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ПОСВЕЩЕНИЕ 
 
Посвещавам тази книга на моя Господ и Спасител Исус Христос, в знак на 
благодарност за верността, всеотдайността и любовта Му към Неговата 
Църква. 
Озаглавявам настоящата книга “Звукът на Старата камбана”, защото 
желая чрез нея да възпомена сърдечния зов на Христос чрез Словото 
Божие. Зов, отправен към Неговата Църква, като предупреждение за 
предстоящите събития, белези на последното време. 
“И тъй, вие, възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се да 
не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да 
отпаднете от утвърждението си. Но растете в благодатта и 
познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде 
слава и сега и до вечния ден. Амин.” (2Петрово 3:17-18) 
 
 
             П-р Д-р Стефан Банков 
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ПРЕДГОВОР 
 
Желая да въведа читателите към настоящата книга чрез думите на 
Словото Божие, записани от Евангелист Йоана в Книгата Откровение: 
“Ето стоя на вратата и хлопам” (3гл.ст.20а) 
За мен това Слово не е обикновен израз, а силен Камбанен звън, Звукът 
на Старата камбана, Библията. 
 

Многообразни са сравненията, които са използвани, за бъде описана 
различната роля на Словото Божие в живота на човека. Някъде срещаме 
Божието Слово описано, като “светилник на нозете и виделина на 
пътеката”. На друго място в писанията Словото (което се отъждествява 
с Христос) е определено, като Пътят, Истината и Животът. На трето 
място е представена способността на Словото Божие да подслажда 
живота на човека – “по-сладко от мед и от капките на медена пита”. 
Всеки един от нас би могъл да прибави и своето лично определение за 
Божието слово, чрез отговор на въпроса: Какво място заема и каква роля 
изпълнява Божието слово в моя живот? 
След петдесет и три години в служба на Бога, години през които Словото 
Божие беше неразделна част от живота ми, моята лична равносметка е 
следната: През всичките тези години Божиите истини, отразени в 
Неговото Слово са били и още представляват за мен: Звукът на Старата 
камбана. 
Преди много години посетих голям модерен град. На неговия площад 
видях нещо, което определено не беше в синхрон със заобикалящата го 
среда. На върха на неугледна триъгълна пирамида, изградена от вековни 
дървета, имаше окачена много стара плесенясала камбана. Гледката беше 
странна. Композицията по никакъв начин не се вписваше в луксозната 
съвременна обстановка. 
Потърсих помощ за разяснение от лицето, което ме придружаваше. 
Събеседникът ми не беше изненадан от моята справедлива оценка, че 
камбаната е грозна и с нескриващо въодушевление ми отговори 
следното:”За всеки посетител, който не е гражданин на този град и не е 
запознат с неговата история, тази камбана наистина няма никаква 
стойност. Но за жителите на този град камбаната представлява 
изключителна ценност. Тя стои на това място повече от 150 години и се 
отъждествява с историята на града. В древността, когато не е имало още 
радиоуредби, вестници, списания и каквито и да е средства за масова 
информация, управата на града е общувала с населението единствено 
чрез нея. Всеки звук, който е произвеждал тази стара камбана е означавал 
нещо. Жителите на града безпогрешно разпознавали различните звуци на 
старата камбана и само от звука можели да определят кой бие камбаната, 
какво е точното послание и за кого е предназначено то.  
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Така и до най-отдалечените квартали достигали по най-бързия и сигурен 
начин съобщенията за всички многообразни събития в града-сватби, 
погребения, кръщенета, литургии, празници, сборове и пр..” 
Информирането на хората не е било единственото предназначение на 
старата камбана. Тя била най-значима във време на различни тревожни 
ситуации, защото своевременно предупреждавала населението за 
надвисналите опасности. Например по време на война, пожар или на 
природни бедствия чрез звука на камбаната по най-бързия начин се 
мобилизирали хората, за да могат да избегнат грозящата ги опасност. 
Точно това представлява Библията (Словото Божие) за всички хора по 
лицето на земята.  
Повече от две хиляди години тази Стара камбана, Библията, бие чрез 
Святия Божий Дух и оповестява на земните жители Небесното послание 
за безграничната Божия любов, изразена в Божия спасителен 
план.“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден 
Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен 
живот:” (Йоана3:16) 
Повече от две хиляди години тази камбана бие еднакво за всички хора по 
лицето на земята, без избор на възраст, раса, пол, социално положение и 
пр. Тя еднакво служи на малки и големи, на учени и прости, на бедни и 
богати, на бели и черни. 
Христос чрез звука на Старата камбана (Словото Божие) води, 
наставлява, мобилизира, насърчава, предупреждава и предпазва от зло 
всички, които могат не само да чуват звука на Камбаната, но и да се 
вслушват в посланията й.“Който има ухо, нека слуша, що говори 
Духът към църквите.” (Откровението на Йоана 2:11а) 
 

Чрез настоящата книга желая да дам само един пример за разчитане 
посланията на Старата камбана, оповестяваща белезите на последното 
време, чрез разглеждането на двадесет и четвъртата глава от Евангелието 
на Матея. 
Нека във всеки миг от нашия живот да се вслушваме с уважение и с 
респект в звука на Старата камбана, и да не пренебрегваме посланията на 
Бога, отправени до нас чрез нея! И “Духът на истината, ще ви упътва 
на всяка истина... и ще ви извести за идните неща. ” (Йн 16:13) АМИН! 
 
                    Авторът 
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ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА КАМЪНИТЕ НА ГОРДОСТТА  
 

Мт.24:2 –“А Той в отговор им рече: Не виждате ли всичко това? Истина 
ви казвам: Няма да остане тук камък на камък, който да се не срине.” 
 

Историята на камъка или канарата, като преобраз на дявола в нашия живот 
 

  І. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
     ЗА ДЯВОЛСКИЯ КАМЪК НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО 
 

      Мт.24:2 –“А Той в отговор им рече: Не виждате ли всичко това?  
      Истина ви казвам: Няма да остане тук камък на камък, който да се  
      не срине.” 
 

 ІІ. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА 
      ЗА МОЛИТВАТА ПРЕД КАМЕННАТА СТЕНА 
 

      (Молитвата на заблудения богомолец – не пред Бога, а пред каменната  
       стена) 
 

      Дан.2:31-35 –“Ти, царю, си видял, и ето голям образ. Тоя образ,  
      който е бил велик, и чийто блясък е бил превъзходен, е стоял пред  
      тебе; и изгледът му е бил страшен. Главата на тоя образ е била от  
      чисто злато, гърдите му и мишците му от сребро, коремът му и  
      бедрата му от мед, краката му от желязо, нозете му отчасти от  
      желязо, а отчасти от кал. Ти си гледал, догдето се е отсякъл камък ,  
      не с ръце, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо  
      и кал, и ги е строшил. Тогава желязото, калта, медта и среброто са  
      се строшили изведнъж, и са станали, като прах по гумното лете;  
      вятърът ги е отнесъл, и за тях не се е намерило никакво място. А  
      камъкът, който ударил образа, е станал голяма планина и е изпъл- 
      нил целия свят.” 
 

      Дан.3:1, 5-6 –“Цар Навуходоносор направи златен образ, шестдесет  
      лакти висок и шест лакти широк, и го постави на полето Дура, във  
      Вавилонската област… щото когато чуете звука на тръбата, на  
      свирката, на арфата, на китарата, на псалтиря, на гайдата, и на  
      всякакъв вид музика, да паднете, та да се поклоните на златния  
      образ, който цар Навуходоносор е поставил; а който не падне да се  
      поклон, в същия час ще бъде хвърлен всред пламенната огнена  
      пещ.” 
 
ІІІ. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
      ЗА ДЯВОЛСКИЯ КАМЪК НА ЛИЦЕМЕРИЕТО 
 

      Звукът на Старата камбана, (Словото Божие) за фаталните последици от  
      дяволския камък на лицемерието – духовните и физически убийства 
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      Йн.8:7-8 –“Но като постоянствуваха да Го питат, Той се изправи и  
      рече им: Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък на нея.  
      И пак се наведе, и пишеше с пръст на земята. А те, като чуха това,  
      разотидоха се един по един, като почнаха от по-старите и следваха  
      до последните; и Исус остана сам , и жената, гдето си беше, насред.” 
 
ІV. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА 
      ЧРЕЗ КАМЕННАТА ВЪЗГЛАВНИЦА 
 
      Бит.28:10-22 –“Яков, прочее, излезе от Вирсавее и отиде към Храна.  
      И, като стигна на едно място, пренощува там, защото слънцето беше  
      залязло; и взе от мястото един камък, та го тури за възглавница, и  
      легна да спи на това място. И сънува, и ето стълба изправена на  
      земята, чийто връх стигаше до небето; и Божиите ангели се качваха  
      и слизаха по нея. И Господ стоеше над нея, и каза: Аз съм Господ,  
      Бог на баща ти Авраама, и Бог на Исаака; земята, на която лежиш  
      ще дам на тебе и на потомството ти. Твоето потомство ще бъде  
       многочислено, като земния пясък; ти ще се разшириш към запад и  
      към изток, към север и юг; и чрез тебе и чрез твоето потомство ще се  
      благославят всички племена на земята. Ето, Аз съм с тебе и ще те  
      пазя, където и да идеш, и ще те върна пак в тая земя; защото няма  
      да те оставя, докле не извърша това, за което ти говорих. А като се  
      събуди Яков от съня си, рече: Наистина Господ е на това място, а аз  
      не съм го знаел. И убоя се, и рече: Колко е страшно това място! Това  
      не е друго, освен Божий дом, това е врата небесна. След това Лаван  
      рече на Якова: Нима, като си ми брат, ти ще ми работиш безплатно?  
      Кажи ми каква да ти бъде заплатата? А Лаван имаше две дъщери.  
      Името на по-старата беше Лия, а името на по-младата Рахил. На  
      Лия очите не бяха здрави; а Рахил имаше хубава снага и хубаво  
      лице. На сутринта, като стана Яков рано, взе камъка, който си беше  
      турил за възглавница, и го изправи за стълб, та изля масло на върха  
      му. И наименува онова място Ветил*; а по-напред името на града  
      беше Луз. Тогава Яков се обрече и каза: Ако бъде Бог с мене, и ме  
      опази в това пътуване, по което отивам, и ми даде хляб да ям и  
      дрехи да се облека, така щото да се завърна с мир в бащиния си дом,  
      тогава Господ ще бъде мой Бог, и тоя камък, който изправих за  
      стълб, ще бъде Божий дом; и всичко, що ми дадеш, ще дам десятък  
      на Тебе.” 
 
  V. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА 
      ЧРЕЗ КАМЪКА (КАНАРАТА) НА БОЖИЯ ИЗВОР В ПУСТИНЯТА 
 
      Чис.20:7-8 –“И Господ, говори на Мойсея, казвайки: Вземи жезъл и  
      свикай обществото, ти и брат ти Аарон, и пред очите им говори на  
      канарата, и тя ще даде водата си; така ще им извадиш вода из  
      канарата, и ще напоиш обществото и добитъка им.” 
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      Йн.4:10 –“Исус в отговор й каза: Ако би знаела Божият дар, и Кой е  
      Оня, Който ти казва, Дай Ми да пия, ти би поискала от Него, и Той  
      би ти дал жива (*текуща) вода.” 
      Йн.7:37-38 –“А в последния ден, великия ден на праздника, Исус  
      застана та извика казвайки: Ако е някой жаден, нека дойде при мене  
      и да пие. Ако някой вярва в мене,реки от жива вода ще потекат от  
      вътре му(от утробата му), както рече писанието.” 
 

VІ. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА 
      ЧРЕЗ ДЕЛАТА НА ЖИВАТА КАНАРА 
 

      Втор.32:4 –“Той е Канара; делата Му са съвършени; Защото  
      всичките Му пътища са прави. Бог на верността е, и няма неправда  
      в Него. Справедлив и прав е Той.” 
 

VІІ. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА 
       ЧРЕЗ ЗНАМЕНИЕТО С ПРАЗНИТЕ КАМЕННИ ДЕЛВИ 
 

      Йн.2:6-7 –“А там имаше шест каменни делви, поставени по обичая  
      на Юдейското очищение, които побираха по две или три мери. Исус  
      им казва: Напълнете делвите с вода. И напълниха ги до горе.” 

1. Евреите вярват само в съботата (в една каменна делва) 
2. Християните вярват във всички дни 

- Нито един от подарените ни от Бога дни на тази земя, не трябва  
   да остане празен. 

      - Христос дойде да напълни всички делви.Той не иска нито една  
        делва (символизираща дните) да остане празна. 
 

VІІІ.ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА 
        ЧРЕЗ КАМЪНИТЕ НА СПОМЕНИТЕ 
 

       И.Н.4:1-3 –“А когато целият народ съвсем беше преминал Йордан,  
       Господ овори на Исуса, казвайки: Вземете си дванадесет човека от  
       людете, по един човек от всяко племе, и заповядайте им, като  
       кажете: Вземете си дванадесет камъни от тук, отсред Йордан, от  
       мястото, където нозете на свещениците стояха твърди, и занесете ги  
       със себе си и сложете ги на мястото,където ще пренощувате тая нощ” 
       1Кор.11:24 –“и, като благодари, разчупи, и рече: Това е Моето тяло,  
       което е [разчупено] за вас; туй правете за Мое възпоменание.” 
 

ІХ. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА 
      ЧРЕЗ КАМЪКА НА ИЗКУШЕНИЕТО 
 

      Мт.4:1-4 –“Тогава Исус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде  
      изкушаван от дявола. И след като пости четиридесет дена и  
      четиридесет нощи, най-после огладня. И тъй, изкусителят дойде и  
      му рече: Ако  си Божий Син, заповядай тия камъни да станат  
      хлябове. А Той в отговор каза: Писано е:"Не само с хляб ще живее  
      човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста."”  
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  Х. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
      ЗА ОПАСНОСТТА ОТ ОТХВЪРЛЯНЕ НА КРАЙЪГЪЛНИЯ  
      КАМЪК  
      

      Отхвърленият крайъгълен камък, причина за всички проблеми: 
- Лични 
- Семейни 
- Обществени 
-  

       Пс.118:22 –“Камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на  
       ъгъла;” 

Мт.21:42 –“Исус им каза: Не сте ли никога прочели в писанията  
тая дума: -"Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава  
на ъгъла; От Господа е това. И чудно е в нашите очи"?” 

 
ХІ. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА 
      ЧРЕЗ КАМЪКА (КАНАРАТА), СИМВОЛ СПАСЕНИЕТО НИ 
 

      Мт.7:24-25 –“И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява,  
      ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на  
      канара; и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и  
      устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на  
      канара.” 
 

      Изх.33:21-22 –“Рече още Господ: Ето място при мене; ти ще застанеш  
      на канарата; и когато минава славата Ми, ще те поставя на един  
      разцеп на канарата, и ще те покрия с ръката си догде премина.” 
 
ХІ. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА 
      ЧРЕЗ КАМЪКА НА БОЖИЕТО ПРАВОСЪДИЕ 
 

      Мт.21:42-44 –“Исус им каза: Не сте ли никога прочели в писанията  
      тая дума: - "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава  
      на ъгъла; От Господа е това. И чудно е в нашите очи"? Затова ви  
      казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас, и ще се даде на  
      народ, който принася плодовете му. И който падне върху тоя камък  
      ще се смаже; а върху когото падне, ще го пръсне.” 
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ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ДУХОВНОТО ЗАБЛУЖДАНИЕ  
 

Мт.24:4-5 –“Исус в отговор им каза: Пазете се да не ви заблуди някой; 
защото мнозина ще дойдат в Мое име, казвайки: Аз съм Христос, и ще 
заблудят мнозина.” 
 

  І. ХАРАКТЕРЪТ НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО 
 

1. Духовното заблуждение 
     То може да е: 
     А. Лично заблуждение 
     Б. Семейно заблуждение 
     В. Църковно заблуждение 
     Г. Национално заблуждение 
2. Икономическото заблуждение на дявола 
3. Финансовото заблуждение на дявола 
4. Политическото заблуждение на дявола 
 

         Заблуждението е с различна мащабност и е обхванало всички области  
         на живота 
         Не напразно звукът на Старата камбана (Словото Божие) против  
         духовното заблуждение е най-силен и най-тревожен. 
 

 ІІ. ДУХЪТ НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО 
 

      1. Заблуждението чрез лъжата 
      2. Заблуждението чрез духа на суетата 
      3. Заблуждението чрез лицемерието 
          (Дежурната усмивка) 
      4. Заблуждението чрез съединението (Алианса) 
      5. Разпознаване звука на старата камбана, спасителното средство против  
          заблуждението в света 
          Примерът с имитаторите на съдийската свирка 
          Всред публиката на футболните мачове е често срещано явление  
          използването на свирки, подобни на тези, които използват съдиите. 
          Когато играч на противниковия отбор е в атака към вратата, някой от  
          запалянковците по трибуните изсвирва нарушение, което може да  
          заблуди играча на терена и да пропусне головото положение. Затова  
          преди футболната среща играчите трябва да бъдат обучени да  
          разпознават безпогрешно звука на съдийската свирка. 
 

ІІІ. АГРЕСИВНОСТТА НА ДУХА НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО  
      В ИКОНОМИКАТА 
 

1. Духа на на заблуждението в икономиката, изразен чрез фалшивите 
стоки 
А. Фалшивите кожени изделия 

          Обувки, чанти, дрехи, шапки и др. 
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Б. Фалшивият текстил 
         Фалшиви прежди, платове, килими и пр. 
    В. Фалшивата храна 
         Фалшив хляб, мляко, генномодифицирани храни и пр. 
 

