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1. УВОД- 

В последните недели говорим за 

Божиите заповеди. Тема отдавна забравена 

от Християнския Български народ. Тема 

която и много църкви смятат за 

безинтересна. Ние често правим така. 

Стария Завет го отхвърляме като 

неактуален. Казваме че с Новия Завет 
нашата връзка с Бога става вече не 50%, а 

100%-ова. На теория го декларираме, а на 

практика даваме на Бога само 3-5 % от себе 

си и от своето. Останалото щедро раздаваме 

на света и на временните удоволствия. 

Ако се огледаме обаче в огледалото на 

Закона, ще видим, че духовния ни образ е 

твърде далеко от това Божие Творение, 

което ние трябва да бъдем, ако наистина 

претендираме да сме Божий. 

До сега разглеждахме две от заповедите 

в Божия Закони те се отнасяха до естеството 

и образа на Бога. Третата Божия заповед 

гласи:  

Exo 20:7  Не изговаряйте напразно 

Името на Господа твоя Бог; защото 
Господ няма да счита безгрешен онзи, 
който изговаря напразно Името Му.   

Въпреки че заповедта е твърде ясна и 
конкретна , ние можем да мислим по-
интелигентно за нея и да търсим по-дълбоко 
под повърхността за смисъл и стойност на тази 
заповед. 
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Пр.Един лектор-атеист убеждавал хората 
в клуба, че няма Бог! Накрая на лекцията 
за да бъде напълно убедителен, той казал: 
„И сега ако има Бог, аз го проклинам и 
предизвиквам да докаже съществуването 
си като ме накаже ...! Видяхте ли, значи 
няма Бог!  
Накрая той видял, че един старец се 
усмихва недоверчиво и лектора го 
поканил да каже какво мисли! 
Момче -казал стареца- ти приличаш на 
моя Шаро! Той горкия много се страхува от 
луната нощем! Когато тя се покаже зад 
облаците, Шаро лае докато изгуби глас!  
А луната ... тя си грее, без да обръща 
внимание на моя Шаро! 

Не зная какво е станало с Шаро, но този 
атеист ако не се покаял, сигурно си е понесъл 
наказанието, обещано е в Закона. 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

„Напразно” 

Думата „напразно” която нашите преводи 
използват може да се преведе още и като : 
измамно, заблудително, злобно, фалшиво, суетно. В 
общи линии когато представяме тази заповед 
ние трябва да отбележим, че става въпрос не 
просто за пренебрежително отношение към 
Името на Всемогъщия, а за набор от свързани 
помежду си действия, с които ние 
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демонстрираме небрежност, негативизъм или 
дори агресивно отношение към Бог.  

Закона поставя ясно въпроса с името на 
Бог. Човек не трябва да си играе с огъня.  
Респекта е отношението което е крайъгълния 
камък  за изграждането на добрите 
взаимоотношения между нас и Бог. 

Името! 

Името е нещо много персонално, лично и 
съкровено. Защо ли? Защото в него е заложена 
нашата идентичност. Човек без име е като тяло 
без душа. 

Пр.Казват, че в древната китайска 
медицина, фармацевтите когато правели 
лекарствата, написвали името на човека за 
когото са били предназначени лекарствата на 
листче, изгаряли го и пепелта смесвали с 
лекарството –един вид идентификация на 
лекарството с пациента.  

В някои езици думите „хляб”, „душа”  и „име” 
са синоними. 

Никой не желае, името му да бъде зле 
представяно и за подигравка. Защо? Защото 
името това сме ние. Спомнете си че първата 
работа на Адам беше да даде имена на всяко 
животно. С това той прояви своето качество 
сходно на Бога, да дава идентичност. 

Ние не обичаме някой да ни казва, че има 
святи неща.Но Словото ни казва, че онези неща 
които служат на Бога, местата където Бог е 
поставял Името си и личностите които са 
носели името на Бог са святи.  
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Безброй пъти в Стария Завет се споменава, 
че Скинията, Храма са местата, създадени и 
предназначени Бог да постави Името си там. 

Бог открива Името си първо на Мойсей, 
защото Мойсей първи попита за Името.  

