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Нека да отидем заедно в Изход 6 глава. Господ каза на Мойсей в 1 стих: Сега ще видиш 

какво ще сторя на фараона, защото под силна ръка ще те пусне и под силна ръка ще те 

изпъди из земята. Бог говори още на Мойсей, като му каза: Аз Съм Йехова. Явих се на 

Авраам, на Исаак и на Яков с името Бог Всемогъщи, но не им бях познат с името Си 

Йехова, 6 стих: Затова кажи на израилтяните: Аз Съм Йехова. Ще ви изведа изпод товарите 

на египтяните, ще ви избавя от робството ви под тях и ще ви откупя с вдигната мишца 

и с велики съдби, и с велико правосъдие, 7 стих: Ще ви взема за Мои люде, ще бъда ваш Бог и 

вие ще познаете, че Аз Съм Господ, вашият Бог, който ви извеждам изпод египетските 

товари, 8 стих: И ще ви въведа в земята, за която Съм се клел, че ще я дам на Авраам, на 

Исаак и на Яков. Ще я дам на вас за наследство. Аз Съм Йехова. Господ прави едно 

учудващо изявление в 3 стих: Аз се явих на Авраам, Исаак и Яков с името Бог Всемогъщи, но 

не им бях познат с името Си Йехова, Яхве. Аз не им бях познат с това име. Бог Всемогъщи 

повтаря пет пъти в няколко стиха в Изход 6 глава, 2 стих: Аз Съм Господ, 3 стих: Аз Съм Йехова, 

6 стих: Аз Съм Господ, 7 стих: Аз Съм Господ, 8 стих: Аз Съм Господ. Прочетете това внимателно.  

Бог каза: Авраам не познаваше откровението на името Йехова. Ние виждаме три 

неща, които са свързани с това име в тази глава. Господ говори на Мойсей, като му каза: Аз 

Съм Йехова. Той каза това веднага, след като беше казал: Сега ще видиш какво ще направя с 

фараона, защото под силна ръка ще ви пусне и под силна ръка ще изгони израилтяните от 

земята. Ние с вас сме освободени от оковите на стария живот, когато познаем откровението на 

името Йехова. Тогава Бог каза: Кажи на децата, на Израилтяните: Аз Съм Йехова, Аз Съм 

Господ, ще ви изведа изпод товарите на египтяните, ще ви избавя от робството ви под 

тях. Робството е разчупено, когато дойде откровението на Йехова в нашето сърце. Тогава Той 

казва: Аз ще ви взема за Мои люде, Аз ще бъда ваш Бог и вие ще познаете, че Аз Съм Господ, 

вашият Бог, който ви извеждам изпод египетските товари, и Аз ще ви въведа в земята, за 

която Съм се клел да я дам на Авраам. Ще получите своето наследство, когато откровението 

на Йехова дойде. Той каза в 1 и 2 стих: Това име ви извежда из Египет, 6 стих: Това име ви 

освобождава от робството. Това име ви изкарва и ви води във вашето наследство.  

Какво чудесно нещо! Името Йехова е име на Завет в Библията, име на взаимоотношения. 

Има 12 имена в Стария Завет, които разкриват същността на Бог. В Битие 1 глава Го виждаме 

като Елохим, Създател. С Елохим се има предвид как Бог е свързан с Неговите дела и ни показва 

Неговата съзидателна сила. Първия път, когато виждаме името Йехова, е в Битие 2:7 И Господ 

Бог направи човека от пръст, от земята. Вижте това, ние четем в Битие 1 глава Бог, Бог, Бог 

каза, Бог направи, Бог раздели. В Битие 2:7 четем Господ. Думата Господ е преведена от еврейски 

език, Яхве. В българския превод ни е дадена като думата Бог. Йехова. Името, това е личността.  