2. Надмощието на духа на заблужданието в икономиката 
Фалшивите стоки все по-масово навлизат на пазара и изместват 
истинските по редица причини  

 

3. Усъвършенстването на духа на заблуждението в икономиката 
    Духът на заблужданието става все по-труден за разпознаване 

 

 ІV. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА, 
       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ИЗМАМЛИВИЯ СВЯТ 
 

      Библията, Старата Камбана, ни предупреждава за опасностите, които ни  
      дебнат в измамния свят, в който живеем 
      1Ин.2:15 –“Не любете света, нито каквото е в света. Ако люби някой  
      света, в него няма любов към Отца.” 
 

      Преди много години посрещнах скептично думите на мой колега,  
      пастир:”Ако не разбираш от политика, не се опитвай да пастируваш в  
      България!”  

 Днес вече не се съмнявам в правотата на тези думи, защото лично се  
      уверих, че в България Християнството се е видоизменило в  
      политиканство. Оказа се, че комунизмът от клубовете се е преместил в  
      така наречените “църкви”. 

 

      1. Първенствуването в делото Божие 
     Мт.18:1 –“В същото време учениците дойдоха при Исуса и казаха:  
     Кой е по-голям в небесното царство?” 
     Погрешното тълкуваното понятие ”по-голям” 
2. Заблуждението чрез надхитряването 
3. Заблуждението чрез лицемерието 
4. Заблуждението чрез клонирането в природата 

А. Клониране в растителното Царство 
     (Генномодифицираните култури) 
    1). Клониране на доматите 
    2). Клониране на царевица 
    3). Клониране на чесъна 
    4). Клониране на картофите 
    5). Клониране на житото и пр. 
Б. Клонирането в животинското царство 

         1). Клониране на овца 
         2). Клониране на прасе 
         3). Клониране на човек 
 

5. Заблуждението чрез клонирането в духовния свят 
А. Клониране на Църквата 
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Б. Зукът на Старата камбана за предстоящото клониране на Бог  
    (Антихристът) 
 

 V. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА 
      ЗА БИТКАТА ПРОТИВ ДУХА НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО 
 

1. Звукът на старата камбана (Божието Слово), против заблудителното 
триединство на Сатана 
А. Сатана, имитатор на Бог Отец 
Б. Лъжепророкът, имитатор на Святия Дух  
В. Антихристът ще бъде имитатор на Христос 

 

2. Звукът на Старата камбана за заблуждението чрез светската църква 
2Тим.3:1-7 –“А това да знаеш, че в последните дни ще настанат 
усилни времена.Защото човеците ще бъдат себелюбиви, 
сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на 
родителите си, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на 
доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не 
Боголюбиви; имащи вид на благочестиви, но отречени от силата 
Му; тоже от такива страни. Защото от тях са ония, които се 
вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, 
водени от различни страсти, които всякога се учат , а никога не 
могат да дойдат в познанието на истината.” 

 

3. Звукът на Старата камбана за заблуждението чрез новото евангелие 
    Гал.1:6-8 –“Чудя се как вие оставяте Онзи, Който ви призова чрез  
    Христовата благодат, и така скоро преминавате към друго благо- 
    вестие; което не е друго благовестие, но е дело на неколцината,  
    които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие.  
    Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва друго благо- 
    вестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет.” 
 

VI. САТАНА, БАЩАТА НА ЗАБЛУЖДАНИЕТО 
 

      1. Изопаченото евангелие, оръжието на заблуждението на Сатана,  
         (Опасността от погрешно тълкувания звук на Старата камбана) 
          А. Чрез това оръжие Сатана заблуди Ева 

          Бит.3:4-6 –“А змията рече на жената: Никак няма да умрете; но  
          знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите    
          и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото. И като  
          видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше  
          приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от  
          плода му, та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде.” 
 

          Б. Чрез това оръжие Сатана се мъчеше да заблуди Христос 
           Мт.4:2-3 –“И след като пости четиридесет дена и четиридесет  
           нощи, най-после огладня. И тъй, изкусителят дойде и му рече:  
           Ако си Божий Син, заповядай тия камъни да станат хлябове.” 
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         В. Сатана се мъчи да заблуди Църквата 
             Лк.22:31 –“[И рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви  
              изиска всички, за да ви пресее, като жито;” 

      2. Сатана, бащата на заблужданието, първият проповедник на  
          евангелието на просперитета 

          Евангелието на просперитета – доктрина на заблуждението, родена  
          от духа на заблуждението 

     Мт.4:9 –“Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш.” 
      3.Звукът на Старата камбана за агресивността на духа на заблуждението  
         в последното време 

    1Йоана17:18 -“Дечица, последно време е; защото както сте чули,  
    че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това  
    знаем, че е последно време.” 
 

VII. ПОБЕДАТА НАД ДУХА НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО 
 

      1. Звукът на Старата камбана за последната битка на заблудителния  
          дух (Сатана)  
          От.13:14-15 –“И мамеше живеещите на земята чрез знаменията,  
          които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше  
          на живеещите на земята да направят образ на звяра, който  
          беше ранен от сабята и оздравя. И позволи му се да даде  
          дишане на зверовия образ, така щото зверовия образ да  
          продума; също и да направи да бъдат избити ония, които не се  
          покланят на зверовия образ.” 
          От.20:7-9 –“И когато се свършат хилядата години, Сатана ще  
          бъде пуснат от тъмницата си, и ще излезе да мами народите в  
         четирите краища на земята, Гога и Магога, да ги събере за  
         войната,-чието число е като морския пясък. И те се  
         разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана  
         на светиите и обичния град; но огън падна от [Бога из] небето,  
         та ги изпояде.” 
 

      2. Победата над духа на просперитета чрез звука на Старата камбана 
          Иов 1:21-22 –“И рече: Гол излязох из утробата на майка си; гол  
          ще и да се върна там. Господ даде, Господ отне; да бъде благо- 
          словено Господнето име. Във всичко това Иов не съгреши,  
          нито се изрази безумно, спрямо Бога.” 
 

      3. Победата над духа на заблуждението чрез звука на Старата  
          камбана 
          Мт.4: 10 Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е  
          писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да  
          служиш". Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и  
          Му прислужваха.” 
         Як.4:7 –“И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на 
         дявола, и той ще бяга от вас.” 
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         Юда 9 –“Но архангел Михаил, когато в борба с дявола се  
         препираше за Мойсеевото тяло, не смея да произнесе против  
         него хулителна присъда, но рече: Господ да те смъмри.” 
 

         От.12:11 –“А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез слово- 
         то на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до  
         толкоз, щото да бягат от смърт.” 
 

         Римляни 8:31-37 –“... във всичко това ставаме повече от  
         победители чрез Този, Който ни е възлюбил.” 
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ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА 
ПРОТИВ МНОГОРАЗЛИЧНИТЕ ВОЙНИ И ВОЕННИ 
ТРУСОВЕ 
 

Мт.24:6-7а –“И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте 
да се не смущавате; понеже тия неща трябва да станат; но това още не е 
свършекът. Защото ще се повдигне народ против народ, и царство 
против царство; и на разни места ще има глад и трусове.” 
 

  І. ЧОВЕКЪТ ВЪВ ВОЙНА СЪС СЕБЕ СИ, 
      ПРИЧИНАТА ЗА ВСИЧКИ ВОЙНИ 
 

      Рим.7:22-25 -“Защото, колкото за вътрешното ми естество, аз се  
      наслаждавам в Божия закон; но в телесните си части виждам  
      различен закон, който воюва против закона на ума ми, и ме заробва  
      под греховния закон, който е в частите ми. Окаян аз човек! Кой ще  
      ме избави от тялото на тая смърт? Благодарение Богу! Има  
      избавление чрез Исуса Христа, нашият Господ. И тъй, сам аз с ума  
      слугувам на Божия закон, а с плътта - на греховния закон.” 
      Рим.5:1 –“И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия  
      Господ Исус Христос;” 
 

 ІІ. ЧОВЕКЪТ ВЪВ ВОЙНА СЪС СЕМЕЙСТВОТО СИ 
 

      Мт.10:36 -“...и неприятели на човека ще бъдат домашните му.” 
      Еф.5:22, 25; 6:1 –“Жени, подчинявайте се на своите мъже, като  
      длъжност към Господа. Мъже, любете жените си, както и Христос  
      възлюби църквата и предаде Себе Си за нея… Деца, покорявайте се  
      на родителите си в Господа; защото това е право.”  
 

ІІІ. ЧОВЕКЪТ ВЪВ ВОЙНА С БОГА 
 

      Пс.53:1 –“Безумният рече в сърцето си: Няма Бог. Поквариха се и  
      сториха гнусно беззаконие; Няма кой да прави добро.” 
      - Бягане от Бога 
      - Криене от Бога 
 

 ІV. ЧОВЕКЪТ, УЧАСТНИК В МНОГОРАЗЛИЧНИ ВОЙНИ 
 

1. Морална война 
(Содомската война) 

2. Физическа война 
(Войната с болестите) 

3. Икономическа война 
(Войната с беднотията) 

4. Политическа война 
5. Братоубийствена война 
6. Войната в обществото 

- Война на улицата и на пътя 
     - Война на пазара 
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     - Война в училище 
     - Война на работното място 
7. Духовната война 

(Неизбежната ежедневна война от люлката до гроба) 
 

 V. ХАРАКТЕРЪТ НА ВОЙНИТЕ И ВОЕННИТЕ ТРУСОВЕ 
 

1. Граждански войни 
- Политически (междупартийни) 
- Икономически 
- Етнически 
- Религиозни 

2. Международни войни 
3. Световни войни 

 

VІ. ВЕКЪТ НА ВОЙНИТЕ И ВОЕННИТЕ ТРУСОВЕ 
 

      Векът, който роди понятието «тероризъм, терористични акции,  
      терористи-камикадзе и пр.» 
 

1. Военни трусове, независимо от икономическото състояние 
А. Военни трусове в богатите държави 
Б. Военни трусове в бедните държави 

2. Военни трусове, независимо от държавното устройство и от 
управляващата класа 

3. Военни трусове независимо от вероизповеданието 
А. Военни трусове в Християнския свят 

           Б. Военни трусове в мюсюлманския свят 
     В. Военни трусове в будисткия свят 

 

VІІ. РАЗДЕЛЕНИЕТО НА НАРОДИТЕ ЧРЕЗ ВОЙНИТЕ  
        И ВОЕННИТЕ ТРУСОВЕ 
 

1. Разделението на света на «светове» (или на «лагери») по различни 
показатели 
- Третия свят 
- Арабския свят 
- Мюсюлманския свят 
- Капиталистическия свят 
- Комунистическия свят (лагер) и пр. 

2. Географско разделение 
А. Континенти 
Б. Държави 

3. Политическо и партийно разделение 
(Монархисти, републиканци, демократи, комунисти, земеделци и пр.) 

4. Икономическо разделение 
А. Категоризиране на държавите по икономически показатели 
     (Г-8, Г-20, третия свят и пр.) 
Б. Икономическото разделение във всяка държава 
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5. Етническото разделение 
(Разделянето на гражданите в страната на етнически групи) 
 А. Турци 
 Б. Гърци 
 В. Арменци 
 Г. Македонци 
 Д. Роми и пр. 

6. Духовното разделение на народите: 
А. Будисти  
Б. Мюсюлмани 
В. Евреи 
Г. Християни 
     1). Православни 
     2). Католици 
     3). Протестанти 
           - Методисти 
           - Конгрешани 
           - Баптисти 
           - Петдесятни  
           - Презвитариани и пр. 
Д. Религиозни секти 

7. Семейното разделение 
      Лк.12:52-53 -“Защото от сега нататък петима в една къща ще  
      бъдат разделени, трима против двама, и двама против трима. Ще  
      се разделят баща против син,и син против баща;майка против  
      дъщеря, и дъщеря против майка; свекърва против снаха, и снаха 
      против свекърва.” 
      Лк.12:13 -“И някой си от множеството Му рече: Учителю, кажи  
      на брат ми да раздели с мене наследството.” 

 

VІІІ. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА  
         ЗА ДУХОВНОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА НАРОДИТЕ 
           ( ВАКСИНАТА ПРОТИВ ВОЙНИТЕ И ВОЕННИТЕ ТРУСОВЕ ) 
 

1. Обединението на народите, не по примера на Обединените нации 
2. Обединението на народите, не по примера на обединена Европа 
3. Обединението на народите, не по примера на обединението на 

жълтата раса 
4. Обединението на народите, не по примера на обединението на 

мюсюлманския свят 
5. Обединението на народите, не по примера на обединена Африка 
6. Духовното обединение на народите по примера на Словото Божие 

От.20:6 –“Блажен и свят оня, който участвува в първото 
възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще 
бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с него хиляда 
години.” 
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ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА 
ПРОТИВ ВОЕННОТО НАСИЛИЕ В СВЕТА 
 

ВЕКЪТ НА НАСИЛИЕТО 
 
Мт.24:6 –“И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте да 
се не смущавате; понеже тия неща трябва да станат; но това още не е 
свършекът.” 
 
  І. ХАРАКТЕРЪТ НА НАСИЛИЕТО 
 

      От.12:12 –“Затова, веселете се, небеса и вие, които живеете в тях.  
      Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много  
      разярен, понеже знае, че му остава малко време.” 
 

1. Битовото насилие 
2. Политическото насилие 
3. Икономическото насилие 
4. Военното насилие 
5. Духовното насилие 

 
 ІІ. РАЗДЕЛЕНИЯТ СВЯТ НА ВОЕННИ ПАКТОВЕ 
      ОАЗИСЪТ НА НАСИЛИЕТО В СВЕТА 
 
      Мт.24:6 –“И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте  
      да се не смущавате; понеже тия неща трябва да станат; но това още  
      не е свършекът.” 
 

      От.16:14 –“защото те са бесовски духове, които като вършат  
      знамения, отиват при царете на цялата вселена, да ги  събират за  
      войната във великия ден на Всемогъщия Бог.” 
 

1. Варшавски пакт 
2. Натовски пакт 
3. Африкански пакт 
4. Мюсюлмански пакт 
5. Пактът на жълтата раса 

(Китай, Япония, Виетнам, Корея, Камбоджа…) 
 

ІІІ. БЮДЖЕТЪТ НА ВОЕННОТО НАСИЛИЕ 
 

1. Най-добрите войници 
А. Най-добрата възраст 
Б. Най-образованите хора 

2. Най-добрите генерали 
3. Най-добрите лекари 
4. Най-добрата техника 
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 ІV. ДИКТАТУРАТА, ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА 
       ПРОТИВ ВОЕННОТО НАСИЛИЕ 
 

1. Безпричинно нападение 
2. Безпричинно поробване 
3. Безпричинно разрушение 
4. Неуточнената “диагноза” на военното насилие 
     Човешката квалификация: 
     Двама извършват една и съща разрушителна мисия 
     - Единият го обявяваме за герой (партизанин) 
     - Другият го обявяваме за терорист 

 

Мт.24:6 –“И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте да 
се не смущавате; понеже тия неща трябва да станат; но това още не е 
свършекът.” 
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ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА 
ЧРЕЗ ВОЕННОТО НАСИЛИЕ НА ДЯВОЛА 
 

Мт.24:6-7а –“И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте 
да се не смущавате; понеже тия неща трябва да станат; но това още не 
е свършекът. Защото ще се повдигне народ против народ, и царство 
против царство…” 
 

Бог чрез Библията ни запознава, както с положителната война (битка), 
която Християнинът трябва да води в своя живот, така и с негативната 
война, която тъмните сили водят срещу Християнина за неговото 
пленничество в царството на греха. 
В тази тема ние няма да размишляваме за позитивната война Християнина, 
а за негативната война, която Сатана води против Бога, Църквата и човека, 
като белег на последното време, оповестен чрез звука на Старата камбана 
(Словото Божие). 
 

  I. ЧОВЕКЪТ ВЪВ ВОЙНА  
     От тази война произхождат всички останали войни 
 

1. Човек във война със себе си 
Рим.7:14-15, 24 –“Защото знаем, че законът е духовен; а пък аз 
съм от плът, продаден под греха. Защото не зная какво правя: 
понеже не върша това, което искам; но онова което мразя, него 
върша...” 

 

2. Човек във война със семейството си 
Еф.5:22, 25; 6:1 –“Жени, подчинявайте се на своите мъже, като   
длъжност към Господа;... Мъже, любете жените си както и  

 Христос възлюби  църквата и предаде Себе Си за нея... Деца,  
 покорявайте се на родителите си в Господа;” 
 

3. Човек кък война с природата 
Бит.3:15, 17-19 –“Ще поставя и вражда между тебе и жената и 
между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани 
главата, а ти ще му нараниш петата... А на човека рече: Понеже 
си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти 
заповядах, като казах: Да не ядеш от него, то проклета да бъде 
земята поради тебе; със скръб ще се прехранваш от нея през 
всичките дни на живота си. Тръни и бодли ще ти ражда; и ти ще 
ядеш полската трева. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се 
върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст и в 
пръстта ще се върнеш.” 
 

4. Човек във война с Бога 
 

 II.СВЕТЪТ ВЪВ ВОЙНА 
 

1. Световната война, най-скъпата война 
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А. Военният бюджет 
Б. Военните училища за обучение на войската 
В. Поддържане на генералния щаб 
Г. Военното въоръжение 
Д. Военният хранителен резерв и пр.  
 

2. Разновидностите на войната, според обсега на действие 
А. Гражданска война 
     Семейната война, елемент от гражданската война 

         Лука12:53 –“Ще се разделят баща против син, и син против  
          баща; майка против дъщеря и дъщеря против майка;  
         свекърва против снаха си, и снаха против свекърва си.” 
         Матея 10:36 –“ ...и неприятели на човека ще бъдат домашните  
         му.” 
     Б. Междудържавни война 
     В. Световни войни 

 

III. ДУХОВНАТА ВОЙНА 
 

1. Войната помежду Сатана и Божието триединство 
Ис.14:12-14 –“Как си паднал от небето, ти Деннице, сине на 
зората! Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите; 
А ти думаше в сърцето си: Ще възляза на небесата, Ще възвиша 
престола си над Божиите звезди, И ще седна на планината на 
събраните богове към най-крайните страни на север, Ще възляза 
над висотата на облаците, Ще бъда подобен на Всевишния.” 
 