Във Второзаконие 28 гл. Бог 
предупреждава: 
Втор. 28:58  Ако не внимаваш да изпълниш 
всичките думи на тоя закон, който са 
написани в тая книга, и не се боиш от това 

славно и страшно име ИЕОВА ТВОЯ БОГ,  
Със Божието име Мойсей направи язвите 

да се изреждат в Егепет. 
Със Божието Име той разтвори водите на 

Червеното море. 
Със Божието Име, Давид победи Голиат. 
Със Божието Име, Илия спря дъжда за три 

години и половина. 
Със Божието Име, Израил побеждаваше 

враговете си. 
Името на Бога е това, чрез което се 

създават световете. То е силата чрез което 
нещата идват в съществуване. 

Сигурно сте чували че информацията е 
сила! А всяко име носи в себе си частица 
информация. Човека е способен да запечатва 
тази информация в себе си и така става силен 
да създава и променя. 

Името на Бога носи всичката възможна 
информация. То обаче остава покрито в 
дълбока тайна за много поколения. Няма да 
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изпадам в подробности за това как То е пазено 
старателно от свещеническото съсловие. 

Вие ще кажете, но нали Името на Бог ни е 
дадено в Изход от Мойсей!!! 

Това което имаме там в Изход 3:14 и в 
Изход 6:3 глави е само превод на четири главни 
букви от Еврейския оригинал. Четири букви 
които никой не знае как се изговарят.  

Евреите ги превеждат като ВЕЧНИЯ, 
Православните – ВЕЧНО СЪЩЕСТВУВАЩИЯ 

Католиците- АДОНАЙ 
Протестантите – ЕХОВА с което най-много 

се приближават до произношението на 
четирите главни букви на Еврейския оригинал. 

Но всички тези опити за превод са само 
титлите на Бог с които ние Го 
възприемаме.Разликата обаче между титла и 
Име е голяма. 

И сега ние сякаш оставаме напълно 
озадачени пред една неразгадана мистерия- 
вярващи които не знаят Името на Бога в Когото 
вярват.  

Но нека ви върна към третата Заповед. Тя 
гласи че Бог не желае хората да произнасят 
Името Му подигравателно, злобно, 
проклинателно или изобщо злонамерено. И 
нищо чудно че в Стария Завет Той прави всичко 
нужно това Име да се забрави и да не е 
достъпно до съзнанието на хората. Те са 
изгубили страх и респект от Бога и затова Бог ги 
пази да не влизат в грях и престъпление. 
Заповедта продължава и предупреждава, че 
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хора позволили си такава волност, няма да 
останат невинни. 

Пр. Левит 24гл. ни дава един пример как 
младеж с майка Еврейка и баща Египтянин са 
скарва с Евреин и в гнева си хули Името на 
Бога и проклина. Бог отрежда смърт за тази 
вина.  

 
Исус 
Но когато скрива Името си от хората Бог не 

цели да се покрие с тайнственост и мистерия. 
Напротив Той открива перфектно и безопасно 
Себе Си – характера си , поведението си, 
мислите си и плановете си в личността на Исус. 

Чуйте думите на Исус: 
Йоан14:9  … Който е видял Мене, видял е 
Отца; … 
Не зная как вие се чувствате когато четете 

тези думи, но мен ме облива една вълна на 
удовлетворение и мир. Разговора между Филип 
и Исус чут от Йоан и другите ученици 
продължава със следното разяснение: 
Йоан 14:10  Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, 

и че Отец е в Мене? Думите, които Аз ви 
казвам, не от Себе Си ги говоря; но 
пребъдващият в Мене Отец върши 
Своите дела. 14:11  Вярвайте Ме, че Аз 
съм в Отца и че Отец е в Мене; или пък 
вярвайте Ме поради самите дела.  
Още едно префектно откровение намираме 

в Евреи 1 
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 Евреи 1:1  Бог,Който при разни частични 
съобщения, и по много начини, е говорил в 
старо време на бащите ни чрез пророците, 
1:2  в края на тия дни говори нам чрез Сина, 
Когото постави наследник на всичко, чрез 
Когото направи световете, 1:3  Който, 
бидейки сияние на Неговата слава, и 
отпечатък на Неговото същество и 
държейки всичко чрез Своето могъщо 
слово, след като извърши [чрез Себе Си] 
очищение на греховете, седна отдясно на 
Величието на високо, 1:4  и стана толкова 
по-горен от ангелите, колкото името, 
което е наследил, е по-горно от тяхното.  

