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П рометей, единият от титаните в древногръцката митология, бил внук на 
Уран – бога на небето, и Гея – богинята на земята. Той подарил на хората 

топлината на огъня и им вдъхнал жаждата за знание. На Земята започнала нова 
епоха, но боговете, които живеели сред сияйните върхове на планината Олимп се 
разгневили, защото Прометей откраднал огъня от тях и го дал на обикновените хора.

Прометей и огънят

В
началото Прометей бил в добри отношения 

със Зевс, помогнал му в битката срещу Кро-

нос и титаните. По това време боговете вече 

били създали хората от глина и огън, но те много 

неща не знаели и не можели. Прометей ги научил 

да обработват земята, да строят къщи и кораби, 

да използват билките и металите, показал им 

изкуствата. Благодеянията на Прометей обаче 

не се харесвали на боговете. Особено недоволен 

бил Зевс, защото възгорделите се смъртни вече 

не били склонни да се съобразяват с волята на 

безсмъртните небесни обитатели. Зевс извикал 

Прометей.

– Ние, боговете, определяме съдбините на хо-

рата. От нас зависи дали на земята ще има суша, 

ще се леят дъждове или ще върлуват болести. 

Затова, Прометее, научи хората да ни уважават 

и как да ни принасят жертви!

Прометей се съгласил, че хората трябва да 

принасят жертви на боговете и предложил на 

Зевс сам да избере какъв да е жертвеният дар. 

Прометей заклал един вол, насякал го на парчета 

и ги разделил на две купчини. На едната оставил 

костите, покрити с мазнина, а на другата – ме-

сото, скрито под волския търбух. Зевс избрал 

купчината с костите, която изглеждала по-голя-

ма и по-привлекателна. Оттогава при жертво-

приношения хората запазвали за себе си най-цен-

ното – месото на жертвеното животно. 

Когато Зевс разбрал за измамата, отмъщение-

то му било сурово – гръмовержецът отнел огъня 

от хората. Сърцето на Прометей се свивало от 

жалост, като гледал как хората без огън не могат 

да си правят сечива и съдове, ядат сурова храна, 

треперят от студ и страх в тъмните нощи. За-

ради благоденствието на хората той още веднъж 

измамил Зевс. Откраднал жарава от огнището в 

двореца на Зевс и я отнесъл на хората. 

Когато видял светлинките в тъмнината, Зевс 

разбрал какво е направил Прометей, и бил обзет 

от страховит гняв. Той наредил на бога ковач 

Хефест да направи огромна, здрава верига и с нея 

приковали Прометей за една скала на края на 

света, а Зевс се заклел никога да не го освободи 

от скалата. Всеки ден при Прометей долитал 

орел и кълвял черния му дроб, който през нощта 

зараствал отново. Титанът изпитвал ужасни 

болки, но даже не можел да умре, защото бил бог, 

а боговете били безсмъртни.

Зевс наказал и непокорните хора. По негова 

повеля Хефест изваял от глина прекрасна девой-

ка. Боговете Ӝ вдъхнали живот и я надарили с 

чудни дарове – красота, ум, сръчност, очарование, 

но и с огромно любопитство. Нарекли я Пандора и 

я изпратили на земята заедно с Епиметей – бра-

та на Прометей. Щом видял прекрасната Пандора, 

Епиметей веднага се влюбил в нея. Зевс им връчил 

една затворена кутия и им заръчал никога да не я 

отварят.

Заслепен от любов, Епиметей забравил преду-

преждението на брат си Прометей, че боговете 

са коварни и не бива да приема подаръци от тях. 

Взел кутията, хванал Пандора за ръка, отвел я у 

дома си и двамата скоро се оженили. Тайнствена-

та кутия Епиметей оставил в най-затънтения и 

тъмен ъгъл. Но любопитството мъчело Пандора 

ден и нощ и накрая тя отворила кутията. Оттам 

със страшен вой излетели всякакви злини – омра-

за, завист, жестокост и ярост, глад и бедност, 

болка, болести, старост, смърт. 

Пандора се опитала да затвори капака, но било 

много късно. Злините вече летели над света. Из-

веднъж нещо отново зашумоляло и се заблъскало 

в кутията, после от нея изпърхала и излетяла 

някаква светлинка – ярка и красива. Това била 

надеждата. От този ден хората започнали да 

страдат от всякакви болести и нещастия, но не 

се предавали, защото надеждата ги крепяла.

А прикованият Прометей страдал ден след ден 

в продължение на години, докато един ден оттам 

минал Херакъл. Той спасил Прометей от мъките 

му от съжаление, но и с надеждата титанът да 

му покаже къде се намира градината със златни-

те ябълки на хесперидите. Херакъл уцелил със 

стрелата си орела, дошъл за кървавото си пир-

шество, а после разбил с боздугана си тежките 

окови на титана. Зевс не се ядосал, защото този 

подвиг донесъл още слава на Херакъл, който бил 

негов син. Но за да не наруши клетвата си, заста-

вил Прометей да носи пръстен от веригата си и 

отломък от скалата, на която бил прикован. 

По-късно Зевс окончателно го освободил, защо-

то Прометей разкрил на Зевс едно древно пред-

сказание, според което детето му, родено от 

морската богиня Тетида, ще стане по-могъщо от 

него и ще му отнеме властта.

ТИТАНИТЕ И ЗЕВС
Гея и Уран имали дванадесет деца. Шестте 

момчета се наричат титани, а шестте моми-

чета – титаниди. Уран се боял, че те ще от-

немат властта му, затова ги захвърлил в под-

земния свят. Но Гея подбудила най-младия 

титан, Кронос, и той въстанал срещу баща си. 