Дан.10:12-13 –“Тогава ми рече: Не бой се, Данииле; защото от 
първия ден откак ти приклони сърцето си да разбираш и да 
смириш себе си пред своя Бог, думите ти се послушаха; и аз 
дойдох поради думите ти. Обаче князът на персийското царство 
ми противостоеше двадесет и един дни; но, ето, Михаил, един от 
главните князе, дойде да ми помогне; аз, прочее, останах 
непотребен вече там при персийските царе,” 
 

2. Войната помежду Сатана и Христос 
Матея 16:18 –“Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая 
канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й 
надделеят.” 
 

3. Войната помежду Сатана и Църквата 
Матея 4:1-11 –“Тогава Исус биде отведен от Духа в пустинята, за 
да бъде изкушаван от дявола. И след като пости четиридесет дни 
и четиридесет нощи, най-после огладня. И тъй изкусителят дойде 
и Му рече: Ако си Божий Син заповядай тия камъни да станат 
хлябове. А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще 
живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.  
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Тогава дяволът Го завежда в светия град, поставя Го на крилото 
на храма и Му казва: Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото 
е писано: - "Ще заповяда на ангелите Си за Тебе: И на ръце ще 
Те дигат. Да не би да удариш о камък ногата Си". Исус му рече: 
Писано е още: "Да не изпитваш Господа твоя Бог". Пак Го 
завежда дяволът на една много висока планина, показва Му 
всичките царства на света и тяхната слава и казва Му: Всичко 
това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. Тогава Исус му 
каза: Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог 
да се покланяш, и само Нему да служиш". Тогава дяволът Го 
остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.”  
От.12:11 –“А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото 
на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до 
толкоз, щото да бягат от смърт.” 
 

4. Войната помежду Сатана и човека 
А. Мобилизацията за сатанинската война 
     От.16:14 –“защото те са бесовски духове, които, като вършат 

      знамения, отиват при царете на цялата вселена, да ги събират  
      за войната във великия ден на всемогъщия Бог.” 
Б. Войната против характера на човека 

 В. Войната против семейството на човека 
 Г. Войната против служението на човека 
 Д. Сатанинската война против природата 
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ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА  
ПРОТИВ СВЕТОВНИЯ ГЛАД 
 

Матея 24:8 –“Но всичко това ще бъде само начало на страдания,” 
 

Звукът на Старата камбана против глада в света, белегът на последното 
време 
Гладът по света, най-страшният бич на дявола, който ще засегне всички 
хора по лицето на земята 
- малки и големи  - учени и прости 
-бедни и богати  - бели и черни 
Гладът, като бич на дявола ще засегне всички живи същества по лицето на 
земята 
Подобно на Египетския глад ще бъде гладът, за който Бог ни предупреждава 
чрез звука на Старата камбана 
 

  І. ХАРАКТЕРЪТ НА ГЛАДА 
     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО НА СТАРАТА КАМБАНА 

 

      1. Положителен глад 
           А. Глад за физическа храна 
           Б. Глад за духовна храна 
           В. Глад за правосъдие 
           Д. Глад за общение и пр. 
       2. Отрицателен глад 
           (Суетен глад) 
           А. Глад за власт 
           Б. Глад за развлечения 
           Пример за отрицателен и положителен глад: 
           Блудният син 
           - Отрицателният глад го изведе от дома на баща му 
           - Положителният глад създаде предпоставки за неговото  
              осъзнаване, завръщане и покаяние 
 

 ІІ. ГЛАДЪТ,  БЕЛЕГ НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ 
      ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО НА СТАРАТА КАМБАНА 
 

1. Гладът в услуга на Антихриста 
(Гладът поражда необходимостта от световен ред, контрол)  
А. Контролът на световната икономика чрез Антихриста 

     Б. Контролът на световните финанси чрез Антихриста 
     В. Контролът на цялото човечество чрез Антихриста 
         Откровение 6:5 –“И когато отвори третия печат, чух третото  
         живо същество да казва: Дойди [и виж]! И видях, и ето черен  
         кон и яздещият на него имаше везни в ръката си.” 
 

2. Гладът, причината за робовладелчеството 
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Откровение 13:16-17 –“И принуждаваше всички, малки и големи, 
богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на 
десницата или на челата им; за да не може никой да купува или да 
продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или 
числото на неговото име.” 

    Примерът с безумния богаташ 
    (Сатана, вселен чрез страха от глада в безумния просперирал богаташ) 
     Лука 12:16-19 –“ И каза им притча, като рече: Нивите на един  
     богаташ родиха много плод. И той размишляваше в себе си,  
     думайки: Какво да правя? защото нямам где да събера плодовете   
     си. И рече: Ето какво ще направя: ще съборя житниците си и ще  
     построя по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата  
     си. И ще река на душата си: Душо, имаш много блага натрупани  
     за много години; успокой се, яж, пий, весели се.” 
 

ІІІ. СТРАХЪТ ОТ ГЛАДА, ОРЪЖИЕТО НА САТАНА 
 

1. Звукът на Старата камбана тревожно напомня, че дяволът е бащата на  
    лъжата 
    Йоана 8:44 –“Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите  
    похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в  
    истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от  
    своите си  говори, защото е лъжец, и на лъжата баща.” 
2. Сатанинският контрол на човечеството чрез страха от глада 
    Еремия 8:20 –“Премина жетвата, мина се лятото, И ние не се  
    избавихме.” 
    А. Антихристът в ролята му на социален президент 
         Антихристът ще обещава работа на всички, докато ти сложи  
         юларчето на врата 
    В. Антихристът ще обещава жилища на всички, а самият той е  
         изхвърлен 
    Г. Антихристът ще обещава равенство на всички, но не казва, че това  
        беше неговия грях. Той искаше да бъде равен с Бога и бе изгонен не  
        като Адам и Ева от Едемската градина, а от небето. 
3. Страхът от глада, разрушителната сила на Сатана 

А. Чрез глада Сатана разрушава нашата вяра 
Б. Чрез глада Сатана разрушава нашата любов 
В. Чрез глада Сатана разрушава нашия мир 
Г. Чрез глада Сатана разрушава нашата благодат 
Д. Чрез глада Сатана разрушава нашата вечност 
     Д.А.5:1-3 –“А някой си човек на име Анания, с жена си  
     Сапфира, продаде имот, и задържа нещо от цената, със  
     знанието на жена си; и донесе една част и я сложи пред ноте на  
     апостолите. А Петър рече: Анание, защо изпълни Сатана  
     сърцето ти, да излъжеш Светия Дух и да задържиш от цената  
     на нивата?” 
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4. Звукът на Старата камбана против страха от глада 
Оръжието на Християнина против страха от глада 

            1 Петрово 5:9 –“Съпротивете се нему, стоейки твърди във  
            вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята  
            ви в света.” 

  Примерът с блудния син 
  Лука 15:14, 17 –“И като иждиви всичко, настана голям глад в 
  оная страна; и той изпадна в лишение. А като дойде на себе си   
   рече: 
Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз  
 умирам от глад!” 
 

Точно за тези дни или за този момент (на глад или на страх от глад) 
Христос е казал думите: 
Мт.6:25-26, 28, 30, 33 –“Затова ви казвам: Не се безпокойте за 
живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, 
какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото 
от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито 
жънат, нито в житници събират: и пак небесният ви Отец ги 
храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях?... И за облекло, защо 
се безпокоите? Разгледайте полските кремове как растат; не се 
трудят, нито предат;.. Но ако Бог така облича полската трева, 
която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, не ще ли много повече 
да облича вас маловерци?... Но първо търсете Неговото царство и 
Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.  ” 
 

 От.3:20 –“Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми    
 и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с  
 Мене.” 
 

От.22:17; 6:15-16 –“И Духът и невестата казват: Дойди. И който 
чуе, нека рече: Дойди. И който е жаден нека дойде. Който иска, 
нека вземе даром водата на живота... И земните царе, големците и 
хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се 
скриха в пещерите и между скалите на планините; и казват на 
планините и на скалите: Паднете върху нас и скрийте ни от 
лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето;” 
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ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА, 
ПРОТИВ УБИЙСТВОТО В СВЕТА 
 

Мт.24:9 –“Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете 
намразени от всичките народи поради Моето име.” 
 

  I. ОСМАТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД ПРОТИВ УБИЙСТВОТО 
 

      Изход 20:13 –“Не убивай.” 
Защитеният от Бога човек 
1. Защитеното сираче 
2. Защитената вдовица 
3. Защитеният от Бога беззащитен човек 

 

 II. ПОТЪРСЕНАТА ОТ БОГА ВИНА НА УБИЕЦА 
 

      Бит.4:10 –“И рече Бог: Какво си сторил? Гласът на братовата ти  
      кръв вика към Мене от земята.” 
 

      1. Потърсената отговорност от Каин за пролятата кръв 
      2. Божието предупреждение против човека, който е пролял невинна кръв 
         Бит.9:6 –“Който пролее човешка кръв, и неговата кръв от човек ще  
        се пролее; защото по Своя образ направи Бог човека.” 
        1Лет.22:5-9 –“Защото Давид си казваше: Понеже син ми Соломон е  
        млад и нежен, и домът, който ще се построи Господу, трябва да бъде  
        извънредно великолепен, прочут и славен в цялата вселена, затова  
        ще направя приготовление за него. И тъй, Давид направи голямо  
        приготовление преди смъртта си. Тогава повика сина си Соломона,  
        та му заръча да построи дом за Господа Израилевия Бог. И Давид  
        каза на Соломона: Сине мой, аз пожелах в сърцето си да построя дом  
        за името на Господа моя Бог; но Господното слово дойде до мене,  
        което каза: Много кръв си пролял, и големи войни си водил; ти  
        няма да построиш дом за името Ми, защото си пролял много кръв  
        на земята пред Мене. Ето, ще ти се роди син, който ще бъде спокоен  
        човек, защото ще го успокоя от всички неприятели около него;  
        понеже Соломон ще му бъде името, и в неговите дни ще дам мир и  
        тишина на Израиля;” 
       Лев.3:17; 7:26-27 –“Вечен закон ще бъде във всичките ви поколения, 
       във всичките ви жилища, да не ядете нито тлъстина, нито кръв... И в  
       никое от жилищата си да не ядете никаква кръв, било от птица или  
       от животно. Всеки човек, който би ял каква да е кръв, тоя човек ще  
       се изтреби измежду людете си.  ” 
      Лев.17:11 –“Защото живота на тялото е в кръвта, която Аз ви дадох  
      да правите умилостивение на олтара за душите си; защото кръвта е,  
      която, по силата на живота, който е в нея, прави умилостивение.”  
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III. ХАРАКТЕРЪТ НА УБИЙСТВОТО 
 

      1. Физическо убийство  
      2. Икономическо убийство 
      3. Морално убийство 
      4. Духовно убийство 
         Ние имаме склонността да омаложаваме духовното убийство 
         Но точно против този вид убийство Старата камбана бие най-тревожно 
 Матея 10: 28 –“Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата  
          не могат да убият; но по-скоро бойте се от оногова, който може и  
          душа и тяло да погуби в пъкъла.” 
  

 IV. ХАРАКТЕРЪТ НА УБИЕЦА 
 

Независимо от разновидностите на смъртта, в основата си мотивите на убиеца 
са еднакви. Те са родени от еднаквата психология на убиеца  
 (*Психология-съвкупност от особености на характера, които обуславят някаква си 
дейност) 
 

Съвкупността от особености в характера на убиеца (психологията) може да 
бъде обобщена в духовния свят с една единствена дума. И това е думата грях 

1. Звукът на старата камбана за греха, причина за всички убийства 
Битие 4:7 –“Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не  
правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми; но ти  
трябва да го владееш.” 
 

2. Звукът на старата камбана за опасността от превръщането на всеки 
грешник в убиец 
Яков 1:14 –“А който се изкушава, се завлича и подлъгва от 
собствената си страст; и тогава страстта зачева и ражда грях, а 
грехът, като се развие напълно ражда смърт.” 
А. Убиецът не се ражда, като такъв 

           Б. Грешникът се превръща в потенциален убиец, когато изгуби  
               контрол върху поведението си 
 

3. Примери за безобидните на вид грехове, които прерастват в убийство 
(Малките камъчета, които обръщат колата) 
А. Духът на завистта 
     Безобидната на пръв поглед завист, причината за първото убийство на  
     земята (Битие 4 гл.) 

          Б. Духът на кражбата 
          В. Духът на лъжата 
              (Така популярното “затваряне устите” на неудобните свидетели  
               превръща неусетно кражбата и лъжата в убийство) 
          Г. Духът на страстта 
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     Д. Духът на ревността 
         “Или моя (мой) или на никого”- Примерите са неизброими 

 Е. Духът на клеветата 
Ж. Духът на мързела 

                Пр.6: 911 –“До кога ще спиш ленивецо? Кога ще станеш от съня  
                си? Още малко спане, малко дрямка, Малко сгъване на ръце за  
                сън, Така ще дойде сиромашия върху тебе, като разбойник, И  
                немотия, като въоръжен мъж.” 

      Проблемът е най-вече в това, че мързеливият човек по принцип  
                 (за де не се преумори) търси лесните пътища за постигане на  
                 целите си: 
                  1). Лесният начин за образоване (фалшиви дипломи) 
                  2). Лесният начин за квалификация (фалшиви документи) 
                  3). Лесният начин за забогатяване (кражби и контрабандна дейност) 
                  4). Лесният начин за домогването до власт (не чрез заслуги, а с  
                       купени гласове) и пр. 
             З. Духът на сребролюбието 

       (Духът на сребролюбието, причина за предателството на Юда) 
   И. Духът на предателството 
        1). Предателството не прераства в убийство, защото то самото е  
              равнозначно на убийство 

   2). Последиците от предателството могат да бъдат по-зловещи и по- 
             мащабни от едно физическо убийство 

   3). Предателството може да причини едновремено различни видове  
              смърт - икономическа, морална, духовна и в крайна сметка - 
              физическа 
              - Предателството убива любовта 
              - Убива вярата (доверието) на човека 
              - Убива авторитета на човека 
              - Убива семейството  
              - Убива приятелството 
              - Убива Църквата 

         - Убива обществото 
          4). Предателят е най-облагодетелстваният убиец 
                   - Той е улеснен от доверието на жертвата си 
                   - Очаква награди и привилегии, вместо присъда 
               5). Смъртта, причинена от предател е най-тежката смърт 
                    (Определената от Бога най-трудна смърт за Христос – убийство, 
                     осъществено чрез предателство от приятел) 

          6). При смъртта, осъществена чрез предатателство,човек умира два  
                    пъти  
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V. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ  
     УБИЙСТВОТО 
 

1. Неновороденото сърце, утробата на убийството 
А. Убийството се ражда в ума, в сърцето на човека 
Б. Последицитте от убийството започват от мига на извършването му 

     В. Последствиято от убийството не приключват на тази земя 
 

2. Убийството, капанът на дявола 
     1). Убийството е предлагания от Сатана на човека удобен и бърз  
          начин за разрешаване на някои проблеми в живота 
     2). Отговорността за убийствота не носи подстрекателя (изкусителя),  
          а само извършителя 
          Мт.27:4 –“Съгреших, че предадох невинна кръв. А те рекоха:  
          Нам що ни е? Ти гледай. “ 
 

3. Звукът на Старата камбана за злокобната участ на убийците  
     Откровение 21:8 -“... тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с  
      огън и жупел. Това е втората смърт.” 

Матея 23:33 –“Змии! рожби ехиднини! как ще избегнете от 
осъждането в пъкъла? Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, 
мъдри и книжници; едни от тях ще убиете и ще разпънете, и други 
от тях ще биете в синагогите си, и ще ги гоните от град в град; за да 
дойде върху вас всичката праведна кръв проляна на земята, от 
кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син, 
когото убихте между светилището и олтара. 
Авакум2:2 –“Горко на онзи, който гради град с кръв, И  
утвърждава град с неправда!... Чашата на десницата Господна ще се 
обърне към тебе, И гнусно безчестие ще бъде върху славата ти. 
Поради кръвта на човеците, И насилието извършено от тебе на 
земята,” 

 

4. Викът на Църквата против убийството 
(Сионовата дъщеря, преобраз на Църквата) 
Еремия 4:31 –“Защото чух глас като на жена кога ражда, Болките 
като на оная, която ражда първородното си, Гласа на сионовата 
дъщеря, Която се задъхва, простира ръцете си, И казва: Горко ми 
сега! Защото душата ми чезне поради убийците.” 
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ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА,  
ПРОТИВ ДУХА НА ОСКЪРБЛЕНИЕТО 
 

Матея 24:9 –“Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете 
намразени от всичките народи поради Моето име.” 
2Тимотей 3:1-3 –“А това да знаеш, че в последните дни ще настанат 
усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, 
надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, 
нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, 
свирепи, неприятели на доброто,” 
 

  I. МЯСТОТО НА ОСКЪРБЛЕНИЕТО 
 

      Оскърблението, което ще разгледаме е оскърблението на улицата, в  
      квартала, в предприятието,  в Църквата, в семейството 
      Еф.5:22, 25; 6:1-2 –“Жени, подчинявайте се на своите мъже, като  
      длъжност към Господа;... Мъже, любете жените си както и Христос  
      възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,... Деца, покорявайте се на  
      родителите си в Господа; "Почитай баща си и майка си", (което е  
      първата заповед с обещание), 

1. Оскърбеният татко 
     Примерът с малкото момченце и старата гаванка 
2. Оскърбената майка или съпруга 
     Оскърбените деца 
3. Оскърбеният народ 
4. Оскърбеният служител 
5. Оскърбените управници 
6. Оскърбената Църква 
7. Оскърбеният Бог 
     Еф.4:30, 6:5-9 –“и не оскърбявайте Светия Божий Дух, в когото сте  
     запечатани за деня на изкуплението, ... “Не работете само пред очи  
     като човекоугодници, но като Христови слуги изпълнявайте от душа  
     Божията воля; и слугувайте с добра воля като на Господа, а не на  
     човеци; понеже знаете, че всеки слуга или свободен, ще получи от  
     Господа същото добро каквото върши. И вие, господари, струвайте  
     същото на тях, като се въздържате от заплашването; понеже знаете,  
     че и на тях и на вас има Господар на небесата, у когото няма  
     лицеприятие.” 

