Изход, гл. 12:38 ) 
 

 

КРАЙ НА ПЪРВА КНИГА 

 

408 страници  /  14,99 лв 
Печатница в София -10.12.2010 

 
 

 * * * 
 

 Маркирани  са някои  акценти от  написаното в  книгата (а  
другото е  нарочно  пропуснато), които  според  скромното 
познание,  верую  и етика подсказват  да  бъдат споделени ,  за  
да се успокоят душите и духовете…  
 Над  текстовете витае  безверие,  ехо  от  безбожие ,  
проблясва  ненавист ,  вали  прагматизъм… И  усещаме,  че  
даже  изгубената  душа  очаква  да  я погалят,  желае  всемирна  
хармония ,  мечтае  за   хилядолетните   простори  и  вярва  в  
Божествената искра,  в  проявения Вселенски  интелект  по  
земите  именно  от  Месопотамия до тези  на  Древен  Египет . . .  
 А истината неявно  е  по-друга  и вече  кристализира.  
Нали всичко е  Индивид , Субект,  Заблуда .  Но-о-о  дошло  е  
време. . ,  това за  Видов ден в следващите две  десетилетия. 

 
 

    Авторът е изградил сюжета на своя исторически роман 
върху  хипотези,  възприети и допълнени от него 
чрез сравнения, еднопосочни анализи на „Битие”, не 
премерени съждения за широкия свят, антитези, 
както и тенденциозно измислена смърт и „възкре-
сение” на Йешуа в края на Епилога ( Книга ИИСУС 

НАВИН – гл. 24:29 ) на някаква „забранената египтология”, 
според които юдеите и евреите са египтяни-
единобожници, произхождащи от две касти на 
тогавашното египетско общество – яхудеи и ерев-равей. 
Те били заселени в египетската провинция Ханаан от 
фараона Сети І и Иисус Навин, станал техен водач след 
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смъртта на Моисей. В Стария завет обаче заслугата за завладяването на Ханаан 
е приписана само на Иисус Навин. 
  
    Третирането  на  библейските текстове с  „нова” доказателствена  
стойност ,  независимо  от  изключителния труд  и  впечатляващия стил на  
автора,  вероятно остават във  въздуха .  Тоест,  извършените диагонални  
асоциации  през  отминалите  десетки  столетия  няма да  променят  с нещо 
интелекта на  човечеството  или  да  ни  помогнат  за  еволюцията на  
планетата  Земя.  Публикуването  на мечти  за  промяна  на  обществения 
статус  в  света  е  вид  утопизъм  и  не  е  от  вчера .  Защото и  най-ценното от  
мъдростта ,  изявено  чрез  философията/психологията  от  хората,  не  е  
истината за Верую  (съзидателната мисъл  за надежда  и вяра,  за  
принадлежност  и  традиция ,  за  себепознание),  не  укрепва  индивида .  А  
настоящите подредени  думи  са  опит  да  се докоснем  по  някакъв начин 
до човека  с ВЕРУЮ… 
 
 

Извадки и коментар на Ансалди 
 

* * * * * * *  
         
  

Според легендите на египтяните от архаичния период (3100 – 2700 г. пр. Хр.), в 

началото на сътворението на света е било „словото” (вибрациите на звука) на 

Дехути Тот ( нетер – бог ), а  той  е  говорел   на  древноегипетски  език ,  за 

който  е  създал  йероглифната   писменост.  Дехути Тот е представител 

на свръхземната област  на небесното  посвещаване . 
 

      Учението за  Огъня-Начало  и  за Словото-Светлина,  
съдържащо се  във  Видението на  Тот,  ще  остане  върхът  и  
средоточието  на египетското посвещаване:  

   Вслушайте  се  в себе си  и  се  вгледайте  в безкрайността  на  
пространството и  на  времето.  Там  звучи песента  на  
Звездите ,  гласът  на  Числата,  хармонията на   Сферите .  
Всяко  слънце  е  една  мисъл  на  Бога  и  всяка  планета  - един  
образ  на тази  мисъл.  За  да  узнаете  божествената  мисъл, о ,  
души ,  вие  в мъки  слизате  и  се  изкачвате  по пътя  на седемте  
планети и  на техните седем небеса . 

    Какво  правят звездите? Какво  казват  Числата? Какво  
движат  със  себе си  Сферите? О ,  изгубени или  спасени  души ,  
те казват ,  те пеят, те  движат  вашите съдбини! 
    

 
* 
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 Египетската  религия  представлява вярванията и религиозните 

разбирания, които са се развивали в продължение на около три хилядолетия и са 

се променяли с времето. Митовете за сътворението на света в Древен Египет са 

различни в различните региони (различни дори за различните градове), като във 

всеки мит се включват различни божества. Според египетската митология повечето 

божества са имали човешко тяло и животинска глава или обратно.  

 Всички феномени, които древните египтяни са могли да наблюдават, биват 

пречупвани през призмата на техните вярвания. За тях най-важно е било да изучат 

различните цикли: 

- цикълът на дните и слънцето, прераждащо се всяка сутрин;  

- годишният цикъл с приливът на река Нил;  

- цикълът на живота с раждане, последвано от смърт.  
 

* 

 
Бъди деятелен. Направи повече, отколкото си задължен. 

Любовта към работата води човека към Бога. 
 

          Птах-хотеп 

 
* * * * * * * 

 

 
     

  
 