В Битие 2:7 Господ Бог, Йехова Елохим създаде човека от пръст и вдъхна в ноздрите му 

жизнено дихание. Божият Дъх не само се освобождава чрез името Йехова, когато кажете 

Йехова, не само излизате из робството на Египет, но вие излизате из Египет с Божия Дъх, който 

излиза от вас. О, как искам да ръкопляскам на Господа за това! Това име Йехова съдържа вътре 

в Себе Си Божия Дъх. Божието Слово продължава, и ни казва: И след като Бог вдъхна в 

ноздрите на човека, на Адам, жизнено дихание, човекът стана жива душа. Нещо се случи 

обаче, след това.  След като Бог беше създал взаимоотношенията Си с човека и човекът беше 

направил взаимоотношения с Бог, змията - дяволът отиде до жената и каза: Истина ли каза 

Бог? И вместо жената да отговори на змията: Йехова каза! Тя каза следното: Бог беше казал. 

Само създанието Го познава като Елохим, ангелите, но не и светиите, не и Неговите хора.  

Днес Той е познат под името Йехова, защото ние виждаме, че жената без да познае Бог 

като Йехова. Тези, които познават Йехова, никога няма да чуят гласа на сатана в ушите си. Те 

чуват само Божия глас. Той отиде при жената и тя отиде при мъжа. Виждате ли, има защита, 

когато това откровение дойде върху вас. Дори от сатана ние имаме защита. През целия Стар 

Завет ние намираме нещо чудно, свързано с това име. Преди всичко, когато Господ се върна в 
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падината вечерта, вижте какво направи Неговият приятел Адам. Човекът беше съгрешил, беше 

се разбунтувал. Той и неговата съпруга се бяха скрили зад един храст, когато бяха загубили 

славата. Адам не беше гол. Да, той не носеше дрехи като нас, но той беше покрит с Божията 

слава от момента, в който Господ каза: Нека да направим човека по Наш образ и подобие!  

Адам не знаеше какво е да бъде без покритие, докато славата не се отдалечи от него. 

Неговото облекло не беше като облеклото, което ние носим, но когато славата си отиде, той се 

скри зад един храст. И вижте това, Бог идва в хладнината на деня и вместо Библията да каже: И 

Господ дойде, казва се: Господ Бог дойде, като ни разкрива нещо, което е най-славно. Дори, 

когато има грях, Йехова присъства, защото името Елохим принадлежи само на създанието и 

дори в неговото паднало състояние, Адам все още можеше да се срещне с Бог и да говори с 

Него. Йехова принадлежи и на грешниците, не само на светиите. Той принадлежи и на вас, без 

значение какъв е бил животът ви. Принадлежи и на вас! През целия Стар Завет ние намираме 

това славно нещо. Намираме нещо великолепно. Всеки път, когато Господ дава заповед, Той 

казва: Аз Съм Господ. Дори, когато дава правилата, които определят взаимоотношения ни с 

приятелите, всеки малък закон в Писанието, всяко правило е свързано някак си с думите: Аз Съм 

Господ. Славно нещо! Невъзможно е да се покоряваш на Божията любов, без да познаваш: Аз 

Съм Господ! Прочетете Стария Завет. Преминете през всички тези правила и закони, дори и 

свързаните с най-обикновените задължения, и ще видите, че Законът е свързан по един, или 

друг начин с думите: Аз Съм Господ. Аз Съм Йехова. Ние не Му се покоряваме, защото Той 

казва: Покорявайте Ми се! Или, когато казва: Казвам ви да го направите. Ние се покоряваме, 

защото Той казва: Аз Съм Господ. Аз Съм Господ Йехова. Невъзможно е да се покориш, без да 

познаваш Йехова. Името Йехова съдържа Божията пълнота. Той каза на Мойсей: Аз Съм.  

Мойсей каза: Как се казваш? Какво е Твоето име? Как да кажа кой ме изпраща? И 

Господ каза: Аз Съм. Ние имаме привилегията да прибавим каквото е необходимо след думите: 

Аз Съм. Той е светлина, слава, откровение, вечност, благословение, мир, изцеление, изобилие, 

всички тези неща Той Е! ТОЙ Е! Кажете: Той е! Кажете: Той няма, но Той Е! Кажете: Той е 

вечност, Той е слава, Той е сила, Той е здраве! Той е мир! Той Е! Ангелът отиде при Мария и й 

каза: Ти ще наречеш името Му Исус. Моля ви, чуйте това. Толкова важно е! Гръцките думи 

имат нещо предвид, което е толкова силно откровение! Не се казва: Ще наречеш Него, но се 

казва: Ще наречеш Неговото име, като се има предвид, че Той вече е имал име. Не: Ти ще 

наречеш Него, но: Ще наречеш Неговото име. В момента, в който ангелът каза: Ти ще наречеш 

Неговото име, той имаше предвид, че Той вече е имал име, но: Наречи името, което никой 

до сега не може да произнесе: Исус! И той застава там в Йоан 8 глава, и казва на тях: Ако вие 

не вярвате, че Аз Съм, ще умрете в греховете си. Исус нарича Себе Си Йехова. Ако вие не 

вярвате, че Аз Съм, вие ще умрете в греховете си. Преди да беше Авраам, Аз Съм.  

