II ХБЦ Варна, 17.02.2019 г.
неделя сутрин

На кого посвещаваш сърцето си?
[два текста: Лука 9 гл., Деяния 12 гл.]

Лука 9:28-36
28

Той взе със Себе Си Петър, Йоан и Яков и се качи
на планината да се моли. 29 И като се молеше, видът
на лицето Му се измени и облеклото Му стана бяло и
блестящо.
30 И, ето, двама мъже говореха с Него. Те бяха
Мойсей и Илия, 31 които се явиха в слава и говориха
за смъртта Му, с която Му предстоеше да завърши
живота Си в Йерусалим.
32 А Петър и онези, които бяха с него, ги беше
налегнал сън; но когато се разбудиха, видяха славата
Му и двамата мъже, които стояха с Него. 33 И когато
те се разделиха с Него, Петър каза на Исус:
„Наставнико, добре е да сме тук. И нека направим
три шатри: за Теб една, за Мойсей една и една за
Илия“, без да знае какво казва.
34 А докато казваше това, дойде облак и ги засени.
И учениците се изплашиха, като влязоха в облака. 35
И от облака дойде глас, който каза: „Този е Моят Син,
Моят Избраник; Него слушайте.“
36 И когато престана гласът, Исус остана сам. И те
замълчаха и през онези дни не казваха на никого
нищо от това, което бяха видели.

Деяния 12:1-3, 20-24
1

Около това време цар Ирод сложи ръка на някои от
църквата, за да им стори зло. 2 Уби с меч Яков, брата
на Йоан. 3 И като видя, че това се понрави
на юдеите, той освен това хвана и Петър.
Това беше през дните на безквасните хлябове.
20

Ирод беше много разгневен от тирците и
сидонците. И те дойдоха заедно при него и като
спечелиха на своя страна Власт, който се грижеше за
царските покои, молеха за помирение, защото
тяхната област се изхранваше от царската.
21 И в един определен ден Ирод, облечен в царски
одежди, седна на престола и държа реч пред тях.
22 А народът извика: „Глас Божий, а не човешки!“
23 И понеже не въздаде слава на Бога, в същия миг
един ангел от Господа го порази и беше изяден от
червеи, и умря.
24 А Божието слово нарастваше и се
разпространяваше.
[молитва]

заглавен слайд

ИЛЮСТРАЦИЯ
 първата империя в Европа
след Римската — Свещената римска
 основател: Карл Велики (упр. 800-814 г.)
 умира след 13 г. управление (14. I. 814 г.)



от плеврит (възпаление на мембраната
между белите дробове и гръдния кош
затруднено и болезнено дишане)







погребан в катедрала в Аахен (Герм.)
с корона на главата
с царствена мантия през раменете
със скиптър в едната ръка
с книга в другата












през 1000 г. император Ото III
отваря гробницата му, за да се поклони
короната е килната
носът му липсва
мантията е разядена като парцал
тялото се е свлякло под тежестта си
нокти са пробили копринените ръкавици
книгата – Библия
нокътят му сочел върху Матей 16:26:
„Каква полза ще има човек, ако спечели
целия свят, а живота си изгуби?
Или какво ще даде човек в замяна
на живота си?“

Кой е този цар на славата? – пита Давид
преди много векове в Псалом 24.

Векове след Давид един лекар дава отговор.
Наричат го Лука.
- според Колосяни е бил медик
- ученик на Павел
- родом от Антиохия Сирийска
- елин по произход
Именно на Лука дължим огромна част от
сведенията за живота и служението на Исус
и за развитието на ранната църква.
В нашата Библия са озаглавени:
Евангелие от Лука
Деяния на апостолите
Тези две книги всъщност са ДВЕ ПИСМА
- писани до един и същ получател
- след много проучване и интервюта
- компактна и точна хронология
Най-плодовитият автор в Новия завет е Лука.
Лука – 27,5% | Павел – 23% | Йоан – 20%
Кулминацията на Лука – в края
Кулминацията на Деяния – в началото

ЛУКА

ДЕЯНИЯ

Възкресение Възнесение
Разпятието
Петдесятница
съд за Исус
съд за Петр и Йоан
Ерусалим
Юдея
Галилея

в Ерусалим
сред юдеите
сред езичниците

И двата разказа имат по един
преломен момент, след който сюжетът
поема в друга посока.
И двата следват географска посока.
в Лука:
първо – подготовка в Галилея
после – път към Юдея и Ерусалим
в Деяния:
първо – събития в Ерусалим и Юдея
после – път към цялата земя
В ключовия миг в сърцевината на двете
истории Лука натиска бутона за ПАУЗА и
ни разказва за две особено странни случки:

- небесният скромен Цар получава слава
- земен арогантен цар търси слава
Преображението на Исус е повратен момент
в пътуването на Исус
и в сюжета на Лука
След Преображението Исус тръгва към кръста.
Падението на Ирод е повратен момент
в пътуването на Църквата
и в сюжета на Деяния
След Падението на Ирод основният герой
в Деяния се сменя. Апостол Петър отстъпва
и на сцената се появява апостол Павел.
———
Да кажем по няколко думи за двете случки.
ПРЕОБРАЖЕНИЕТО на Исус
Лука 9:28-36
До този момент внимателно крие славата си.
Моли хората, на които е помогнал, да пазят
дискретност и да не разказват на никого.

