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ТРИ НИВА НА КОМУНИКАЦИЯ

(текстът е свален от аудио послание)

от Крум Крумов

Числото 3 е фундаментално в Библията. Имаме Триединен Бог, триединство на
човешката личност (дух, душа и тяло ), три празника за поклонение ( Пасха, Петдесятница
и Шатроразпъване ), три части в Храма (външен двор, свято място и пресвято място), три
вида даване (пръв плод, десятък и дарение), три вида песни (псалми, химни и духовни
песни ) и т.н. Това, обаче, което също можем да забележим е, че има и три начина на
комуникация между хората.

 2 Кор. 4:13 "Повярвах, за това и говорих", то и ние, понеже вярваме, затова и
говорим;

 Яков 2:14 Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела?
Може ли такава вяра да го спаси?

1. Първото ниво на комуникация са думите. Вербалната способност на човека
е тази, която го отличава от другите създания.

 Матей 12:33-37 Или направете дървото добро, и плода му добър; или направете
дървото лошо, и плода му лош; защото от плода се познава дървото. Рожби ехиднини!
Как можахте да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което препълва
сърцето, говорят устата.  Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри
неща; а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща.  И казвам ви, че за всяка
празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден.  Защото от думите си
ще се оправдаеш, и от думите си ще се осъдиш.

 Думата, която в нашите преводи е преведена като празен, в ориг. текст е думата
аргос. Мнозина християни си мислят, че тук става въпрос за лоши думи, но всъщност, тази
дума означава празен, безсъдържателен, безплоден, бездействен. Това могат да са добри
думи, но лишени от субстанция - всъщност, точно това е обвинението, което Исус отправи
към фарисеите (говорят добри думи, но които са лишени от сила и същественост).

 Яков 2:18 Но ще рече някой: Ти имаш вяра, а пък аз имам дела; ако можеш,
покажи ми вярата си без дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела.

2. Второто ниво на комуникация надхвърля първото. Второто ниво на
комуникация са думи плюс дела, които подкрепят думите.

 Йоан 13:35 По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов
помежду си.

Исус имаше предвид не просто, че последователите Му ще се нарекат Негови
ученици, но че между тях ще бъдат проявени истински дела на любов, които дела ще бъдат
забелязани от хората.
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 2 Коринтяни 8:7,8 И тъй, както изобилвате във всяко нещо, - във вяра, в говорене,
в знание, в пълно усърдие и в любов към нас, - така да преизобилвате и в това
благодеяние.  Не казвам това като по заповед, но за да опитам искреността на вашата
любов чрез усърдието на другите.

Говоренето винаги трябва да бъде последвано от съответните дела. В противен
случай ще бъде аргос, т.е. празно, безполезно, безсмислено. Такова говорене по-скоро
дискредитира вярата в Христос, отколкото да я издига. Бог се е уморил от такова говорене,
хората в света са се уморили от такова говорене... Кога християните ще се уморят от
такова говорене?

1 Петър 2:9-12 Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде,
които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от
тъмнината в Своята чудесна светлина:  вие, които някога си не бяхте народ, а сега сте
Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили. Възлюбени, умолявам ви,
като пришелци и чужденци на света, да се въздържате от лътски страсти, които
воюват против душата;  да живеете благоприлично между езичниците, тъй щото,
относно това, за което ви одумват като злодейци, да прославят Бога във времето,
когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела.

Делата са онези неща, които ще привлекат вниманието на хората към нашата
изповед, че сме християни. Ако те не видят тези добри дела (правилен модел), няма да
преживеят посещение от Бог. Това може да ни звучи много фрапиращо, но Бог е решил да
постави Себе Си в зависимост от нашите действия и поведение. За съжаление, незрялостта
на Църквата е възпряла Бог от това - да извърши нещата, които е искал да извърши!

 Йоил 2:13 И раздерете сърцето си, а не дрехите си, Та се обърнете към Господа
вашия Бог;

 1Коринтяни 13:1-3 Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм
станал мед що звънти, или кимвал що дрънка.  И ако имам пророческа дарба, и зная
всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй щото и планини да премествам,
а любов нямам, нищо не съм.  И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и
ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползува.

3. Третото ниво на комуникация надхвърля второто ниво на комуникация -
освен правилните думи и съответните им дела, то включва и правилно отношение.
Можеш да говориш правилните неща, да вършиш правилните неща, но да го правиш с
неправилна мотивация! Бог иска, освен правилните думи и правилните дела, да види и
правилното отношение. Докато думи и поведение, дела могат да бъдат подправени, то
мотивите не. Ти или имаш правилно отношение или не.

Матей 7:22,23 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.

Тези хора говореха правилните думи, вършеха правилните неща, но мотивацията
им беше противна на Бога. Те градяха своите собствени империи (служения, деноминации,
организации и програми ), които наричаха "Божие царство", но мотивацията им, пътищата
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им и отношението им тотално ги отделиха от Бога. Решението беше тяхно, а не на Бог. Но
то предизвика Божието решение.

 1 Йоан 3:15-18 Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец; и вие знаете, че в
никой човекоубиец не пребъдва вечен живот.  От това познаваме любовта, че Той даде
живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята,  Но ако
някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от
него, как ще пребъдва в него любов към Бога?  Дечица, да не любим с думи нито с език, но
с дело и в действителност.

В последния стих на този пасаж много ясно се виждат трите нива на комуникация:
"с думи" (първото ниво), "с дело" (второто ниво) и "в действителност" ( т.е. не присторено,
а като истинско отношение - третото ниво). Това, обаче, което гарантира, че ще имаме
правилните думи и правилните дела, е правилното отношение в сърцето, т.е. редът трябва
да бъде обратен. Тогава възниква въпросът : Как да знаеме, че имаме правилното
отношение в сърцето си?

Ефесяни 3:14-19 затова, прекланям коленете си пред Отца [на нашия Господ Исус
Христос], от Когото носи името си всеки род на небесата и на земята,  да ви даде,
според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във
вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и
основани в любовта  да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, що е
широчината и дължината, височината и дълбочината,  и да познаете Христовата
любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия
пълнота.

 Ако Христос царува в нашето сърце, тогава ще имаме правилната основа, и всичко,
което вършим, ще изхожда от правилната мотивация и отношение. Ето защо фокусът на
Църквата не трябва да бъде да се градят организации, програми, мрежи, деноминации и
т.н., а да се "всели Христос във вашите сърца". Това не става просто с новораждането на
хората, тъй като ап. Павел писа това до новородени хора, а чрез цялостна и радикална
промяна "във вътрешния човек". Това не може да стане за един миг, както става с
новорождението, а е дълъг, нелесен, некомфортен, понякога много болезнен, но абсолютно
задължителен в очите на Бога процес! Ако преминем през този процес, тогава ще бъдем
истински, както и Бог е истински. В противен случай се изправяме пред заплахата да чуем
думите : "Аз никога не съм ви познавал". Няма значение кой колко твърди, че познава Бога.
Големият въпрос е : ДАЛИ БОГ ГО ПОЗНАВА ПО ИМЕ?

______________________________________________________________________________
* Текстът е набран от Янко Драгнев от аудио посланието “Три нива на комуникация”