Но с това не свършват откровенията. 
Четете във Филипяни 2 глава: 

Филипяни 2:9  Затова и Бог Го превъзвиши 
и Му подари името, което е над всяко друго 
име; 2:10  така щото в Исусовото име да се 
поклони всяко коляно от небесните и 
земните и подземните същества, 2:11  и 
всеки език да изповяда, че Исус Христос е 
Господ, за слава на Бога Отца. 

 
 

Името Исус! 
Името на Исус Христос означава 

„Спасител”, Помазаник, Месията. Той дойде 
още с титлата Емануил- Бог всред нас!  

Като такъв Исус е единствения носител на 
спасение за хората, подарък от Бог. Чуйте какво 
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казва Петър в речта си пред Еврейските 
първосвещеници: 
Act 4:8  Тогава Петър, изпълнен със Светия 
Дух, им рече: Началници народни и 
Старейшини,  4:9  ако ни изпитвате днес за 
едно благодеяние сторено на немощен човек, 
чрез какво биде той изцелен, 4:10  да знаете 
всички вие и всичките Израилеви люде, че 
чрез името на Исуса Христа Назарянина, 
когото вие разпнахте, когото Бог възкреси 
от мъртвите, чрез това име тоя човек стои 
пред вас здрав. 4:11  Той е камъкът, който вие 
зидарите презряхте, който стана глава на 
ъгъла. 4:12  И чрез никой друг няма спасение; 
друго защото няма под небето име дадено 
между човеците, чрез което трябва да се 
спасим.  

Името съдържащо сила в себе си. Съдържа 
сила за да изцелява. Съдържа сила за да 
изгонва бесове. Но преди всичко съдържа сила  
да спасява, т.е. да умива греха и да очиства от 
неправда и да отмахва вина! 

 
Как това Име ни дава Спасение? 
Петър ни разяснява кратко и ясно в Деяния 

2:38 
Act 2:38  А Петър им рече: Покайте се, и всеки 
от вас нека се кръсти в името Исус 
Христово за прощение на греховете ви; и ще 
приемете тоя дар, Светия Дух.  
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Но това Име и задължава. Ние спорихме 
доста какво да бъде името на нашата църква, 
което да поставим на видно място за да четат 
хората и да знаят. Решихме преди Евангелисти 
и преди Баптисти да се наречем ХРИСТИЯНИ. 
Това е името с което се нарекоха и първите 
последователи на Христос. С това те дадоха 
тон на всички следващи поколения да носят 
Името. Името което спасява, но и което 
задължава. Вижте какво казва Петър на своя 
ученик Тимотей: 
2Ti 2:19  Но твърдата основа, положена от 
Бога, стои, имайки печат: Господ познава 
Свойте Си, и: Всеки, който изповядва 
Господното име, да отстъпи от 
неправдата.  

Да носиш Името, без да осъзнаваш 
Неговото значение, дълбочина и сила, 
обезсмисля Името. Казваш че си Християнин, а 
вършиш далата на греха и света. Носиш 
титлата, но нямаш силата на Името действаща 
в теб. 

Днес ние имаме избор.  
1-Да се наричаме Християни без да 

влагаме в това смисъл и да считаме че това не 
ни задължава по-никакъв начин. За това можем 
да кажем, че е нарушаване на Третата Заповед.  

2-Да се наричаме Християни, и да полагаме 
усилия да живеем добре за да угодим на Бога. 
Това е добре, но не дава радост от 
Християнството. Всичко което правиш за Бога 
ти тежи и е бреме.  
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3-Да се наричаме Християни, и да вдигнем 
високо Това Име за да можем да черпим от 
Него сила за чудеса в живота ни. Третата 
Заповед не е само забрана. Тя не е заплаха. Тя 
е надежда за сила, за мощ и победи. Името 
Божие е чудна крепост- пеем в песента. Тази 
крепост може да ти дари сигурност и стабилност 
в този толкава разклатен от времето и греха 
световен кораб.   