 

 II. ПРИЧИНАТА ЗА ОСКЪРБЛЕНИЕТО  
 

      Човек е непризнателно същество 
      Непризнателността, плод на липсващата любов 
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       2Кор.13:4-8а –“Защото, при все че Той биде разпнат в немощ, но пак  
       живее чрез Божията сила. И ние също сме немощни в Него, но ще сме  
        живи с Него чрез Божията сила спрямо вас. Изпитвайте себе си, дали  
        сте във вярата; опитвайте себе си. Или за себе си не познавате ли че  
        Христос е във вас, освен ако сте порицани? А надявам се да познаете,  
        че ние не сме порицани; и моля Бога да не сторите никакво зло, - не за  
        да се покажем ние одобрени, но за да струвате вие това, което е  
        честно, ако и да бъдем ние порицани. Защото не може да вършим  
        нищо против истината но за истината можем.” 
 

1. Непризнателният човек 
2. Непризнателният съпруг  
3. Непризнателната съпруга 
4. Непризнателните деца 
5. Непризнателните съседи 
6. Непризнателният приятел 
7. Непризнателната Църква 
8. Непризнателният служител 
9. Непризнателният народ 
10. Непризнателните управници 

 

III. ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ОСКРЪБЛЕНИЕТО 
 

      Оскърблението е като слана върху човека 
1. Последиците върху вярата на човека 
2. Последиците върху надеждата на човека 
3. Последиците върху любовта на човека 
4. Последиците върху гостоприемството на човека 
5. Последиците върху хвалението на човека 
6. Последиците върху благодарението на човека 
7. Последиците върху приятелството на човека 
8. Последиците върху възпитанието на човека 
9. Последиците върху нежността на човека 

 

IV. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА ЗА ЦЕРЕНИЕТО НА  
      ОСКЪРБЕНИТЕ 
 

1. Дяволът, проводникът на оскърблението 
2. Даволът използва човека или обстоятелствата да оскърби, да нарани 

човека 
3. Бог, Лекарят на оскърбените 
     А. Чрез песента 
     Б. Чрез молитвата 
     В. Чрез благодарението 
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     Г. Чрез хвалението 
     Евр.10:34 –“Защото вие не само състрадавахте с ония, които бяха  

          в окови, но и радостно посрещахте разграбването на имота си,  
          като знаете, че вие си имате по-добър и траен имот.” 
 Д. Чрез Божия мир 

Е. Чрез вярата 
     Рим.8:28 –“Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия,  

           които любят Бога, които са призовани според Неговото  
           намерение.” 
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ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА 
ЗА ОМРАЗАТА В ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА 
 

Матея 24:9б –“...и ще бъдете намразени от всичките народи поради 
Моето име.” 
 

ОМРАЗАТА, АТРИБУТ НА ДЯВОЛА 
 

  I. ОМРАЗАТА Е НЕЧЕСТИВ ДУХ 
 

      Омразата в нейната начална форма може да бъде сравнена с малка  
      снежинка, на която много хора не обръщат внимание, а други й се радват. 
      Тези хора забравят, че от тази снежинка се образуват снежните преспи, в  
      които много хора намират смъртта си. 
      От тази същата снежинка се образуват и опасните лавини, които помитат  
      всичко по пътя си. 
 

      Това е омразата. Първоначално тя се появява, като бяла безвредна  
      снежинка. Неусетно тя се превръща на лавина, която завлича човека,  
      семейството му, Църквата, обществото. 
 

     - Омразата носи в себе си най-големия негативен заряда. 
     - Нейната енергия може да предизвика мъртво вълнение във всяко море  
        или океан. 
     - Това е енергията, която задвижва мелницата на злото в света. 
     - Омразата е енергия, която задвижва вятърните турбини за  
       производството на негативна енергия. 
     - Ако може да се генерира омразата в света, тя ще превъзхожда по сила  
        атомната енергия на най-голямата атомна централа в света. 
 

 Чашата, като преобраз на човека 
 Псалом 23:5б –“...чашата ми се прелива” 
 Прелива се от какво? - От любов или от омраза? 
1. Човекът, който мрази себе си 

Чашата на личната омраза 
2. Човекът, който мрази ближния си 

“...чашата ми се прелива” 
3. Човекът, който мрази природата 

“...чашата ми се прелива” 
4. Човек, който мрази Бога 

“...чашата ми се прелива” 
Йоана 3:20 –“Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината, и  

     не отива към светлината, да не би да се открият делата му;” 
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1Йоана 4:20-21 –“Ако рече някой: Любя Бога, а мразя брата си, той  
     е лъжец; защото, който не люби брата си, когото е видял, не може  
     да люби Бога, Когото не е видял. И тая заповед имаме от Него:  
     Който люби Бога, да люби и брата си.” 

 

5. Човекът, пряк или косвен инструмент на дяволския атрибут, наречен 
омраза 
Себеправедният човек 

     Лука 18:11-12 –“Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си  
          така: Боже,благодаря Ти,че не съм като другите човеци, грабители,  
          неправедни, прелюбодейци и особено не като тоя бирник. Постя  
          дваж в седмицата, давам десетък от всичко що придобия.” 

 

6. Съюзът (ортаклъкът) с дявола, косвеният инструмент на дволската 
омраза 
Лука 9:54-55 –“Като видяха това учениците Му Яков и Иоан, 
рекоха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и 
да ги изтреби [както стори и Илия]? А Той се обърна и ги смъмра; 
[и рече: Вие не знаете на какъв сте дух; защото Човешкият Син не 
е дошъл да погуби човешки души, но да спаси].” 

 
 II. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА ЗА ЦЕРЕНИЕТО  
      НА ОМРАЗАТА 
 

1. Звукът на Старата камбана за Церението на омразата чрез Божията 
любов 
Йоана 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя 
Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да 
има вечен живот:” 
1Йоана 3:1 –“Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем 
Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото 
Него не позна.” 

 

2. Звукът на Старата камбана за Церението на омразата чрез Божието 
слово 
Римляни 12:10 –“В братолюбието си обичайте се един друг, като 
сродници; изпреваряйте да си отдавате един на друг почит. ” 

 

3. Звукът на Старата камбана за церението на омразата чрез Христовото 
присъствие 
Матей 26:51-52 –“И, ето, един от тия, които бяха с Исуса, простря 
ръка, измъкна ножа си, и, като удари слугата на първосвещеника, 
отсече му ухото. Тогава Исус му каза: Повърни ножа си на мястото 
му, защото всички, които се залавят за нож от нож ще загинат. 
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Второзаконие 32:35 –“На Мене принадлежи възмездието и 
въздаянието; Ногата им с време ще се подплъзне; Защото близо е 
денят на погиването им, И приготвеното за тях наближава.” 
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ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА,  
ПОРАДИ ОТХВЪРЛЯНЕ НА БОЖИЕТО ИМЕ 
 

Матея 24:9 –“Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете 
намразени от всичките народи поради Моето име.” 
   

  I. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА НЕОПРАВДАНОТО ПРЕСЛЕДВАНЕ, 
     ПОРАДИ БОЖИЕТО ИМЕ 
 

Лука 21:12, 16-17 –“А преди да стане всичко това ще турят ръце на вас 
и ще ви изгонят, като ви предадат на синагоги и в тъмници, и ще ви 
извеждат пред царе и пред управители поради Моето име... И ще бъдете 
предадени и даже от родители и братя, от роднини и приятели; и ще 
умъртвят някои от вас. И ще бъдете мразени от всички поради Моето 
име.” 

 

1. Оскърбявани, поради Божието име 
2. Мразени, поради Божието име 

          Йоана 17:14 –“Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази,  
           защото те не са от света, както и Аз не съм от него.” 

3. Предавани, поради Божието име 
4. Лука 21:16 –“И ще бъдете предадени и даже от родители и братя, от 

роднини и приятели ...” 
5. Съблазнявани, поради Божието име 
 1Пет.4:4 –“Относно това те се и чудят, и ви хулят за гдето не тичате 
 с тях в същата крайност на разврата;” 
6. Убивани, поради Божието име 
     Лука 21:16 –“...и ще умъртвят някои от вас.” 

 

 II. НАЙ-ГОЛЯМОТО БОГАТСТВО НА ХРИСТИЯНИНА - 
     ИМЕТО ГОСПОДНО, ПОРАДИ КОЕТО СМЕ ОСКЪРБЯВАНИ,  
     МРАЗЕНИ, ПРЕДАВАНИ, СЪБЛАЗНЯВАНИ И УБИВАНИ,  
 

      Различни имена, чрез Бог се изявява на човеците  
      1. Името Исус (Спасител) 
          Матея 1:21 –“Тя ще роди син, Когото ще наречеш Исус; защото Той е  
          Който ще спаси людете Си от греховете им.” 
      2. Името ме Емануил (Бог с нас) 
          Мат.1:23 –“"Ето девицата ще зачне и ще роди син; И ще го нарекат  
           Емануил" (което значи, Бог с нас).” 
      3. Божието име Шалом (Бог на мира) 
      4. Божието име Иеова Рафа (Бог, Който те изцелява) 
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Изх.15:26 –“Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог, и 
вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и 
пазиш всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от 
болестите, които нанесох върху египтяните; защото Аз съм Господ, 
Който те изцелявам.” 
Ис.53:5а –“Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит  
биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието 
докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.” 
 

      5. Божието име Иеова Ире (Бог, Който промишлява) 
Бит.22:14 –“И Авраам наименува това място Иеова-ире; и според  
това се казва и до днес: На хълма Господ ще промисли.” 
Матея 6:30 –“Но ако Бог така облича полската трева, която днес я 
има, а утре я хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас 
маловерци?” 
Фил.4:19 –“А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето 
богатство в слава в Христа Исуса.” 

 

      6. Божието име Вир Лахай Рой (Всевиждащият Бог) 
 Бит.16:13-14а –“Тогава Агар даде на Господа, Който й говореше,  
          това име: Ти си Бог, Който вижда; защото рече: Не видях ли аз тук  
          Онзи, Който ме вижда? Затова, тоя кладенец се наименува Вир- 
          лахай-рои...” 
 

III. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА 
      ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА БОЖИЕТО ИМЕ 
 

1. Отхвърляне на Божието име чрез набожните  
(Звукът на старата камбана за опасносттта от фанатизма) 
А. Йеховисти (Само Бог Отец) 
Б. Онли Джийзъс (Само Исус) 
В. Мюсолмани  
Г. Евреи 

2. Охвърляне на Божието име означава - отхвърляне на Спасителя 
3. Отхвърляне на Божието име означава - отхвърляне на Лекаря 
4. Отхвърляне на Божието име означава - отхвърляне на Дарителя 
5. Отхвърляне на Божието име означава - отхвърляне на Хляба на живота 
6. Отхвърляне на Божието име означава - отхвърляне на Живата вода 
7. Отхвърляне на Божието име означава - отхвърляне на Светлината 
8. Отхвърляне на Божието име означава - отхвърляне на Пътя на живота 
      Изход 34:14 –“Защото ти не бива да се кланяш на друг Бог, понеже  

           Иеова, чието име е Ревнив, е ревнив Бог.” 
1Царе 12::22 –“Защото Господ няма да остави людете Си заради 
великото Си Име, понеже Господ благоволи да ви направи Свои 
люде.” 
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ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА  
ПРОТИВ СЪБЛАЗНИТЕ В СВЕТА 
 

Матея 24:10 –“ И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се 
предадат, и един друг ще се намразят.” 
Съблазънта е едно от най-силните оръжия на дявола. 
 

  I. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ВЕКА НА СЪБЛАЗНИТЕ 
 

В миналото, вожд на атеистите беше направил следното изказване:”Ще 
преследваме Християните до момента, в който разберат, че страдат за своя 
Спасител. Разберат ли това, изгубили сме битката.”  
Когато враговете на Християните установят, че са изгубили шансовете да 
победят, включват в употреба оръжието, нарено “съблазън”. 

 

1. Пророчеството за века на съблазните 
Матея 18:7 –“Горко на света поради съблазните, защото е 
неизбежно да дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез 
когото съблазънта дохожда!” 

 

2. Съблазънта чрез падението на света 
2Тимотей 4:9-10 –“Постарай се да дойдеш скоро при мене;  защото 
Димас ме остави, като обикна сегашния свят; той отиде в Солун, 
Крискент в Галатия, а Тит в Далмация.” 
А. Съблазънта чрез модата в света 
Б. Съблазънта чрез телевизията 
В. Съблазънта чрез вестниците и списанията 
Г. Съблазънта чрез яденето и пиенето 
Д. Съблазънта чрез богатството 
 

3. Съблазънта чрез падението на Църквата 
Векът на клонирането 
А. Клонираната храна  
Б. Клонираните животни 
В. Клонираният човек 
Г. Клонираната Църква 
Предназначението на истинската Църквата: 
1). Да бъде сол 
2). Да бъде светлина 
3). Да бъде квас 
4). Да бъде пососолство, в което да работи Божият посланник 
      Когато Църквата се разминава с този метафоричен образ, описан в  
      Словото, тя е всичко друго, но не и Църква 
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 II. СЪБЛАЗНЯВАНИЯТ ХРИСТОС 
 

1. Съблазняван от своите 
 Матея 16:22-23 –“Тогава Петър Го взе и почна да Го мъмри, като 
казваше: Бог да Ти се смили, Господи; това никак няма да стане с 
Тебе. А Той се обърна и рече на Петра: Махни се зад Мене, Сатано; 
ти си Ми съблазън; защото не мислиш за Божиите неща, а за 
човешките.” 
 

2. Съблазняваният Христос от Сатана 
Матея 4:1-11 –“Тогава Исус биде отведен от Духа в пустинята, за да 
бъде изкушаван от дявола. И след като пости четиридесет дни и 
четиридесет нощи, най-после огладня. И тъй изкусителят дойде и 
Му рече: Ако си Божий Син заповядай тия камъни да станат 
хлябове. А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее 
човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Тогава 
дяволът Го завежда в светия град, поставя Го на крилото на храма 
и Му казва: Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: - 
"Ще заповяда на ангелите Си за Тебе: И на ръце ще Те дигат. Да не 
би да удариш о камък ногата Си". Исус му рече: Писано е още: "Да 
не изпитваш Господа твоя Бог". Пак Го завежда дяволът на една 
много висока планина, показва Му всичките царства на света и 
тяхната слава и казва Му: Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми 
се поклониш. Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е 
писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да 
служиш". Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му 
прислужваха.” 
А. Съблазняван икономически 
Б. Съблазняван духовно 
В. Съблазняван политически 

 

3. Стремежът на Сатана да превърне Христос от Спасител в Съблазнител 
А. Съблазанта чрез Словото Божие 

Матея 13:21 –“А посеяното на канаристите места е оня, който чуе 
словото и веднага с радост го приема; корен, обаче, няма в себе 
си, но е привременен; и когато настане напаст или гонение 
поради словото, на часа се съблазнява.” 

     Марка 4:17, 6:3 –“ нямат, обаче, корен в себе си, но са  
      привременни; после, като настане напаст или гонение, поради  
      словото, веднага се съблазняват... Тоя не е ли дърводелецът, син  
      на Мария, и брат на Якова и Иосия, на Юда и Симона? и  
      сестрите Му не са ли тука между нас? И те се съблазниха в Него.” 
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Б. Съблазънта чрез кръста на Христа 
Галатяни 5:11 –“И аз братя, защо още да бъда гонен, ако 
продължавам да проповядвам обрязване? защото тогава 
съблазънта на кръста би се махнала.” 

 

В. Съблазънта чрез кръвта и тялото на Христос 
Йоана 6:54, 60-61 –“Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, 
има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден... И тъй, 
мнозина от учениците Му, като чуха това, рекоха: Тежко е това 
учение; кой може да го слуша? Но Исус като знаеше в Себе Си, че 
учениците Му за туй негодуват, рече им: Това ли ви съблазнява?” 

 

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО НА СТАРАТА КАМБАНА  
      ПРОТИВ ДУХА НА НА СЪБЛАЗЪНТА 
 

1. Съблазняваният човек чрез очите му 
Битие 3:6 –“ И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и 
че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от 
плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде.” 
Матея 5:29 –“Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли 
го; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а 
не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла.” 

 

2. Съблазняваният човек чрез ръцете му 
Матея 5:30 –“И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и 
хвърли я; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти 
части, а не цялото ти тяло да отиде в пъкъла.” 
 

3. Съблазняваният човек чрез нозете му 
Марка 9:45 –“И ако ногата ти те съблазни, отсечи я; по-добре е за 
тебе да влезеш в живота куц, отколкото да имаш двете си нозе и да 
бъдеш хвърлен в пъкъла,” 
 

4. Звукът на Старата камбана за съблазънта 
Матея18:6 –“А който съблазни едно от тия малките, които вярват в 
Мене, за него би било по-добре да се окачеше на врата му един 
воденичен камък, и да потънеше в морските дълбочини.” 
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ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА 
ПРОТИВ ПРЕДАТЕЛСТВОТО В ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА 
 

Мт.24:10 -“И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, 
и един друг ще се намразят.” 
2Кор.7:5 –“Защото откак дойдохме в Македония, плътта ни нямаше 
никакво спокойствие, но отвсякъде бяхме в утеснение: отвън борби, 
отвътре страхове.” 
 