Той казваше на Собствените Си хора кое всъщност е Неговото име: Йехова. Ако не 

вярвате, че Аз Съм Йехова, вие ще умрете в греховете си. Преди да беше Авраам, Йехова Е. 

Ти ще наречеш името Му, Неговото име, Исус. Всеки път, като казвате Исус, вие казвате Йехова.  

Знаехте ли това? Думата Халел-луя. Халел означава хваля. Халелу означава хвалете Го. 

Знаете ли, че всеки път, когато казвате Алелуя, вие пеете на еврейски? Алелуя не е английска 

дума. Тя е еврейска. Халелу означава хвалете Го. Думата JAH (джей, ей, ейч), на еврейски 

Йотхе, означава Ях. Ние превеждаме това като джей, ей, ейч, Йотхе, Ях. Това е. Думите Йотхе, 

Ях, са в началото и в края на името. Бог каза на Мойсей: Иих йе ашер. Иих йе, в Изход: Аз Съм 

Този, Който Съм. Аз Съм вечно присъстващ, вечно жив, без начало и край - Бог. Това е, 

което думата означава. Когато Мойсей Го попита: Как е Твоето име? Бог каза: Иих йе ашер. Аз 

Съм Този, Който Съм. Аз Съм вечно присъстващ, вечно жив, без начало и без край, Бог. Аз 

Съм Бог на сега, вечно в сега. Виждате ли, Бог не живее във вечността, вечността живее в Него. 

Бог не съществува, Той е съществуванието, съществото. Бог не живее, Той е животът. Той Е!  

Ангелът каза: Ти ще наречеш името Му Исус. Ти ще наречеш името Му. Славно е! С 

други думи, Той вече имаше име, но вие не можете да Го кажете на земята, прекалено свято е, 

затова Го наречете Исус. Името Йехова е Исус. Всеки път, когато кажете Исус, вие казвате Аз 

Съм Този, Който Съм. Казвате Йехова. Всеки път, когато казвате Исус, вие извеждате Йехова 

на сцената. Всеки път, когато вие кажете Исус, вие извиквате пълнотата на Йехова на земята. 
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Всеки път, когато кажете Исус, вие излизате от времето и влизате във вечността, защото Исус 

довежда вечността на сцената. Защо се случват чудеса, когато това име е споменато? Защото 

това довежда пълнотата на сцената, Божията пълнота. Как може демоните да устоят, когато се 

появи Йехова?! Как болестта може да остане, когато Йехова влезе?! Как може нещо зло да 

остане, когато Йехова влезе?! Неговото име е Исус! Как беше името Му?! Исус! Пълнотата на 

името Исус, е пълнотата на всяко име на Бог в Стария Завет. Когато ни казваме Исус, казваме 

Елохим, Йехова. Когато кажем Исус, ние казваме Ел Шадай. Когато кажем Исус, казваме 

Йехова Ире. Когато кажем Исус, ние казваме Йехова Рафа. Хора, получавате ли това, или 

просто си губя времето? Когато кажем Исус, ние казваме Йехова Нисий. Когато кажем Исус, 

ние казваме Йехова Мкадеш. Когато кажем Исус, ние казваме Йехова Цид Кену. Когато кажем 

Исус, ние казваме Йехова Ра. Как беше името Му? Исус. Приятели, как беше името Му? Когато 

кажем името Му, ние казваме Йехова Шама. Всяко име на Бог от Стария Завет се съдържа в 

това име. Ти ще наречеш Името Му, което вече Е, Исус. Той каза: Вие ще Го наречете 

Хашем, Йешуа. Ако сте слушали някога еврейски равин, и той каже Хашем, за кого говори? За 

Яхве, не за Исус. За Яхве. Евреите все още не са приели Исус. Хашем. Чували ли сте Барух 

Хашем? Какво е? Благословено да е името Му! Това е Барух Хашем. Какво е Хашем? Това е 

Йехова. Архангел Гавраил не говореше гръцки, той каза на Мария: Ще наречеш името Му 

Хашем, Исус. Когато той каза Хашем, имаше предвид Исус. Нека някой да извика Алелуя!  