Павел казва в Колосяни 3 гл: 
Кол. 3:16  Христовото слово да се вселява във 
вас богато; с пълна мъдрост учете се и 
увещавайте се с псалми и химни и духовни 
песни, като пеете на Бога с благодат в 
сърцата си.  3:17  и каквото и да вършите, 
словом или делом, вършете всичко в 
името на Господа Исуса, благодарещи чрез 
Него на Бога Отца.  

Името на нашия Спасител –Исус Христос от 
Назарет носи сила в себе си, такава че и 
демоните се подчиняват и до днес на Него. Ние 
можем да прилагаме тази власт, но внимателно 
и смирено. 

Ако ние сме новородени Християни, ние не 
сме само сменили титлата си от атеисти на 
Християни, или от Православни на Протестанти. 
Ние сме променили посоката на движение и 
начина на движение. До сега сме били надолу и 
лесно , а сега се Движим нагоре и бавно/трудно. 
Нагоре и бавно/трудно!!!  Това е така, за да 
можем да почитаме Божието Име в Христос за 
да бъдем пример на всички около нас. Нека не 
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забравяме, че трябва да сме „сол” и „светлина „ 
за света(Мат.5:13-14) Това не е ново! Мойсей го 
даде и на Израил във Второзаконие 4:6 
Втор. 4:6  И тъй, пазете и вършете 
ги(заповедите); защото това е мъдростта ви 
и благоразумието ви пред очите на 
племената, които, като чуят за всички 
тия повеления, ще рекат: Ето, мъдри и 
разумни люде са тия на тоя велик народ.  

 
А как можем да отнемем почитта от Името 

на нашия Бог ? 
Нехайство 

Ние можем да богохулстваме поради 
нехайство.Когато в разговор се използва името 
на Исус без да влагаме значение , а просто 
защото не можем да кажем друго. 

Неразбиране 

Когато се молим, но вместо да говорим на 
Бога, ние говорим за да впечатлим хората които 
слушат. Когато изказваме фраза в която е 
Името Божие, но не влагаме смисъл: „слава на 
Бога”, „ Христос Възкресе” и т.н. 

Когато казваме лъжа! 

Чували ли сте твърдението : „Бог ми каза!” 
Едно такова заключение, наистина вдъхва 
респект и има хора които го използват за да 
лъжат по –успешно. 

Яков така излъга баща си когато искаше да 
открадне благословението. Бащата пита сина 
си: Как така бързо направи яденето? А сина 
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заявява: „ Защото Господ Твоят Бог ми даде 
добър успех!” 

Пророчества които не са от Бога, но се 
казват в името на Бог от лъжепророци. 

Когато някой осмива Бог чрез карикатура 

или виц. 

Когато с делата си ставаме причина Бог 
да се хули от невярващите или станем 

съблазън за новите във вярата. 

Давид беше такъв богохулник, когато 
сгреши спрямо чужда жена. Пророк Натан му 
каза тогава: Чрез това дело ти си дал голяма 
причина на Господните врагове да хулят!  

2 Царе 12:14 
Когато пред Бога обещаваме да 

извършим нещо или обречем нещо на Бога, а 

след това забравяме и не изпълняваме 

обрека си.  
Когато обвиняваме Бог в човешки 

грехове! 

Бог е несправедлив, зъл, жесток,  
Списъка е дълъг ! 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Не е достатъчно за нас само да внимаваме 
да не употребяваме Името на Бог неправилно 
или да богохулстваме. Бог очаква ние да Го 
обичаме и да Му се подчиняваме. Това можем 
да го правим най-успешно, когато поискаме 
благодат от Бога, за да можем успешно да 
контролираме мислите  си. И ще правим това 
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все по-успешно само когато прекарваме повече 
време в мисли за Него. Как ли? Много лесно: 

Молитва! Научи се да Му споделяш всичко 
което става през деня. Научи се че като нямаш 
нужди за които  да искаш, можеш също да Го 
хвалиш и да изказваш възхитата си от Неговото 
величие и сила. Благодари Му за Исус Христос 
и богатството което имаме в Него. 
Размишлявай за характера на Бога и искай 
силата на Святия Дух за да вършиш дела за 
Негова слава. 