Оповестява „приближаващото“ царство.
В една синагога, седнал, той разгъва ИСАЯ:
Лука 4:18-20
18
„Духът на Господа е на Мене, защото Ме е
помазал да благовестявам на сиромасите.
Пратил Ме е да проглася освобождение на
пленниците и проглеждане на слепите, да
пусна на свобода угнетените, 19 да проглася
благоприятната Господня година.“
20
И като сгъна свитъка, върна го на
служителя и седна. А очите на всички в
синагогата бяха впити в Него...
С това изявление от Лука 4 гл. Исус поставя
началото на съграждането на Царството.
Цитира Исая 61:1-2.
Но спира прочита до благоприятната година.
Това е само средата на изречението от Исая!
Текстът на пророчеството продължава:
„...и деня на отплатата от нашия Бог;
да утеша всички наскърбени“.

Множеството гледа Исус напрегнато.
Очите им са приковани в Него.
Очакват продължението.
[Йоан 3:16]
Но Той прекъсва прочита!
(Понякога нещата, които Исус не казва, имат
също толкова тежест, колкото тези, които казва.)

БЛАГОДАТНАТА ГОДИНА е започнала.
Но ДЕНЯТ НА ОТПЛАТАТА още не е дошъл.
Един ден Исус ще дойде за отплатата.
Всяка сълза ще бъде изтрита.
Всеки наскърбен ще бъде утешен.
Всяка неправда ще бъде коригирана.
ШАЛОМ ще бъде възстановен!
Междувременно има цяла една епоха.
Ние живеем в нея:
БЛАГОПРИЯТНАТА година на Господа.
НЗ много говори за Божието царство.
То се съгражда днес.

Човек по човек.
Един по един.
Невидимо, незабележимо за външните очи.
Решението е лично.
И може да ни коства много.
„Каква полза ще има човек, ако спечели
целия свят, а живота си изгуби? Или какво
ще даде човек в замяна на живота си?“
Матей 16:26
Сега е време за спасение.
ИЛЮСТРАЦИЯ
o коптските християни – 10% в Египет (91 млн)
o 26 май 2017: застреляни: 29 (10 деца) / 25
o 9 април 2017: взрив на Цветница: 46 / 130
o януари 2017: поединично заклани 5 души
o декември 2016: взрив в 2 църкви: 29 / 47
o
o
o
o

на 15 февруари 2015 г. – преди 4 години
20 коптски християни
изведени на брега и заклани...
1 нехристиянин от Чад (Матю Аярига)







отвлечени от ИДИЛ
мигрантски сезонни работници
наредени в редица, в оранжево
„Йешуа, ти си Бог!“
Матю: „Техният Бог е и мой Бог!“

o „мъчениците от Либия“
o патриарх Тавадрос II ги вписа в книгата
на коптските мъченици за вярата
Денят на отплатата, за който говори Исая,
все още не е настъпил.
Днес живеем в „Благоприятната година“ –
епохата, когато все още можем да се покаем
и да приемем спасението на Исус.
Днес е важно да си зададем въпроса на кой
цар служим.
На кого посвещаваш сърцето си?
ИЛЮСТРАЦИЯ
В своята песен „Честно в очи“
Владимир Ампов-Графа пита:

Бодлива тел от ръждясали мисли
пробожда всяка част ума.
Можем само много да мразим
и да бягаме далече от себе си.
Вече не можем силно да обичаме,
вече в Бог не вярваме, което е жалко,
вече да бъдем различни не искаме,
а вървим в коловози от правила.
Не е ли време да погледнем живота
честно в очи?
Не е ли време да се запитаме в кого
наистина вярваме?
Исус не е имал слуги. Но го наричат „господар“.
Не е имал степен. Но го наричат „учител“.
Не е ползвал лекарства. Но го наричат „лекар“.
Не е водил войски. Но царете се боят от него.
Не е провеждал битки. Но е завладял света.
Не е нарушавал законите. Но са го екзекутирали.
Погребан е в гробница. Но е по-жив от всякога.

В деня на Преображението Исус показва на
учениците си кадър от бъдещото царство.
- когато Той ще бъде в пълна слава
- когато ще разговаряме с минали и
сегашни Божии хора без превод
- когато ще чуваме Божия глас на живо
- когато няма да се нуждаем от шатри,
понеже ще живеем с Бога вечно
- когато ШАЛОМ ще е възстановен
Във второто си писмо ЛУКА показва тъкмо
обратната история.
ПАДЕНИЕТО на Ирод
Деяния 12:1-3, 20-24
Ирод Агрипа I се изправя в слава.
Но тази слава си е лично негова.
Кой е Ирод Агрипа I
 роден Марк Юлий Агрипа
 внук на Ирод Велики
 управлява през 41-44 г.
 над Юдея, Галилея, Перея и др.