I. ХАРАКТЕРЪТ НА ПРЕДАТЕЛСТВОТО  
 

Пред вида на това, че предателството е равнозначно на убийство, много от 
характерните му особености се покриват с тези на убийството 
1. Предателството, според неговия характер 

А. Икономическо предателсто 
Б. Политическо предателство 
В. Военно предателство 
Г. Физическо предателство 
Д. Духовно предателство 

 

2. Предателството, според обсега му на действие (засегнатите лица) 
Последиците от предателството често са по-трагични, и по-мащабни от 
физическото убийство 

 Матея 10: 28 –“Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата  
     не могат да убият; но по-скоро бойте се от оногова, който може и  
     душа и тяло да погуби в пъкъла.” 
      Душевната болката, причинена от коварството на предателя заглушава  
      физическата болка 
 

А. Лично предателство 
Б. Семейното предателство 
Матея 10:21-22, 19:36 –“Брат брата ще предаде на смърт, и баща 
чадо; и чада ще се подигат против родителите си и ще ги 
умъртвят. Ще бъдете мразени от всички, поради Моето име; а 
който устои до край, той ще бъде спасен... и неприятели на човека 
ще бъдат домашните му.” 

    Марка 13:12 –“Брат, брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и  
    чада ще се повдигнат против родители и ще ги умъртвят.” 
В. Колективно предателство 
Г. Национално предателство 
Д. Църковно предателство 

 

3. Основните подбуди за предателството 
    А. Предателство от завист 
    Б. Предателство от омраза 
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    В. Предателство от ревност 
    Г. Предателство от сребролюбие 
    Д. Предателство от интерес 

    Матея 26:14-16 –“Тогава един от дванадесетте, наречен Юда    
    Искариотски отиде при първосвещениците и рече: Какво обичате  
    да ми дадете и аз ще ви Го предам? И те му претеглиха тридесет  
    сребърника. И от тогава той търсеше удобен случай да им Го  
    предаде.” 
Е. Предателство, поради службогонство 
Ж. Предупреждението на Старата камбана (Библията) за егоизма    
       (себелюбието), порокът в основата на всички предателства, белег на  
      последното време 
      (На мен да ми стане добре. Каква цена ще платят за това  

            потърпевшите, не ме интресува.) 
       2Тимотей 3:1-2 –“А това да знаеш, че в последните дни ще  
       настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат  
       себелюбиви...” 

 

 II. ПРЕДАТЕЛ ОЗНАЧАВА СЪДРУЖНИК (ОРТАК) С ДЯВОЛА 
 

 Йоана 13:2 –“И когато беше готова вечерята, (като вече дяволът беше  
      внушил в сърцето на Юда Симонова Искариотски да Го предаде),” 

 

1. Човекът, ортак с дявола, никога не става истински пастир, но може да 
убие един добър пастир 

2. Човекът, ортак с дявола може никога да не стане президент, но той може 
да убие един добър презедент 

3. Юда Искариотски стана ортак с дявола 
Мт.26:14-16 –“Тогава един от дванадесетте, наречен Юда  

     Искариотски отиде при първосвещениците и рече: Какво обичате да  
     ми дадете и аз ще ви Го предам? И те му претеглиха тридесет  
     сребърника. И от тогава той търсеше удобен случай да им Го  
     предаде.” 

Йоана 13:2 –“И когато беше готова вечерята, (като вече дяволът 
беше внушил в сърцето на Юда Симонова Искариотски да Го 
предаде),” 
 

4. Звукът на Старата камбана за освобождаване от духа на предателството 
(ортаклъка с дявола) 

 Духът на предателството обладава човека неусетно (като “бялата смърт”) 
          При Юда започна с една невинна на глед целувка 
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1Петрово 5: 8-9а–“Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, 
дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. 
Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата...” 

 
III. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА ЗА ПРЕДАТЕЛСТВОТО  
       В ЦЪРКВА 
 

      Матея 10:21а–“Брат брата ще предаде на смърт...” 
Матея 10:17-18 –“А пазете се от човеците защото ще ви предават на 
събори, и в синагогите си ще ви бият. Да! и пред управители и царе ще 
ви извеждат, поради Мене, за да свидетелствувате на тях и на 
народите.” 
 

1. Човекът на предателството 
  Матея 10:17а –“А пазете се от човеците защото ще ви предават на  
  събори...” 
 

2. Пророчеството на Старата камбана (Словото Божие) за духовното 
предателство 

  Йоана 16:2 –“Ще ви отлъчат от синагогите; даже настава час, 
 когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога.” 
 

 Матея 7:16 –“Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при 
 вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. От плодовете им ще 
 ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи?” 
 

3. Различните подбуди за предателството в Църква 
 Матея 4:1-11 
 А. За хляб 
     (Мотивът на гладния) 
 Б. За многоразличен просперитет 
     - власт 
     - слава 
        - пари 
        - имоти (движими и недвижими) и пр. 
 

4. Силата на предадените 
Матея 10:19-20, 28 –“А когато ви предадат, не се безпокойте, как или 
какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да 
говорите. Защото не сте вие, които говорите, но Духът на Отца ви, 
Който говори чрез вас.” 
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ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА 
ЗА ПОЯВАТА НА ЛЪЖЕПРОРОКА 
 

Матея 24:11, 24-25 –“И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят 
мнозина... защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, които ще 
покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е 
възможно, и избраните. Ето предсказах ви.” 
 

  I. ПОЯВАТА НА ЛЪЖЕПРОРОКА В СТАРОЗАВЕТНАТА  
      ДИСПЕНСАЦИЯ 
 

      Целта на лъжепророка: 
      1. Той е бащата на лъжата 
          Йоана 8:44 –“Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите  
          на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината;  
          защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си  
          говори, защото е лъжец, и на лъжата баща.” 
          Битие 3:4-5 –“ А змията рече на жената: Никак няма да умрете; но  
          знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще  
          бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото.” 
 

 2. Той е бащата на заблудата 
               3 Царе 22:20-22 –“И Господ рече: Кой ще примами Ахаава, за да  
               отиде и да падне в Рамот-галаад? И един каза едно, а друг каза  
               друго. Сетне излезе един дух та застана пред Господа и рече: Аз  
               ще го примамя. И Господ му рече: Как? А той каза: Ще изляза и  
               ще бъда лъжлив дух в устата на всичките му пророци. И Господ  
               рече: Примамвай го, още и ще сполучиш; излез, стори така.” 
 

          3. Той е бащата на интригата 
              Йов 1:6-8 –“ А един ден, като дойдоха Божиите синове да се  
              представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. И Господ рече  
              на Сатана: От где идеш? А Сатана в отговор на Господа рече: От  
              обикаляне земята и от ходене насам натам по нея. После Господ  
              рече на Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Иов, че  
              няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се  
              бои от Бога и се отдалечава от злото?” 
 

 II. ПОЯВАТА НА ЛЪЖЕПРОРОКА В НОВОЗАВЕТНАТА  
      ДИСПЕНСАЦИЯ (В ЖИВОТА НА ИСУС ХРИСТОС) 
 

      Матея 4:1-11 –“Тогава Исус биде отведен от Духа в пустинята, за да  
      бъде изкушаван от дявола. И след като пости четиридесет дни и  
      четиридесет нощи, най-после огладня.  
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      И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божий Син заповядай тия  
      камъни да станат хлябове.  Той в отговор каза: Писано е: "Не само с  
      хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.  
      Тогава дяволът Го завежда в светия град, поставя Го на крилото на  
      храма и Му казва: Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е  
      писано: - "Ще заповяда на ангелите Си за Тебе: И на ръце ще Те дигат.  
      Да не би да удариш о камък ногата Си". Исус му рече: Писано е още:  
      "Да не изпитваш Господа твоя Бог". Пак Го завежда дяволът на една  
      много висока планина, показва Му всичките царства на света и  
      тяхната слава и казва Му: Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се     
      поклониш. Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е писано:  
      "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш".  
      Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.” 
 

1. Появата на лъжепророка чрез икономическото влияние 
2. Появата на лъжепророка чрез религиозното влияние 
3. Появата на лъжепророка чрез политическото господство 
4. Появата на лъжепророка чрез суетата 

 

III. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА ЗА ПОЯВАТА НА  
      ЛЪЖЕПРОРОКА В ЖИВОТА НА ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА 
 

      Заблуждението на Църквата чрез лъжепророка 
      1. Икономическото заблуждение 
          Лука 12:16-20 –“ И каза им притча, като рече: Нивите на един  
           богаташ родиха много плод. И той размишляваше в себе си,  
           думайки: Какво да правя? защото нямам где да събера плодовете си 
           И рече: Ето какво ще направя: ще съборя житниците си и ще  
           построя по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата си. 
           И ще река на душата си: Душо, имаш много блага натрупани за 
           много години; успокой се, яж, пий, весели се. А Бог му рече:  
           Глупецо! тая нощ ще ти изискат душата; а това което си  
           приготвил, чие ще бъде?” 
 

      2. Религиозното заблуждение 
         Лука 21:8 –“А той каза: Внимавайте да не ви заблудят; защото  
         мнозина ще дойдат в Мое име и ще казват: Аз съм Христос, и, че  
         времето е наближило. Да не отидете подир тях.” 
         А. Заблуждение чрез молитвата 
         Б. Чрез говорене на езици 
         В. Чрез тълкуване на езици 
         Г. Чрез пророчество 
         Д. Чрез съновидение 
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       3. Политическо заблуждение 
           Д.А.6:2-4 –“ По това, дванадесетте свикаха всичките ученици и  
           рекоха: Не е добре ние да оставим Божието слово и да прислужваме  
           на трапези. И тъй, братя, изберете измежду вас седем души с одобрен  
           характер, изпълнени с Духа и с мъдрост, които да поставим на тая  
           работа. А ние ще постоянствуваме в молитвата и в служение на  
           словото.” 
 

      4. Суетното заблуждение 
         Лука 15:13 –“И не след много дни по-младият син си събра всичко и 
          отиде в далечна страна, и там разпиля имота си с разпуснатия си  
         живот.” 
          2 Тимотея 4:9-10 – Постарай се да дойдеш скоро при мене; защото  
          Димас ме остави, като обикна сегашния свят; той отиде в Солун,  
          Крискент в Галатия, а Тит в Далмация. “” 
          Д.А. 8:18 -19 –“А Симон, като видя, че с полагането на апостолските  
          ръце се даваше Светия Дух, предложи им пари, казвайки: Дайте и на  
          мене тая сила щото, на когото положа ръце, да приема Светия Дух.” 
 

IV. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА ЗА ВЪПЛОЩЕНИЕТО  
      НА САТАНА В ЧОВЕШКА ПЛЪТ 
      (По подобието на Христос) 
 

      Откровение 12:9–“И свален биде големият змей, оная старовременна  
      змия която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена;  
      свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.” 
      Йоана 13:27 –“И тогава подир залъка, сатана влезе в него; и така, Исус  
      му каза: Каквото вършиш, върши го по-скоро.” 
 

      1. Различните изяви (метаморфози) на Сатана: 
          А. Като цар 
           Б. Като вълк 
           В. Като лъжеучител 
                  2Тим.4:3 –“Защото ще дойде време, когато няма да търпят  
               здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат  
               учители по своите страсти,” 
          Г. Като звяр 
              Откровение 17:3 –“И тъй, той ме заведе духом в една пустиня,  
              гдето видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни  
              имена, който имаше седем глави и десет рога.” 
         Д. Като Антихрист 
             1Йоана 32:18 –“Дечица, последно време е; защото както сте чули, 
             че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това  
             знаем, че е последно време.” 
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        Е. Като лъжепророк 
             Матея 24:11, 24-25 –“И много лъжепророци ще се появят и ще  
             заблудят мнозина... защото ще се появят лъжехристи, и  
             лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така  
             щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. Ето предсказах  
             ви.” 
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ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА 
ПРОТИВ СЛУЖЕНИЕТО НА ЛЪЖЕПРОРОКА 
 

Матея 24:11 –“И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят 
мнозина.” 
 

  I. ХАРАКТЕРЪТ НА ПРОРОЦИТЕ 
 

      1. Многоразличните пророци 
          Словото Божие ни запознава със служението на три вида пророци 
          А. Пророци, пророкуващи под въздействието на човешки чувства 
               Второзаконие 18:22 –“Когато някой пророк говори от Господното  
               име, и думата му не се сбъдне нито се изпълни, тая дума Господ не  
               е говорил; пророкът я е говорил надменно; да се не боиш от него.” 
 

          Б. Пророци, пророкуващи под вдъхновението на Сатана 
              3 Царе 22:22 –“И Господ му рече: Как? А той каза: Ще изляза и ще  
              бъда лъжлив дух в устата на всичките му пророци. И Господ рече:  
              Примамвай го, още и ще сполучиш; излез, стори така.” 
              Еремия 23:25 –“Чух що говорят пророците, Които в Мое име  
              пророкуват лъжа, Като казват: Видях сън, видях сън!” 
 

          В. Пророци, пророкуващи под въздействието на Божия Дух 
               Исая 9:6-7 –“Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И  
               управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде:  
               Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.  
               Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават На  
               Давидовия престол и на неговото царство, За да го утвърди и  
                поддържа, Чрез правосъдие и чрез правда, от сега и до века.  
                Ревността на Господа на Силите ще извърши това.” 
                Исая 53:5 –“ Но Той биде наранен поради нашите престъпления,  
                Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието  
                докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.” 
 

      2. Великите пророци 
         А. Адам  Е. Исус Навиев 
          Б. Ной  Ж. Гедеон 
          В. Аврам  З. Самуил 
          Г. Мойсей  И. Давид 
         Д. Арон 
 

      3. Големите пророци 
          А. Исая  В. Езекил 
          Б. Еремия  Г. Даниил 
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      4. Малките пророци 
          А. Осия  Ж. Наум 
          Б. Иоил  З. Авакум 
          В. Амос  И. Софония 
          Г. Авдия  К. Агея 
          Д. Иона  Л. Захария 
          Е. Михей  М. Малахия 
 

      5. Езиковите пророци 
          Пророците, които са пророкували (чрез Бога) само устно 
          Няма пророчески книги на тяхно име 
          А. Пророк Илия  В. Натан 
          Б. Пророк Елисей  Г. Ахия 
 

II. ЦЕЛТА НА ЛЪЖЕПРОРОКА 
 

1. Целта на лъжепророка е да изкушава 
 Матея 4:1-11 –“ огава Исус биде отведен от Духа в пустинята, за да 
 бъде изкушаван от дявола. И след като пости четиридесет дни и 
 четиридесет нощи, най-после огладня. И тъй изкусителят дойде и 
 Му рече: Ако си Божий Син заповядай тия камъни да станат 
 хлябове. А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее 
 човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Тогава 
 дяволът Го завежда в светия град, поставя Го на крилото на храма и 
 Му казва: Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: - 
 "Ще заповяда на ангелите Си за Тебе: И на ръце ще Те дигат. Да не 
 би да удариш о камък ногата Си". Исус му рече: Писано е още: "Да 
 не изпитваш Господа твоя Бог". Пак Го завежда дяволът на една 
 много висока планина, показва Му всичките царства на света и 
 тяхната слава и казва Му: Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми 
 се поклониш. Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е 
 писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да 
 служиш". Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му 
 прислужваха.” 
 

     Лъжепророкът започва мисията си с изкушенията 
 Битие 3:4-5 –“А змията рече на жената: Никак няма да умрете; но 
 знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще 
 бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото.” 
 

2. Целта на лъжепророка е да лъже 
    Сатана е лъжепророк, защото е бащата на лъжата 
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    Йоана 8:44 –“Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите  
    на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината;  
    защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си  
    говори, защото е лъжец, и на лъжата баща.” 
3. Измамата чрез лъжепророка 
    Откровение 12:9 -“И свален биде големият змей, оная старовременна  
    змия която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена;  
    свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.” 
4. Знаменията на лъжепророка 
    Откровение 13:13-15 –“И вършеше големи знамения, до там щото да  
    направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците. И  
    мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше  
    позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на  
    земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и  
    оздравя.” 
5. Съдбата на лъжепророка 
    Откровение 20:3 –“и, като го хвърли в бездната, заключи и я  
    запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат  
    хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко  
    време.” 
    Откровение 20:10 –“И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в  
    огненото жупелно езеро, гдето са и звярът и лъжепророкът; и ще  
    бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.” 

 

III. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА ЗА НЕОБХОДИМОСТТА  
      ОТ ДУХОВНАТА БДИТЕЛНОСТ СРЕЩУ ЛЪЖЕПРОРОКА 
 

1. Воюващи срещу лъжепророка чрез Словото Божие 
     Матея 4:4, 7, 16 –“ 4 А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб  
      ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста...  
      Исус му рече: Писано е още: "Да не изпитваш Господа твоя Бог"...  
      Людете, които седяха в тъмнина. Видяха голяма светлина И на  
      ония, които седяха в страната на мрачната сянка, На тях изгря  
      светлина".” 
2. Воюващи срещу лъжепророка чрез Святия Дух 
     1 Коринтяни 12:9-10 –“на друг вяра чрез същия Дух, а пък на друг  
     изцелителни дарби чрез единия Дух; на друг да върши велики дела,  
     а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг да  
     говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици.” 
3. Воюващи срещу лъжепророка чрез духовната съпротива 
     Яков 4:7 –“И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на  
     дявола, и той ще бяга от вас.” 
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ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА  
ПРОТИВ БЕЗЗАКОНИЕТО В СВЕТА 
 

Матея 24:12 –“Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на 
мнозинството ще охладнее.” 
 