Кронос победил Уран и взел властта. По-късно 

Зевс – най-малкият син на Кронос и Рея, надвил 

баща си. Запратил го в Тартара – най-мрачно-

то място в подземния свят, и станал върховен 

гръцки бог, повелител на боговете, които се 

заселили на планината Олимп. Зевс бил силен и 

мъдър, но често се гневял и ставал жесток, а 

понякога постъпвал дори неразумно. Той бил 

господар на мълниите. Когато се разгневял, 

започвал да мята огнени светкавици. Страш-

ният му гняв поразявал дори могъщите богове, 

които не се подчинявали на волята му.

ХефестАтина 
Палада
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Падането на Йерихон С лед смъртта на Мойсей Бог дал нов водач на народа на Израил, Исус Навин, на 
когото хората се заклели да се подчиняват, защото той също бил Божи избраник. 

„Преминете на другия бряг на река Йордан, защото за вас съм отредил тази плодородна 
земя“ – рекъл Господ на избрания от него народ. Но на отсрещният бряг на реката се 
намирал добре укрепеният град Йерихон. Неговите жители били храбри и добре 
въоръжени, но Бог научил евреите как да го завладеят. 

Е
вреите вървели четиридесет години през 

пустинята към Ханаан – обещаната им от 

Бога земя. През това време всички възрастни, 

които тръгнали от Египет, измрели. Мойсей също 

остарял много. Когато станал на сто и двайсет 

години, умрял и той. Оплаквали го тридесет дни. 

След това всички – мъже, жени, деца, трябвало да 

продължат. Повел ги умният и смел Исус Навин, 

когото Бог посочил за заместник на Мойсей.

Скоро пред евреите се възправили стените на 

големия ханаански град Йерихон. Исус Навин, би-

дейки предпазлив човек, изпратил първо двама 

съгледвачи. Те се промъкнали в града и се смесили 

с тълпата по улиците, за да проучат какви са 

укрепленията. През нощта намерили подслон при 

една жена на име Раав. Били сигурни, че тя не 

знае кои са и че никой не е забелязал влизането 

им в града. Но царят бързо научил и пратил вой-

ниците си за тях.  

– Раав – викали грубо войниците на жената, – 

изведи мъжете, които живеят при теб, научихме, 

че са дошли да огледат града и да го превземат!

– Наистина живяха при мен двама мъже, но не 

ги попитах какви са, що са. Тръгнаха си още на 

смрачаване, преди да затворят портите. Не знам 

накъде са тръгнали, но ако побързате, може и да 

ги стигнете!

Войниците си отишли, а двамата мъже били 

благодарни на жената за помощта Ӝ и я попитали 

с какво са я заслужили. Раав им обяснила защо е 

спасила живота им:

– Бог е отредил тази земя за вас, а ние се 

боим от вашия Господ, който е по-велик от всичко 

на този свят! Чухме как е пресушил пред вас во-

дите на Червено море и какво е сторил с врагове-

те ви! В замяна искам само да пощадите живота 

на семейството ми, както аз ви измъкнах от 

ноктите на смъртта!

Мъжете обещали на жената, че няма да падне 

и косъм от главата на близките Ӝ хора, и Ӝ заръ-

чали на прозореца си да постави червено въже, 

така щели да разпознаят къщата Ӝ и нямало да 

наранят намиращите се в нея. 

След това съгледвачите се върнали в стана на 

евреите. Разказали на Исус Навин, че Бог наисти-

на е дал в ръцете им тази плодородна земя, а 

живеещите в нея чакат нападението им с ужас. 

При тази вест водачът вдигнал народа си на крак 

и им казал:

– Когато видите свещениците ни да носят 

ковчега на Завета на нашия Бог, тръгнете подире 

им! Знайте, че утре Господ ще извърши чудеса!

На другия ден свещениците с кивота нагазили 

в реката, спрели по средата Ӝ и тогава станало 

чудо: водата се разделила на две, а народът, кой-

то заприиждал, пресякъл със сухи крака на от-

срещния бряг. Макар и ужасени от чудото, жите-

лите на Йерихон вместо да се предадат, избрали 

съпротивата, защото вярвали в силата на камъка. 

По Божията заръка всички еврейски мъже се 

подредили в редици. Най-отпред вървели войници-

те, следвани от седем свещеници които свирели 

с дълги тръби (шофари). След тях други свещени-

ци носели Свещения кивот. Следвали ги останали-

те мъже и въоръжена стража. Израилтяните 

шест дни обикаляли Йерихон по веднъж на ден в 

пълно мълчание. Чували се само тръбите на све-

щениците. На седмия ден обиколили Йерихон седем 

пъти, а на седмия път всички извикали в един глас, 

докато свещениците надували тръбите. От си-

лата на гласовете и тръбите стените на Йери-

хон рухнали. Бог отново извършил чудо. 

Евреите разграбили и опожарили града, но Раав 

и семейството Ӝ не пострадали. 

СВЕЩЕНИЯТ КИВОТ
Свещеният кивот е дървен сандък с позлата 

отвън и отвътре. Бил изработен от Мойсей, за 

да съхранява скрижалите – каменните плочи с 

Десетте божи заповеди. Често го наричат и 

Ковчег на завета. Кивотът е един от най-важни-

те символи на завета, сключен между бог и наро-

да на Израил.
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