 на млади години – учи се в Рим
 заедно с Тиверий и Клавдий
 разгулен живот
 трупа дългове
 бяга от град на град
 жена му урежда дълговете му
 попада в затвор поради заговор
 Калигула го издига: amicus caesaris
 златна верига, тежка колкото оковите
 39 г. – получава Галилея и Перея (от Антипа)
 Калигула умира
 борби между Сената и Клавдий
 Клавдий му дава и Юдея
 Строи трета, външна стена на Йерусалим
 юдеите го харесват – велик и ревностен цар
 разубеждава Калигула да вдигне своя
статуя на мястото на юдейския храм
 веднъж в храма свитъкът се предава:
служител—равин—свещеник—
първосвещеник—Агрипа
 в Юбилейна година чете прав от
Петокнижието; викат: „Ти си един от нас!“

И сега, в Деяния 12 глава, Ирод Агрипа I
продължава опитите да се хареса на евреите.
 Засилва гоненията срещу църквата.
 Обезглавява апостол Яков.
 Хвърля Петър в затвора – точно
в годишнината от разпъването на Исус.
После се премества в Цезарея.
Заради търговски спор приема на аудиенция
делегация от Тир и Сидон.
Облича царска мантия.
Сяда на съдийския престол.
Говори от Божие име.
Народът: „Глас Божий!“
Паралелите между двете случки са явни:
 Мойсей и Илия: аудиенция при Исус
 Тир и Сидон: аудиенция при Ирод
 Исус се облича в ослепителни дрехи.
 Ирод се облича в мантия.
 Исус се изкачва на висок хълм.
 Ирод се изкачва на висок трон.




апостолите чуват Божия глас над Исус
народът обявява Ирод за Божия глас

И още едно любопитно наблюдение:
 Яков, Петър, Йоан – тук са с Исус
 Деяния 12 гл. започва с техните три имена!
o Яков – обезглавен;
Петър – арестуван;
Йоан – скоро ще бъде заточен
Яков, Петър, Йоан – 3 пъти заедно в евангелията:

- възкресено момиче на Яир
- преображението на Царя
- молитвата с агония в Гетсимания
Но освен паралели има и явен контраст:
 Славата на Исус идва отгоре.
 Славата на Ирод е измислица.
 Исус говори с пророците за смъртта си.
 Ирод говори с езичници за търговия.
 Исус е посочен като Божий син и избраник.
 Ирод е покосен на място и изяден от червеи.

———
На този етап искам да тегля чертата и
да запитам на кого се покланяме ние днес.
На кого се покланяш –
на цар Исус или
на цар Ирод?
Кой е твоят цар?

[цар Идол]

Какво търсиш в него?
- авторитетен глас
- внушителна осанка
- изваяна фигура
- спортно майсторство
- фейсбук последователи
- бизнес успехи
- велик талант
Кого боготвориш? Кого обожаваш?
Кого цитираш най-често?
Чий профил следиш?
Кого даваш за пример?
Заради кого усилваш звука на TV?
В кого си влюбен?

Може би твоят цар Ирод не е човек, а:
- футболен отбор
- държава идеал
- марка автомобил
- личен порок
- смарт устройство
- завладяващо хоби
- болна амбиция
Ако в живота ти има нещо,
което заема мястото на Христос,
което си съперничи с Него,
което Го избутва в ъгъла,
което ангажира вниманието и копнежите,
това е твоят цар.
Единият Цар умира за тебе,
за да ти даде живот,
а после възкръсва и живее.
Другият цар те тъпче и използва,
като изсмуква живота ти,
а после изгнива прояден от червеи.
На кого посвещаваш сърцето си?

ИЛЮСТРАЦИЯ
 Мохамед Али – легенда в бокса
 олимпийски шампион (1960 г., Рим)
 световен шампион
(1964, 1974, 1978 г.)
 „спортист на века“ (Sports Illustrated, BBC)
 в Холивудската алея на славата
 умира на 3 юни 2016 г.
 30 г. след последната титла
 интервю с журналиста Гари Смит
 Али го завежда в плевня,
където някога е тренирал
 наредени снимки покрай стените
 портрети от славните години
 танцува на ринга, замахва, удря...
 триумф... слава...
 но по снимките има бели ивици
 гугутки сега обитават плевнята
 изпражненията им са по снимките
 Али започва да обръща снимките
 промълвява нещо
 Гари Смит го моли да повтори
 „Аз притежавах света! И за какво?
За едното нищо. Погледнете сега...“

След трийсет години как ще изглежда
сегашният ти живот?
Какво ще си спомнят за тебе?
Ще има ли значение кого си следвал?
На кого посвещаваш сърцето си?