Зад всяко беззаконие стои беззаконник 
Беззаконие означава живеене без десетте Божии заповеди: 

1.  “Да нямаш други богове освен Мене 
2. Не си прави кумир  
3. Не изговаряй напразно Името на Господа твоя Бог 
4. Пази съботния ден (денят за поклонение) 
5. Почитай баща си и майка си  
6. Не убивай 
7. Не прелюбодействай  
8. Не кради 
9. Не свидетелствувай против ближния си лъжливо свидетелство 
10. Не пожелавай... какво да е нещо, което е на ближния ти” 

(Второзаконие 5:7-21) 
 

Някой може да каже: ”Но ние живеем в благодатната диспенсация и сме 
освободени от закона!” 
Благодатта не ни дава право да пристъпваме дори само една от по-горните 
заповеди. Всеки, който ги престъпва спада в графата на беззаконниците. 
Откровение 22:15 –“А отвън са псетата, чародейците, блудниците, 
убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже.” 
За беззаконието желая да кажа: Беззаконието е като слана, която попарва 
всички духовни и морални устои на човека. 
 

  I. ХАРАКТЕРЪТ НА БЕЗЗАКОНИЕТО 
      1. Беззаконието може да обхваща различни групи от хора 
          То може да бъде: 
          А. Лично 
          Б. Семейно 
          В. Обществено 
          Г. Държавно и пр. 
       2. Беззаконието е болест 
           Болест, която се предава от човек на човек 
       3. Беззаконието е плод на тъмните сили 
           Сили, които обладават човека и го правят да бъде нарушител на десетте  
           Божии заповеди 
 

II. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ПОЯВАТА НА БЕЗЗАКОНИЕТО В СВЕТА 
 

      Матея 24:12 –“Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на  
      мнозинството ще охладнее.” 
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1. Появата на беззаконието против личността 
2. Появата на беззаконието против семейството 
3. Появата на беззаконието против държавата 
4. Появата на беззаконието против Бога 
 (Гонението, предателството на Божиите чада) 

 Исая 1:13 –“Не принасяйте вече суетни приноси; Темянът е 
 мерзост за Мене, Тоже и новолунията, и съботите, и свикването на  
 събранията; Не мога да търпя беззаконието  заедно с тържественото 
 събрание.” 
          Всяка неправда е беззаконие пред Бога 

 Второзаконие 25:16б –“...всички, които вършат неправда, са 
 мерзост на Господа твоя Бог. 

 

III. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ  
      ОТ БЕЗЗАКОНИЕТО 
 

      Беззаконието е болест, която се предава не само от човек на човека 
      Но беззаконието е болест, която се предава от човека на животните  
      и от човека на природата 
      1. Беззаконието, като болест убива Църквата  
      2. Беззаконието, като болест убива морала на обществото  
      3. Беззаконието, като болест заразява природата 
          А. Храната  В. Въздуха 
          Б. Водата  Г. Почвата 
     4. Беззаконието е в основата на всички екологично проблеми на планетата  
         А. Материалната (естествената) екология 
              Еколозите тръбят за опасността от унищожаване на материалния свят,  
              вследствие нарушаване на материалните законни норми 
              Над тези норми всичко се превръща в беззаконие, спрямо природата и  
              човека 
          Б. Духовната екология 
              Старата камбана (Библията) предупреждава за фаталните последици от  
              нарастващото беззаконие, вследствие нарушаване на моралните  
              норми, записани в Словото Божие 
           В. Моралното (духовното) беззаконие, причина за унищожаване и на  
                материалния, и на духовния живот в света 
               Лука 12:4-5 –“А на вас, Моите приятели, казвам: Не бойте се от  
               тия, които убиват тялото, и след това не могат нищо повече да  
               сторят. Но ще ви предупредя от кого да се боите: бойте се от онзи,  
               който, след като е убил, има власт да хвърля в пъкъла, Да! казвам  
               ви, от него да се боите.” 
 

IV. ЛЕКАРСТВОТО ПРОТИВ БЕЗЗАКОНИЕТО 
 

1. Осъзнаване на беззаконието от беззаконника 
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 Псалом 32:5 –“Признах греха си пред Тебе, и беззаконието си не 
 скрих; Рекох: Ще изповядам Господу престъпленията си; И Ти 
 прости вината на греха ми.” 
 

2. Молитвата на беззаконника, оазисът на беззаконието 
 Псалом 25:11 –“Заради името Си, Господи, Прости моето 
 беззаконие, защото е голямо.” 
 

3. Прощението на беззаконието  
 Изход 34:7 –“Който пази милост за хиляди поколения, прощава 
 беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява 
 виновния, въздава беззаконието на бащите върху чадата и върху 
 внуците им, до третото и до четвъртото поколение” 
     Изход 34:9 –“и рече: Господи, ако съм придобил сега Твоето 
     благоволение, нека дойде моля Господ между нас; защото тия  са  
     коравовратни люде; и прости беззаконието ни и греха ни, и вземи ни 
     за Свое наследство 
 

4. Христос, лекарството за церение на беззаконието 
 Лука 22:37 –“защото ви казвам, че трябва да се изпълни в Мене и 
 това писание. "И към беззаконници биде причислен" защото 
 писаното за Мене наближава към своето изпълнение.” 

 Исая 53:5-6 –“Но Той биде наранен поради нашите престъпления, 
 Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието 
 докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме. Всички 
 ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И 
 Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.” 
 

5. Звукът на старата камбана за опасността от живота, живян чрез 
беззаконие 

 Матея 7:21 –“Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе 
 в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на 
 небесата. В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в 
 Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, 
 и не в Твоето ли име направихме много велики дела? Но тогава ще 
 им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, 
 които вършите беззаконие.” 
 

 Животът, живян в беззаконие, под вдъхновението на успокоителната 
 мисъл, че:”Божията благодат е по-голяма от нашите грехове”, крие в 
 себе си изключително големи опасности. 

 Подобни хора, приличат на болни, които не полагат усилия да се 
 преборят с болестта, преди да се е развила (изследвания, операция и пр.), 
 а прибягват само до успокояващи лекарства, с които се самозалъгват и 
 все повече задълбочават проблема си.  

 Така е и с беззаконието (греха) - “...грехът, като се развие напълно 
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ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА 
ЗА СПАСЕНИЕТО НА ЧОВЕШКАТА ДУША 
 

Матея 24:13 –“Но който устои до край, той ще бъде спасен.” 
 

  I. ДУХОВНОТО ЗАБЛУЖДЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕТО  
      НА ЧОВЕШКАТА ДУША 
 

      1. Египетската митология за спасението на човешката душа  
          създава балсамирането 
      2. Будистката митология за спасението на човешката душа 
          създава теорията за прераждането 
      3. Интелектуалната (световна) митология за спасението на човешката душа  
          ражда хороскопите и теорията за зодиите 
      4. Мойсеевият закон – Десетте Божии заповеди 
          А. Мойсеевият закон не е средство за спасение на човешката душа 
          Б. Мойсеевият закон е средство за духовното и морално съжителство на  
              Бога и човека 
         В. Христос, относно десетте Божии заповеди 
             Матея 5 глава 
      5. Спасението на човека в Новозаветната диспенсация 
          Различните учения за спасението на човека в Новозаветната диспенсация 
          А. Някои хора се определят, като представители на Христа на тази земя 
          Б. Други вярват, че могат да грешатпрез живота си, но след смъртта им  
              свещеникът ще ги опее и ще ги изпрати в рая 
        В. Трети вярват в доктрината, синтезирана в мотото:”Веднъж спасен,  
             винаги спасен!” 
        Г. Четвърти възлагат упованието си на спасението по благодат, изразено в  
             следното тълкувание:”Греши си колкото си искаш, защото благодатта  
             на Господа Исуса Христа ни очиства от всеки грях!” 
        Д. Други Християни се придържат към думите на Христа: 
              Матея 11:12 –“А от дните на Иоана Кръстителя до сега небесното  
              царство на сила се взема, и които се насилят го грабват.” 
              В подкрепа на това Слово, желая да прибавя Божието Послание до  
              седемте Църкви, записано в Книгата Откровение: 
     1. Покай се    5. Бъди издръжлив  
     2. Който победи  6. Дръж здраво  
     3. Пази до край   7. Бъди верен  
     4. Бъди твърд    8. Бъди неуморен и пр. 
 

               Матея 24:13 –“Но който устои до край, той ще бъде спасен.” 
 

 II. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ДУХОВНОТО ПАДЕНИЕ НА ЧОВЕКА 
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      Исая 53:6 –“Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в    
       своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.” 
 

1. Падението на човека в Едемската градина 
2. Падението на човешкия род 
3. Падението на човечеството със столица Вавилон 
4. Пророчеството за безвъзвратното падение 
 Исая 1 глава 
5. Когато слушаме тези духовни Библейски истини, някой може да се 

успокои с думите: 
     - Аз не съм убиец 
     - Аз не съм крадец 
     - Аз не съм лъжец 
     На подобни личности, желая да отговоря чрез следния пример: 
     При полет от Европа до САЩ, преди приземяването на самолета, всеки     
     пътник трябва да попълни декларация, в която фигурира следния  
     въпрос: ”Имали ли сте през последните няколко дни контакт с животни  
     (птици, крави, прасета, овце и пр.)?” 
     Въпросът не е: ”Заразени ли сте от някаква болес?” Въпросът е: 
     ”Попадали ли сте в ситуация, която създава предпоставки за зараза?” 
      Защото има вероятността да не сме болни, но да сме носители на зараза. 
      Така е и с греха. 
      Ти може да не си крадец, лъжец, убиец, блудник, прелюбодеец и пр. 
      Но да си бил в контакт с подобни хора. 
      Ти може да не си грешник, но си потенциален носител на греха. 
      1 Йоаново 1:9 –“Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога  
      лъжец, и Неговото слово не е в нас.” 
      Затова Старата камбана тревожно призовава:”Покай се! Измий се в  
      драгоценната кръв на Христа!” 
 

III. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА  
      ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ СПАСИТЕЛЯ НА ЧОВЕШКАТА ДУША 
 

      Лука 21:28 –“А когато почне да става това, изправете се и подигнете  
      главите си, защото изкуплението ви наближава.” 
 

      1. Исус Христос Исус , Божият Агнец 
          Йоана 1:29 –“На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и  
          казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!” 
 

      2. Христос Исус, Божият мир 
          Лука 2:14 –“Слава на Бога във висините, И на земята мир между  
          човеците, в които е Неговото благоволение.” 
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          Римляни 5:1 –“И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез  
          нашия Господ Исус Христос;” 
 

      3. Звукът на Старата камбана за спасителната мисия на Господа Исуса  
          Христа на тази земя 
 Захария 9:9а –“Радвай се много синова дъщерьо; Възклицавай,  
          ерусалимска дъщерьо; Ето, твоят Цар иде при тебе; Той е праведен,  
          и спасява...” 
          Исая 61:1-3 –“Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е  
          помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа  
          сърцесъкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, И  
          отваряне затвора на вързаните; Да проглася годината на  
          благоволението Господно, И деня на въздаянието от нашия Бог; Да  
          утеша всичките наскърбени; Да наредя за наскърбените в Сион, Да  
          им дам венец вместо пепел, Миро на радост вместо плач, Облекло на  
          хваление вместо унил дух; За да се наричат дървета на правда  
         Насадени от Господа, за да се прослави Той.” 
 

      4. Звукът на старата камбана (Библията) за спасението чрез вяра в Христа 
          Римляни 10:17 –“И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от  
          Христовото слово” 
          Деяния на апостолите 4:12 –“И чрез никой друг няма спасение;  
          защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което  
          трябва да се спасим.” 
          1 Петрово 1:18-19 –“като знаете, че не с тленни неща - сребро или  
          злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви,  
          но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и  
          пречист,” 
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ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА 
ЗА БЛАГОВРЕМИЕТО НА БЛАГОВЕСТИЕТО  
 

Матея 24:14 –“И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по 
цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде 
свършекът.” 
 

  I. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА ЗА БЛАГОВЕСТИЕТО ЧРЕЗ  
      БОГОЧОВЕШКОТО ВЪПЛОЩЕНИЕ НА БОЖИЯ ЕДИНОРОДЕН  
      СИН 
 

      1. Благовестието чрез обявеното пророчество за въплощението 
          Исая 7:14 –“Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще  
          зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил.” 
          Михей 5:2 –“А ти, Витлеем Ефратов, Макар и да си малък за да 
          бъдеш между Юдовите родове, От тебе ще излезе за Мене Един,  
          Който ще бъде владетел в Израиля, Чийто произход е от начало, от  
          вечността.” 
 

      2. Благовестието чрез предсказанието на Божия ангел 
         Лука 1:26-31 –“А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога  
         в галилейския град наречен Назарет, при една девица, сгодена за  
         мъж на име Иосиф от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария.  
         И като дойде ангелът при нея, рече: Здравей благодатна! Господ е с    
         тебе, [благословена си ти между жените]. А тя много се смути от  
         думата му, и в недоумение беше какъв ли ще бъде тоя поздрав. И  
         ангелът й рече: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието  
         благоволение. И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син,  
         Когото ще наречеш Исус.” 
 

      3. Звукът на Старата камбана за благовестието на Небесните ангели 
         Лука 2:10-14 –“Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето,  
          благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде.  
          Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос  
          Господ. И това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец повит и  
          лежащ в ясли. И внезапно заедно с ангела се намери множество  
          небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във  
          висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото  
          благоволение.” 
 

      4. Звукът на Старата камбана за благовестието чрез Витлеемската звезда 
          Матея 2:1-2 –“1 А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в  
          дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим.  
          И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? защото видяхме  
          звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним.” 
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II. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА (БОЖИЕТО СЛОВО)  
      ЗА БЛАГОВЕСТИЕТО НА ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО 
 

1. Благовестието за спасението на човешката душа,  
     чрез звука на Старата камбана 
     Йоана 1:29 –“На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и  
     казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!” 
     Деяния на апостолите 4:12 –“И чрез никой друг няма спасение;  
     защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез  
     което трябва да се спасим.” 
 

2. Благовестието за целебната мощ на Христа,  
    чрез звука на Старата камбана 
    Исая 53:4 –“Той наистина понесе печалта ни, И със скърбите ни се  
    натовари; А ние Го счетохме за ударен, Поразен от Бога, и наскърбен.  
    Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради  
    нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия  
    мир, И с Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме  
    както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него  
    беззаконието на всички ни.” 
 

3. Благовестието за Божията грижа,  
     чрез звука на Старата камбана (Словото Божие) 

          Матея 5:45, 6:26 –“за да бъдете чада на вашия Отец, Който е на  
          небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява на злите и на  
          добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните... Затова ви  
          казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще  
          пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече  
          от храната, и тялото от облеклото?” 
          Филипяни 4:19 –“А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според  
          Своето богатство в слава в Христа Исуса.” 
 

III. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА (СЛОВОТО БОЖИЕ) ЗА  
      ОПРЕДЕЛЕНОТО БЛАГОВРЕМИЕ НА ХРИСТОВАТА БЛАГОДАТ 
 

      Матея 24:35-39 –“Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма  
      да преминат. А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели,  
      нито Синът, а само Отец. И като бяха Ноевите дни, така ще бъде  
      пришествието на Човешкия Син. Защото, както и в ония дни преди  
      потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное  
      влезе в ковчега, и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички,  
      така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.” 
 

1. Благовестието чрез звука на Старата камбана, за възкресителната сила на 
Бога 
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     Йоана 14:1-3 –“Прочее, Когато Господ узна, че фарисеите чули,  
     какво Исус придобивал и кръщавал повече ученици от Иоана, (не че  
     сам Исус кръщаваше, а учениците Му), напусна Юдея и отиде пак в  
     Галилея.” 
 

2. Благовестието чрез звука на Старата камбана, за Христовото пришествие  
     Деяния на апостолите 1:9-11 –“И като изрече това, и те Го гледаха,  
     Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към  
     небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха  
     при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към  
     небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде  
     както Го видяхте да отива на небето.” 
     1 Солунци 4:16-18 –“Понеже сам Господ ще слезе от небето с  
     повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и  
     мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме  
     останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да  
     посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.  
     И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи.” 
 

3. Апелът на Старата камбана (Словото Божие) за готовността на Църквата 
     (Приготовлението на Църквата Христова за Христовото пришествие) 
 Матея 25:1-3 –“Тогава небесното царство ще се оприличи на десет 
 девици, които взеха светилниците, си и излязоха да посрещнат 
 младоженеца. А от тях пет бяха неразумни и пет разумни. Защото 
 неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си. Но 
 разумните, заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си. 
 И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките, и 
 заспаха. А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът [иде!] 
 излизайте да го посрещнете! Тогава всички ония девици станаха и 
 приготвиха светилниците си. А неразумните рекоха на разумните: 
 Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват. А 
 разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас и за вас, 
 по-добре идете при продавачите и си купете. А когато те отидоха да 
 купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на 
 сватбата, и вратата се затвори. После дохождат и другите девици и 
 казват: Господи! Господи! отвори ни. А той в отговор рече: Истина 
 ви казвам: Не ви познавам. И тъй, бдете; защото не знаете ни деня, 
 ни часа, [в който Човешкият Син ще дойде].” 
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ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА  
ЗА ПОЯВАТА НА МЕРЗОСТТА, ДОКАРВАЩА ЗАПУСТЕНИЕ 
    

Матея 24:15 –“Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, 
за която говори пророк Даниил, стояща на светото място, (който чете 
нека разбира),” 
Даниил 1:31 –“И от него ще се подигнат сили, които ще омърсят 
светилището, да! крепостта, ще премахнат всегдашната жертва, и ще 
издигнат мерзостта, която докарва запустение.” 
 