Това е едно по-високо стъпало на духовен 
живот. С такова поведение ти можеш да 
излезеш от посредственото, скучно, мъчително 
служене на Бог. 

Един ефикасен лек срещу богохулството е 
ЛЮБОВТА ни към Бога. Никой не се противи на 
любовта. Бог най-малко! Дори и да сгрешиш 
поради незнание или неразбиране, ако обичаш 
Бога, Той ще бъде благосклонен и ще те учи и 
възпитава и коригира. 

 Днес ние се наричаме Християни. Някои 
носят това Име толкова тайно, че никой, освен 
хората в църква, не знае за тази им 
принадлежност. Бог не иска така. Той ни 
приготвя за едно бъдеще, където ние ще 
живеем вечно в Тронната зала на Всемогъщия: 
Окр. 22:1  След това, ангелът ми показа 

река с вода на живот, бистра като кристал, 
която извираше от престола на Бога и на 
Агнето и течеше (Или: Която беше.) всред 
улицата му. 22:2  И от двете страни на 
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реката имаше дърво на живот, което 
раждаше плод дванадесет пъти, като даваше 
плод всеки месец; и листата на дърветата 
бяха за изцеление на народите.  22:3  Нищо 
проклето не ще има вече; и престолът на 
Бога и на Агнето ще бъде в него, и Неговите 
слуги ще Му служат. 22:4  Те ще гледат 
лицето Му; и Неговото име ще бъде на 
челата им. 22:5  Нощ не ще има вече; и не ще 
имат нужда от светене на светило или от 
слънчева светлина, защото Господ Бог ги 
осветява. И те ще царуват до вечни векове.  

Божето Име притежава сила, но ние не сме 
призвани да търсим магическата или 
свръхестествена сила на това Име. Това което 
Словото ни дава чрез Имената на Бога е една 
доктринална информация за Бога- 

Йехова- Елохим- Всеможещия Бог 
Йехова- Вечно съществуващ 
Ел Шадай- Бог Всемогъщ/Суверен 
Йехова Ире- Бог промисля (Битие22:14) 
Йехова Рофе- Бог който изцелява (Изход 

15:22-26) 
Йехова Ниси- Бог мое знаме(Изход 17:15) 
Йехова М’Кадеш- Бог на Святостта(Левит 

20:7-8) 
Йехова Шалом- Бог на Мира –Име идващо 

от възможността да бъдем личност която 
съществува в пълен вътрешен мир поради това 
че е в правилни взаимоотношения с Бога 
(Съдий 6:24) 
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Йехова Тсидкену- Бог на Правда (Йеремия 
23:5, 6, 33:16) 

Йехова – Рохи- Бог мой пастир- Пс.23 
Йехова Шаммах- Господ е там(Езек. 48:35) 
Йехова – Саваот- Господ на Силите- 

Главнокомандващия на ангелските легиони 
(Исая 1:24) 

Върху всяко от тези имена можем цял 
живот да мислим и черпим мъдрост и познание 
за Бога. Но Името което има най-голямо 
значение и стойност и сила за нас е Исус 
Христос от Назарет-Месията. 

Пр. Имаше в моето служение едно младо 
момиче, което тъй като беше поразено от 
детски паралич, родителите и които не са 
вярващи я бяха водили на гледачи, бяха и 
правили муски за изцеление и с всичко това я 
бяха така здраво объркали, че тя беше събрала 
доста демони в себе си. Тогава за първи път се 
сблъсках с този проблем на хората-да бъде 
някой обзет от демонични сили. Чух как това 
толкова кротко дете вика така както мъж не 
може да вика. Тя беше освободена, но все нещо 
я подтискаше и пълното освобождение, дойде 
тогава когато тя започна да се моли във Името 
на Исус Христос Назарянина. Тя и до днес е 
вярно и искрено следващо своя Спасител 
младо момиче. 

Името в което ние се спасяваме. Словото 
ни казва: Който призове Господното Име … ще 
се спаси!  
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Пса.20:7  Едни споменават колесници, а други 
коне; Но ние ще споменем името на Господа 
нашия Бог.  

В това Име има спасение за всеки!   