Ето защо той каза на евреите в Йоан, някои не разбраха какво им говореше, Исус им 

каза: Когато издигнете Човешкия Син, тогава ще разберете, че Аз Съм. С други думи името 

Йехова не се разкрива без кръста. Хора, слушате ли все още? Получавате ли това в духа си?  

Исус каза в Йоан 8:8 Когато издигнете Човешкия Син, тогава ще разберете, че Аз 

Съм. С други думи, невъзможно е да познаете Йехова без кръста. Без кръста не можете да Го 

познаете! Виждате ли, приятели? Помните ли, когато Той каза на апостол Йоан Исус Христос? 

Всеки път, когато се нарича Исус Христос, Той разкрива Човешкия Син. Всеки път, когато 

четем Христос Исус, това е Божият Син. Христос Исус! Апостол Павел не казва Исус Христос 

във вас, но той казва: Христос Исус във вас, защото... Моля ви, чуйте това! Във вас. Ето това е 

откровение. Исус Христос е на Трона, но Христос Исус е в моето сърце! Това е различно 

откровение. Той ходеше по земята и те казваха: Това е Исус, Исус от Назарет. Но осъзнавате 

ли, че когато Йоан Го видя в Откровение, той не Го разпозна. Защо? Защото Той не каза: Аз 

Съм Исус. Той каза: Аз Съм Алфа, Аз Съм Омега, Аз Съм Началото, и Аз Съм Краят, казва 

Господ. Когато Йоан го видя в Откровение, той чу думите: Аз Съм Алфа, Аз Съм Омега, Аз 

Съм Началото, и Аз Съм Краят, и това откровение го накара да падне като мъртъв на земята. 

Когато Христос Исус се появява, човеците падат от коня си, както Павел. Когато Исус Христос 

се появява, ще има едно пробождане в духа, чрез Неговата сила. Когато Аз Съм Христос Исус 

се покаже, понякога те ще паднат като мъртви на земята. 

Приятелю, Павел каза: Аз паднах, като мъртъв. Беше необходимо Божията ръка да го 

повдигне. Защото се казва, че Той протегна дясната Си ръка и каза, Бог каза: Не бой се! Вие сте 

Го срещали като Исус, но ще Го познаете и като Аз Съм. Готови ли сте, светии? Вие ще 

срещнете същия Бог, който Мойсей чу в пустинята. Той е Аз Съм. 

Всеки път, когато пеем Алелуя, Какво правим всъщност? Ние възвеличаваме името 

Йехова, ние изявяваме кой е Той, ние разкриваме кой е Той на невидимия свят. 

Знаете ли, трябва да кажа нещо преди да продължим. Това е толкова важно! Толкова 

славно е! Толкова е изпълнено с откровение! Дами и господа, ангелите не Го познават като 

Отец, светът не Го познава като Отец, само вие Го познавате. И когато ние пеем, ангелите 

казват: Ш-ш-т! Децата пеят сега. И готови ли са децата да пеят? Изправете се и нека да го 

направим. О-о! Слава на Бога! Алелуя! Алелуя! Казах: Алелуя! Издигнете ръцете си... 
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Господи, молим Те, издигни помазани служители и в България, воини на поста и молитва, 

хора по Твоето сърце, пастири, мисионери, евангелизатори! Промени ни, Татко! Започни от мен и 

започни от днес. Научи ни да обичаме молитвата, Словото, Теб, Твоите хора и... враговете си. 

http://www.bennyhinn.org/
http://mail07.abv.bg/app/servlet/bg.abv.mail.SendMessController;jsessionid=aKrWualaQ3Tg?ac=sab&to=grace@evrocom.net
http://pavelcho.narod.ru/bennyhinn.html
http://www.gracebg.org/