  I. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА ЗА ХАРАКТЕРА НА  
      МЕРЗОСТТА, ПРИЧИНИТЕЛ НА ЗАПУСТЕНИЕТО 
 

      Притчи 16:16-19 –“Затова погубването му ще дойде внезапно;  
      Изведнъж ще се съкруши, и то непоправимо. Шест неща мрази Господ,  
      Даже седем са мерзост за душата Му: Надменни очи, лъжлив език,  
      Ръце, които проливат невинна кръв, Сърце, което крои лоши замисли,  
      Нозе, които бърже тичат да вършат зло, Неверен свидетел, който  
       говори лъжа, И оня, който сее раздори между братя.” 
 

1. Надменните очи 
     Гордостта, причина за мерзостта, докарваща запустение 
     Езекиил 16:50 –“Те се и възгордяха и вършеха мерзости пред Мене;    
     Затуй, като видях това, махнах ги.” 
2. Лъжата, причина за мерзостта 

А. Лъжливият език 
Б. Лъжливите везни 
     Притчи 11: 1а –“Неточни везни са мерзост Господу...” 

3. Ръцете, които проливат невинна кръв 
     Кръвопийството и кръвопролитието, причина за мерзостта  
     Езекиил 33:25-26 –“Затова кажи им: Така казва Господ Иеова: Вие 
     ядете месо с кръвта му, подигате очи към идолите си и проливате  
     кръв; и ще владеете ли земята? Вие се облягате на меча си, 
     вършите мерзости, и осквернявате всеки жената на ближния си; и  
     ще владеете ли земята?” 
4. Сърцето, което крои лоши замисли,  
5. Нозете, които бързо тичат да вършат зло,  
6. Неверният свидетел 
7. Сеячът на раздори 
8. Хомосексуализмът, мерзост, докарваща запустение 
     3 Царе 14:24 –“Още в земята имаше мъжеложци, които постъпваха  
     според всичките мерзости на народите, които Господ беше изгонил  
     отпред израилтяните.” 
 

                 - 61 - 



9. Демонизираният огън, причина за мерзостта, докарваща запустение 
 Този демонизиран огън може да има многоразличен характер 
 4 Царе 16:3 –“но ходи в пътя на Израилевите царе, и даже преведе 
 сина си през огъня според мерзостите на народите, които Господ 
 изпъди пред израилтяните.” 
 (Нестинарски огън) 
 

10. Лицемерието (фарисейщината) утроба на мерзостта, докарваща 
запустение  

 Лука 16:15 –“И рече им: Вие сте, които се показвате праведни пред 
 човеците; но Бог знае сърцата ви; защото онова, което се цени 
 високо между човеците, е мерзост пред Бога.” 
 

 II. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ  
      МЕРЗОСТТА, ПРИЧИНИТЕЛ НА ЗАПУСТЕНИЕТО 
 

      1. Пророчеството за духовната мерзост 
          Матея 24:15 –“15 –“Затова, когато видите мерзостта, която докарва  
          запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на светото  
          място, (който чете нека разбира),” 
         Даниил 1:31 –“И от него ще се подигнат сили, които ще омърсят  
         светилището, да! крепостта, ще премахнат всегдашната жертва, и ще  
         издигнат мерзостта, която докарва запустение.” 
 

      2. Обектът на опустошението, причинено от мерзостта: 
 А. Личното запустение на човека 
      1). Запустението на неговата вяра 
      2). Запустение на неговия морал 
      3). Запустение на неговата съвест 
      4). Всестранно запустение на човека 
           Езекиил 22:55 –“Ближните и далечните от тебе ще ти се  
                    поругаят, ти който си прочут по мерзост и изобилваш с  
                    безмирие.” 
 Б. Семейното запустение 
 В. Общественото запустение на човека 
 Г. Църковното запустение 
 

      2. Духовното осквернение чрез мерзостта, докарваща запустение 
 Езекиил 43:8 –“Като поставиха своя праг при Моя праг и стълбовете 
 на своите врати при стълбовете на Моите врати, така щото нямаше 
 друго освен стената между Мене и тях, те мърсяха светото Ми име с 
 мерзостите, които вършеха; затова изтребих ги в гнева Си.” 
      3. Последиците от осквернението на Божието светилище чрез  
          запустяващата мерзост 
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          Езекиил 5:11 –“Затова заклевам се в живота Си, казва Господ Иеова,   
          Понеже ти оскверни светилището Ми с всичките си мерзости И с  
          всичките си гнусоти, Затова Аз непременно ще те отрежа; Окото Ми  
          няма да пощади, И Аз няма да покажа милост.” 
 

      4. Появата на смъртта, последица от запустяващата мерзост 
          Езекиил 18:13 –“дава с лихва и взема придобивка; такъв човек ще  
          живее ли? Няма да живее. Като е сторил всички тия мерзости,  
          непременно ще умре; кръвта му ще бъде върху него.” 

 

III. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ  
      ЦЕРЕНИЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА МЕРЗОСТТА, ПРИЧИНИТЕЛ  
      НА ЗАПУСТЕНИЕТО 
 

      4 Царе 23:24 –“При това, Иосия премахна запитвачите на зли духове и  
      врачовете, домашните идоли и кумирите, и всичките мерзости, които   
      се намериха в Юдовата земя и в Ерусалим, за да изпълни думите на  
      закона, написани в книгата, която свещеник Хелкия намери в  
      Господния дом.” 
 

      1. Необходимото покаяние, поради мерзостите, докарващи запустение  
          в живота 
         Притчи 16:17-19 –“Затова погубването му ще дойде внезапно;  
         Изведнъж ще се съкруши, и то непоправимо Шест неща мрази  
         Господ, Даже седем са мерзост за душата Му: Надменни очи, лъжлив  
         език, Ръце, които проливат невинна кръв, Сърце, което крои лоши  
         замисли, Нозе, които бърже тичат да вършат зло, Неверен свидетел,  
         който говори лъжа, И оня, който сее раздори между братя.” 
 

      2. Необходимото съпротивление срещу мерзостите, докарващи запустение  
          в живота 
          А. Звукът на Старата камбана против езическите ритуали и кумири,  
               които са запустяваща мерзост 
               4 Царе 23:24 –“При това, Иосия премахна запитвачите на зли  
               духове и врачовете, домашните идоли и кумирите, и всичките  
               мерзости, които се намериха в Юдовата земя и в Ерусалим, за да  
               изпълни думите на закона, написани в книгата, която свещеник  
               Хелкия намери в Господния дом.” 
               Исая 1:13 –“Не принасяйте вече суетни приноси; Темянът е  
               мерзост за Мене, Тоже и новолунията, и съботите, и свикването на  
               събранията; Не мога да търпя беззаконието заедно с  
               тържественото събрание.” 
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               Второзаконие 5:7-9а -“Да нямаш други богове освен Мене. Не си  
               прави кумир, подобие на нещо, което е на небето горе, или което е  
               на земята доле, или което е във водите под земята; да не им се  
               кланяш нито да им служиш; защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог  
               ревнив...” 
 

           Б. Звукът на Старата камбана (Библията) против женитбата с людете на  
               мерзостта 
               Ездра 9:13-14 –“А след всичко, което е дошло върху нас поради  
               нашите лоши дела и поради голямото наше престъпление, тъй  
               като Ти, Боже наш, си се въздържал да не ни накажеш според  
               беззаконията ни, а си ни дал такова избавление, трябва ли ние да  
               нарушим пак Твоите заповеди и да се сродяваме с людете  
               предадени на тия мерзости? Ти не би ли се разгневил на нас докле  
               ни довършиш, та да не остане никакъв остатък и никой оцелял?” 
 

      3. Звукът на Старата камбана за важността от отстраняването на мерзостта  
          в живота 
          Второзаконие 25:16б –“...всички, които вършат неправда, са мерзост  
          на Господа твоя Бог. 
 

          Откровение 21: 27 –“И в него (в новия Ерусалим) никак няма да влезе  
          нещо нечисто, нито оня, който върши мерзост и който лъже, а само  
          записаните в книгата на живота на Агнето.” 
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ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА  
ЗА ИЗНЕНАДВАЩОТО ПРИШЕСТВИЕ НА ХРИСТА 
 

Матея 24:27 –“Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда 
дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.” 
 

  I. ЦЕЛТА НА ХРИСТОВОТО ПРИШЕСТВИЕ 
 

      1. Да избави Църквата от голямата скръб 
          Откровение 20:6 –“Блажен и свет оня, който участвува в първото  
          възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще  
          бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда  
          години.” 
       2. Да отлъчи праведните от неправедните 
           Матея 25:32 –“И ще се съберат пред Него всичките народи; и ще ги  
           отлъчи един от други, както овчарят отлъчва овцете от козите;” 
           Матея 13:28-29 –“Той им каза: Някой неприятел е сторил това. А  
           слугите му казаха: Като е тъй искаш ли да идем да го оплевим? А  
           той каза: Не искам; да не би, като плевите плевелите, да изскубете  
           заедно с тях и житото.” 
      3. Да предпази житото от плевелите 
          Лука 3:17 –“Той държи лопатата в ръката Си за да очисти добре  
           гумното Си и да събере житото в житницата Си; а плявата ще  
           изгори в неугасимия огън.” 
      4. Да отдели праведния от неправедния; спасения от неспасения 
          Матея 24:38-42 –“ Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха  
          и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в  
          ковчега, и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така  
          ще бъде и пришествието на Човешкия Син. Тогава двама ще бъдат  
          на полето; единият се взема, а другият се оставя. Две жени ще  
          мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя. Затова  
          бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.” 
 

 II. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА ЗА ПРИГОТОВЛЕНИЕТО  
      НА ЦЪРКВАТА ЗА ХРИСТОВОТО ПРИШЕСТВИЕ 
 

1. Приготовлението чрез Святия Дух в нашия живот 
     Матея 25:6-9 –“ А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът  
     [иде!] излизайте да го посрещнете! Тогава всички ония девици  
      станаха и приготвиха светилниците си. А неразумните рекоха на  
     разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници  
     угасват. А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за  
     нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете.” 
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2. Дарбите, преди Христовото пришествие 
     Матея 25:14-18 –“Защото е както, когато човек при тръгването си  
     за чужбина, свиква своите слуги, и им предаде имота си. На един  
     даде пет таланта, на друг два, на трети един, на всеки според  
     способността му; и тръгна. Веднага тоя, който получи петте  
     таланта, отиде и търгува с тях, и спечели още пет таланта. Също и  
     тоя, който получи двата спечели още два. А тоя, който получи  
     единия, отиде разкопа в земята, и скри парите на господаря си.” 
 

3. Тайното приготовление на Църквата за Христовото пришествие 
      Раздай на живите, а не на мъртвите! 
     Матея 25:34-40 –“ Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната  
     Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете  
     царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото  
     огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и  
     Ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в  
     тъмница бях и Ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще Му  
     кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или  
     жаден, и Те напоихме? И кога Те видяхме странник, и Те  
     прибрахме, или гол и Те облякохме? И кога Те видяхме болен или  
     в тъмница и Те споходихме? А Царят в отговор ще им рече: Истина  
     ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни  
     Мои братя, на Мене сте го направили.” 

 

III. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА ЗА ВРЕМЕТО  
      НА ХРИСТОВОТО ПРИШЕСТВИЕ 
 

1. Звукът на Старата камбана за числото на повярвалите в Господа Исуса 
Христа от езическия свят 

 Римляни 11:25 –“Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, 
 искам да знаете тая тайна, че частично закоравяване сполетя 
 Израиля, само докато влезе пълното число на езичниците.” 
2. Звукът на Старата камбана за разлистената смоковница, символ на 

израил 
3. А. Разпръсване на Израил 
 Матея 24:2 –“А Той в отговор им рече: Не виждате ли всичко това? 
 Истина ви казвам: Няма да остане тук камък на камък, който да се 
 не срине.” 
 Матея 27:24-25 –“И тъй Пилат като видя, че никак не помага, а 
 напротив, че се повдига размирие, взе вода, уми си ръцете пред 
 народа, и каза: Аз съм невинен за кръвта на Тоя праведник; вие 
 гледайте. И целият народ в отговор рече: Кръвта Му да бъде на нас 
 и на чадата ни.” 
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4. Звукът на Старата камбана за буря, преди затишието 
 1Солунци 5:1-3 –“А за годините и времената, братя, няма нужда да 
 ви се пише; защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде 
 като крадец нощем. Когато казват: Мир и безопасност! тогава ще 
 ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и 
 никак няма да избягнат.” 
 

5. Звукът на Старата камбана за нуждата от духовната хигиена 
 Откровение22:12 -15 –“Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която 
 давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата му. Аз съм 
 Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят. Блажени, 
 които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото 
 на живота, и да влязат през портите на града. А отвън са псетата, 
 чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, 
 който обича лъжата и лъже.”   
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ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ЧРЕЗ ПРИТЧАТА ЗА СМОКОВНИЦАТА 
 
Матея 24:32 –“А научете притчата от смоковницата: Когато клоните 
й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото.” 
 

Пслом 19:1-3 –“За първия певец. Давидов псалом. Небесата разказват 
славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на 
ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без 
думи, Без да се чуе гласът им,” 
 

Евреи 1:1-2а –“Бог Който при разни частични съобщения, и по много 
начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края 
на тия дни говори нам чрез Сина...” 
Библейската смоковница 
 

  I. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ  
      ОТКРОВЕНИЯ ЧРЕЗ СМОКОВНИЦАТА 
 

      Лука 13:6-9 –“Каза и тая притча: Някой си имаше в лозето си  
       посадена смоковница; и дойде да търси плод на нея, но не намери.  
       И рече на лозаря: Ето три години как дохождам да търся плод на  
       тая смоковница, но не намирам; отсечи я; защо да запразня  
       земята? А той в отговор му рече: Господарю, остави я и това лято,  
       докле разкопая около нея и насипя тор; и ако подир това даде  
       плод, добре, но ако не, ще я отсечеш.” 
 

      1. Откровението за света 
          Лука 13:8-9 -“А той в отговор му рече: Господарю, остави я и  
          това лято, докле разкопая около нея и насипя тор; и ако подир  
          това даде плод, добре, но ако не, ще я отсечеш.” 
      2. Откровението за Християнина 
          Римляни 11:18-19 –“не се хвали срещу клоните; но ако се  
          хвалиш, знай, че ти не държиш корена, а коренът тебе. Но ще  
          речеш: Отрязаха се клони, за да се присадя аз.” 
      3. Откровението за Бога 
         Лука 13:6а –“Каза и тая притча: Някой си имаше в лозето си  
         посадена смоковница...” 
      4. Откровението за дявола 
          Еремия 24:8 –“И както лошите смокини, които поради  
          лошевината им не се ядат, непременно така казва Господ: По  
          същия начин ще предам Юдовия цар Седекия, първенците  
          му, и останалите от Ерусалим, които са оцелели в тая земя, и  
          ония, които живеят в Египетската земя;” 
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          Матея 21:19-20 –“И като видя една смоковница край пътя,  
          дойде при нея, но не намери нищо на нея, само едни листа; и  
          рече й: Отсега нататък да няма плод от тебе до века. И  
          смоковницата изсъхна на часа. И учениците, които видяха  
          това, почудиха се и рекоха: Как на часа изсъхна  
          смоковницата?” 
 

 II. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА ПРОТИВ ЛИЦЕМЕРИЕТО 
 

      Битие 3:7 –“Тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха,  
      че бяха голи; и съшиха смокинови листа та си направиха  
      препаски...” 
 

      Откровение 3:18 –“то съветвам те да купиш от Мене злато,  
      пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се  
      облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колурий,  
      за да помажеш очите си, та да виждаш.” 
 

      2 Коринтяни 5:3 –“стига само, облечени с него, да не се  
      намерим голи.” 
 

III. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА ПРОТИВ ЗАБЛУЖДЕНИЕТО 
 

      Матея 21:19-20 –“И като видя една смоковница край пътя,  
      дойде при нея, но не намери нищо на нея, само едни листа...” 
      Лука 6:44 –“Понеже всяко дърво от своя плод се познава;  
      защото не берат смокини от тръни, нито късат грозде от  
      къпина.” 
 

IV. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА ЗА БОЖИЯ СПАСИТЕЛЕН  
      ПЛАН ЧРЕЗ ПРИТЧАТА ЗА СМОКОВНИЦАТА 
 

      Лука 13:8-9 –“А той в отговор му рече: Господарю, остави я и това  
       лято, докле разкопая около нея и насипя тор; и ако подир това  
       даде плод, добре, но ако не, ще я отсечеш.” 
 

 V. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО ЗА ХРИСТОВОТО ПРИШЕСТВИЕ  
     ЧРЕЗ ПРИТЧАТА ЗА БИБЛЕЙСКАТА СМОКОВНИЦА 
 

      Матея 24:32 –“А научете притчата от смоковницата: Когато  
      клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо  
      лятото.” 
 

1. Омекналите клони на Библейската смоковница  
2. Листата на Библейската смоковница 
3. Плодът на Библейската смоковница 
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4. Знанието (мъдростта) чрез Библейската смоковница 
           Лука 21:29-31 –“И каза им притча: Погледнете смоковницата и  
           всичките дървета. Когато вече покарат, вие, като видите това,  
          сами знаете, че лятото е вече близо. Също така и вие, когато  
          видите, че става това, да знаете, че е близо Божието царство.” 
 

         Лука 21:28 –“А когато почне да става това, изправете се и  
          подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.” 
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ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА,  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЕЛИКИЯ И СТРАШЕН СЪД НА БОГА 
 
Матея 24:46-51 –“ Блажен е оня слуга, чийто господар, като си дойде, го 
намери, че прави така. Истина ви казвам, че ще го постави над целия си 
имот. Но, ако оня слуга е зъл, и каже в сърцето си: Господарят ми се забави,  
и той почне да бие служителите си, и да яде и пие с пияниците, господарят на 
оня слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, когато не знае, и, 
като го бие тежко, ще определи неговата участ с лицемерите; там ще бъде 
плач и скърцане със зъби.” 
 

  I. ХАРАКТЕРЪТ НА БОЖИЯ СЪД 
 

      1. Божият съд против Сатана и неговите съюзници 
          Езекиил 28:14, 18 –“Ти беше херувим помазан за да засеняваш; и Аз те  
          поставих така щото беше на Божия свет хълм; ти ходеше всред  
          огнените камъни... ” 
         Откровение 20:9-10 –“И те се разпростряха по цялата широчина на  
         земята и обиколиха стана на светиите и обичния град; но огън падна от  
         [Бога из] небето, та ги изпояде. И дяволът, който ги мамеше, биде  
         хвърлен в огненото жупелно езеро, гдето са и звярът и лъжепророкът; и  
         ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.” 
      2. Божият съд на против Адам, Ева и тяхното потомство 
 Битие 3:1-7, 11, 13, 23 –“А змията беше най-хитра от всички полски 
 зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: Истина ли 
 каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Жената рече на 
 змията: От плода на градинските дървета можем да ядем; но от плода 
 на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито 
 да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената: Никак 
 няма да умрете; но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се 
 отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото. И 
 като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за 
 очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде 
 и на мъжа си да яде с нея, та и той яде. Тогава се отвориха очите и на 
 двамата и те познаха, че бяха голи; и съшиха смокинови листа та си 
 направиха препаски... А Бог му рече: Кой ти каза, че си гол? Да не би 
 да си ял от дървото, от което ти заповядах да не ядеш? ...И Господ Бог 
 рече на жената: Що е това, което си сторила? А жената рече: Змията ме 
 подмами, та ядох... А на човека рече: Понеже си послушал гласа на 
 жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: Да не 
 ядеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се 
 прехранваш от нея през всичките дни на живота си... затова Господ Бог 
 го изпъди от Едемската градина да обработва земята, от която бе взет.” 
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      3. Божият съд против природата 
 Битие 3:17 –“А на човека рече: Понеже си послушал гласа на жена си и 
 си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: Да не ядеш от него, 
 то проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се прехранваш от 
 нея през всичките дни на живота си.” 
 

 2 Петрово 3:3-10 –“Преди всичко знайте това, че в последните дни ще 
 дойдат подиграватели, които с подигравките си ще ходят по своите 
 страсти и ще казват: Где е обещаното Му пришествие? защото, откак 
 са се поминали бащите ни всичко си стои така както от началото на 
 създанието. Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието 
 слово от начало е имало небе и земя сплотена от водата, и всред водата, 
 но пак посредством тях тогавашният свят, потопен от водата загина. 
 Така със същото слово, и днешните небе и земя са натрупани за огън, 
 пазени до деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци. 
 Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е 
 като хиляда години, и хиляда години като един ден. Господ не забавя 
 това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради 
 вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички 
 да дойдат на покаяние. А Господният ден ще дойде като крадец, когато 
 небето ще премине с бучение, а стихиите нажежени ще се стопят, и 
 земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат” 
 

 Откровение 21:1 –“Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, 
 за да покаже на слугите Си онова, което има да стане скоро; а Христос 
 прати та го яви чрез ангела Си на Своя слуга Иоан,” 
 

      4. Божият съд, наречен Ноевия потоп 
 Битие 6 и 7 глава 
 

       5. Божият съд, наречен Вавилонската кула 
 Битие 11 глава 
 

      6. Божият съд, наречен Содом и Гомор 
.....     Битие 19:24 –“Тогава Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън от  
          Господа от небето. Той разори тия градове и цялата равнина, всичките  
          жители на градовете и земните растения.” 
 

      7. Великият и страшен съд на Бога, наречен още последния съд 
          А. Божият съд против дявола 
     Откровение 20:9-10 –“И те се разпростряха по цялата широчина на 
 земята и обиколиха стана на светиите и обичния град; но огън падна от 
 [Бога из] небето, та ги изпояде. И дяволът, който ги мамеше, биде 
 хвърлен в огненото жупелно езеро, гдето са и звярът и лъжепророкът; и 
 ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.” 
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 Б. Божият съд против човечеството 
     Откровение 20:11-15 –“След това видях един голям бял престол и 
     Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и  
              небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите големи и  
              малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се  
     и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха  
     съдени според  делата си по написаното в книгите. И морето предаде 
     мъртвите, които бяха в него; и смъртта и адът предадоха мъртвите, 
     които бяха в тях; и те бидоха съдени всеки според делата си.  
     И смъртта и адът бидоха  хвърлени в огненото езеро. Това -  
     присъдата за в огненото езеро е втората смърт. И ако някой не  
     се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в 
     огненото езеро.” 
 

 В. Божият съд против природата 
      Откровение 21:1 –“ И видях ново небе и нова земя; защото първото 
      небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече.” 
      2 Петрово 3:7, 10 –“ Така със същото слово, и днешните небе и земя 
      са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и погибелта 
      на нечестивите човеци... А Господният ден ще дойде като крадец, 
      когато небето ще премине с бучение, а стихиите нажежени ще се      
               стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат.” 
      Присъда без право на обжалване 
      След това Слово на Бога ще кажем: 
      1). Бог каза и стана така 
      2). Бог казва и става така 
      3). Бог е казал и ще стане така 
  Матея 13:40-43 –“И тъй, както събират плевелите и ги изгарят в  
                     огън, така ще бъде и при свършека на века. Човешкият Син ще  
                     изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко  
                     що съблазнява, и ония, които вършат беззаконие, и ще ги  
                     хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби.  
                     Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на  
                     Отца си. Който има уши [да слуша], нека слуша.” 
 
 II. ПОСЛЕДНИЯТ ВЕЛИК И СТРАШЕН СЪД НА БОГА 
 

      1 Коринтяни 3:13-14 –“всекиму работата ще стане явна каква е; защото  
      Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива; и самият  
      огън ще изпита работата на всекиго каква е. Тоя, комуто работата, която  
      е градил, устои, ще получи награда.” 
 

1. През огнената врата на вечността 
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 Примери: 
 А. Пожарникарят, огнеборец с огнеопорното одеало 
 Б. Огнеопорното одеало в самолета 
      2. Христос , нашето огнеопорно одеало през огнената врата 
      3. Мисията на Христос, преди великия и страшен съд на Бога 
 Исая 61:1-3 –“Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е 
 помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа 
 сърцесъкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, И 
 отваряне затвора на вързаните; Да проглася годината на 
 благоволението Господно, И деня на въздаянието от нашия Бог; Да 
 утеша всичките наскърбени; Да наредя за наскърбените в Сион, Да им 
 дам венец вместо пепел, Миро на радост вместо плач, Облекло на 
 хваление вместо унил дух; За да се наричат дървета на правда 
 Насадени от Господа, за да се прослави Той.” 
 

III. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА  
      ЗА ПРОДАЖБАТА НА КОСМИЧЕСКИТЕ ПАРЦЕЛИ, 
      ПРЕДИ ВЕЛИКИЯ И СТРАШЕН СЪД НА БОГА 
 

1. Това не са новите космически парцели на луната 
2. Това са парцелите, които Христос предлага 
 Где ще прекараш вечността? 
 Матея 25:46 –“И тия ще отидат във вечно наказание, а праведните във 
 вечен живот.” 
 Лука 16:19-26 –“Имаше някой си богаташ който се обличаше в мораво 
 и висон, и всеки ден се веселеше бляскаво. Имаше и един сиромах, на 
 име Лазар, покрит със струпеи, когото туряха да лежи пред портата му, 
 като желаеше да се нахрани от падналото от трапезата на богаташа; и 
 кучетата дохождаха и лижеха раните му. Умря сиромахът; и ангелите 
 го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташът и бе погребан. И в 
 пъкъла, като беше на мъки и повдигна очи, видя отдалеч Авраама и 
 Лазара в неговите обятия. И той извика, казвайки: Отче Аврааме, 
 смили се за мене, и изпрати Лазара да натопи края на пръста си във 
 вода и да разхлади езика ми; защото съм на мъки в тоя пламък. Но 
 Авраам рече: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага 
 приживе, така и Лазар злините; но сега той тук се утешава, а ти се 
 мъчиш. И освен всичко това, между нас и вас е утвърдена голяма 
 бездна, така, че ония, които биха искали да минат оттук към вас, да не 
 могат, нито пък оттам да преминат към нас.” 
3. Космическият парцел на богаташа 
4. Космическият парцел на бедния Лазар 
5. Цената на космическия парцел 
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 Исая 55:1-2 –“О вие, които сте жадни, дойдете всички при водите; И 
 вие, които нямате пари, дойдете купете, та яжте; Да! дойдете, купете 
 вино и мляко, Без пари и без плата. Защо иждивявате пари за онова, 
 което не е хляб, И трудът си за това, което не насища? Послушайте Ме 
 с внимание и ще ядете благо, И душата ви ще се наслаждава с най-
 доброто.” 
 

 Йоана 14:1-3 –“Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, 
 вярвайте и Мене.  В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не 
 беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.  И 
 като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе 
 Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.” 
 

 Матея 25:14, 19-21 –“Защото е както, когато човек при тръгването си за 
 чужбина, свиква своите слуги, и им предаде имота си... След дълго 
 време дохожда господарят на тия слуги и прегледа сметката с тях, И 
 когато се приближи тоя, който бе получил петте таланта, донесе още 
 пет таланта, и рече: Господарю, ти ми предаде пет таланта; ето, 
 спечелих още пет.  Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! в 
 малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на 
 господаря си. ” 
 

 1 Петрово 1:18-19-“като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - 
 сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със 
 скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и 
 пречист,” 
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Следва отбиване на задължителната военна служба в Танковата бригада – гр. 
Казанлък. След уволнението се установява да живее в гр.Бургас, градът на 
духовното му рождение. Успоредно с професионалното си развитие, започва и 
активно духовно служение, като проповедник.  
През 1957г. е ръкоположен за дякон на ЕПЦ-Бургас. Година по-късно е избран за 
секретар на Ръководството на Църквата.  
През 1958г. е избран за Пастир на ЕПЦ в кв.«Победа»-гр.Бургас, на мястото на 
Пастир Андон Петков.  
Междувременно създава семейство и му се раждат две дъщери. 
През 1964г. атеистичното правителство на българската държава безпричинно 
затваря Църквата, конфискува сградата и я превръща в търговски обект. 
Затварянето на Църквата не преустановява служението му и той започва да 
проповядва в различни евангелски Църкви в страната. 
През 1969г. заедно с бившата си съпруга и с двете си дъщери П-р Д-р Стефан 
Банков напуска България. След кратък престой в Швеция, заминава за САЩ и се 
установява да живее в Лос Анджелис, Калифорния. В Америка продължава 
образованието си и разработва дадения му от Бога талант на проповедник. 
В периода от 1969 до 1991г. П-р Д-р Стефан Банков проповядва Словото Божие 
(Библията) на български език по следните радиостанции - «Ибра» - Португалия, 
TWRS - Монте Карло, радио «Малта» –остров Малта. 
През периода от 1970г. до 1987г. П-р Д-р Стефан Банков изучава в САЩ 
Богословски науки.  
През 1976г.завършва духовна психология в Библейски колеж в Лос Анджелис и 
получава дипломи за следните специалности – Диплома за Пастир, Диплома за 
преподавател в Библейски училища и Диплома за преподавател в държавни 
(светски) училища. 
Няколко години по-късно продължава образованието си в Интернационален 
Библейски институт и семинария в Орландо-Флорида-САЩ, където получава 
Магистърска степен.  
През 1987г. в същия институт защитава Докторат по Библейска Теология.  
Непосредствено след като Стефан Банков напуска със семейството си 
България, българското правителство предприема различни неуспешни акции за 
неговото връщане обратно в страната. Следва съдебен процес и присъда – 3 
години лишаване от свобода, парична глоба и конфискуване на цялото семейно 
имущество. 

Биография 
на П-р Д-р Стефан Банков 
 
Пастир Д-р Стефан Банков е роден на 26.10.1934г. 
в с.Деветак, Бургаска област. Там живее до 
завършване на основното си образование. 
През 1948г. е осиновен от полковник Д. Крушков, 
приятел на баща му, и заминава за град Пловдив, 
където завършва средно техническо образование.  
През 1953г. заминава за град Бургас. Едно случайно 
посещение в Евангелската Петдесятна Църква 
(ЕПЦ) в града променя основно живота му. Той 
приема Христос, като свой личен Спасител и 
предава в ръцете Му живота и служението си. 



През периода на пребиваване извън България, П-р Д-р Стефан Банков развива 
изключително активно пастирско и мисионерско служение, което го прави 
познат на Християните по целия свят. За активна мисионерска дейност 
получава многократни признания на световно ниво (грамоти, награди и пр.). През 
2000г. е избран в САЩ за мисионер на годината. 
През периода на пребиваване извън страната, П-р Д-р Стефан Банков активно 
работи и твори за българската Църква. Организира отпечването на Библии, 
детски Библии, песнарки, духовни календари, превеждането и отпечатването на 
духовна литература на български език; изпращането и разпространението в 
България.  
Най-значителен негов литературен принос за България е Славянски Библейски 
Конкорданс и Енциклопедия. Този уникален труд, създаден за невероятно кратък 
срок от време, представлява достатъчно красноречива атестация на своя автор 
и е доказателство за любовта му към Бога и към Божието дело в България. 
След падане на комунистическия режим в България, на основание на Закона за 
амнистия П-р Д-р Стефан Банков е освободен от наказателна отговорност и 
през 1990г., след повече от 20 годишно отсъствие се завръща в Родината си.  
От този момент нататък, той развива в България изключително активна 
духовна и социална дейност (пастирска, евангелизаторска, хуманитарна). 
През 1990г. доставя от САЩ за българските болници лекарства за повече от 
четири милона щатски долара 
През 1991г. основава първата Мисия за обучение на Пастири под името 
«Добрият Самарянин». 
През 1991г. е поканен за Пастир на ЕПЦ-гр. Бургас. През 1994г. е уволнен от 
Председателя на Петдесятния съюз Виктор Вирчев, под предтекст навършване 
на пенсионна възраст (60 години). (В същия момент, в Петдесятния съюз 
работеха десетки пастири значително по-възрастни от 60 години, но това 
разпореждане не се отнасяше за тях.) 
Само няколко месеца по-късно (през 1995г.) П-р Д-р Стефан Банков основава в 
Бургас Евангелска Църква «Оазис» и служи, като неин Пастир до края на 2003г. 
През 1997г. закупува за нуждите на Църквата триетажна сграда, с разгъната 
площ 1560 кв.м. в центъра на в гр.Бургас - на ул.«Сливница»36. Сградата се 
използва и до днес за нуждите на Християните в града. 
През 1998г. в гр.Ямбол П-р Д-р Стефан Банков основава първия по рода си 
Библейски колеж «Рома-тюрк». 
В периода от 1991 до 2003г. П-р Д-р Стефан Банков е построил изцяло четири 
Църковни сгради и е подпомогнал финансово строителството на още двадесет и 
една Църкви. 
След завръщането си в България П-р Д-р Банков, успоредно с активната 
пастирска и евангелизаторска дейност, продължава активно да твори, 
предимно книги с проповеди, предназначени за подмогане служението на 
Пастири и духовни работници. 
Следва списък на част от неговите авторски книги (болшинството от които 
отпечатани в САЩ или в България, а останалите подготвени за печат). Общият 
им брой е над четиридесет и пет.  
Списъкът се оглавява от колосалния литературен труд – Славянски Библейски 
Конкорданс и Енциклопедия 
Следват: 
- Коментар на Книгата Битие – първи и втори том 
- За възпоменание на Христа чрез Скинията - първи и втори том  
- Съкровищницата на Христа 



- Знаменията на Господа Исуса Христа 
- Бог Дух Святи 
- Плодовете на Святия Дух 
- Хомилетика ["Духовният сеяч"] 
- Мисията и нейните мисионери 
- Застъпническата молитва 
- Педагогическият манифест на Христа - първи и втори том 
- Десет тома с Библейски проповеди  
  (Всеки от томовете съдържа по 100 проповеди)  
- Еклисиология 
- Коментар на Посланието до Колосаните 
- Коментар на Посланието до Ефесяните       
- Коментар на Посланието до Филипяните 
- Коментар на Евангелието на Иоана     
- Тълкувание на Книгата Откровение             
- Тълкувание на Притчите на Господа Исуса Христа 
- Лекции за домашни групи 
- Систематическа Теология – три тома 
- Доктрината за по-добрите неща                  
- За възпоменание на Христа чрез Господната вечеря  
- Имената на Христа 
- Имената на Бог в Стария и в Новия Завет 
- Духовни подпалки - 2 тома  
- Защо небето над България няма звезди 
- Лекции за младежки ръководители 
- Пророк Илия 
- Коментар върху Книгата Деянията на апостолите 
- Ангелология 
- Сатанология 
- Божиите съработници 
- Исус Христос, силата на Църквата 
- Аз съм – Великите слова на Бога 
- Какво е това 
- Както 
- Диспенсацията на Божиите ковчези 
- Божият атлет 
- Практично Християнство – девет тома 
- Звукът на старата камбана 
- Божиите заповеди  
- Биографична книга – на български и на английски език и др. 
 

Д-р Стефан Банков продължава да твори, според дадената му Божия благодат 
и талант, за да остави на българската Църква богато духовно наследство. Нека 
всички ние, които се ползваме пряко или косвено от неговите трудове да го 
подкрепяме с молитвите си! 
Бог да благослови и да възрасти посятото семе! 
 

Мотото в над петдесетгодишното служение на П-р Д-р Стефан Банков е 
записано от Евангелист Лука в 17гл.ст.10: «Също така и вие, когато 
извършите все що ви е заповядано, казвайте: Ние сме безполезни слуги; 
извършихме само това, което бяхме длъжни да извършим.» Амин! 
 
                        ОТ РЕДАКТОРА 
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