CO  JEST  POTRZEBNE  W  DOBRYM  UWIELBIENIU-
Wywiad z Timem Kellerem

Tim Keller jest pastorem w Redeemer Presbyterian Church na Manhattanie w Nowym Jorku. Były profesor seminarium w Westminster założył w centrum Manhattanu kościół, któremu udaje się dotrzeć do studentów, urzędników, ludzi na stanowiskach kierowniczych oraz intelektualistów. Odbywają się tam poranne, bardziej tradycyjne nabożeństwa oraz nabożeństwa wieczorne z muzyką współczesną.

Czy uwielbienie jest czymś, co przychodzi naturalnie? A może jest to umiejętność, której trzeba się nauczyć?
Uwielbienie Boga jest instynktem, który został skrzywiony. Trzeba się go nauczyć, ale gdy się już nauczymy, odczuwamy je we właściwy i naturalny sposób.
Jonathan Edwards mówił o religii, która polega na uczuciu miłości.       Nasze uczucia składają się z tej zasadniczej części naszej istoty, która ukierunkowuje nasz umysł, wolę i emocje na jakiś obiekt. Grzech spowodował, że przenieśliśmy swoje uczucia na relacje, osiągnięcia, pracę – wszystko z wyjątkiem Boga. Alfred Adler mówił, że dążymy do kontroli, władzy, wygody albo akceptacji. Mamy obsesję na punkcie tych rzeczy, pocieszamy się nimi i fantazjujemy na ich temat. 
Oczywiście, mówiąc biblijnie, te rzeczy są bożkami. Uwielbienie sprawia, że przenosimy uczucia z bożków na Boga. Z całą pewnością na najgłębszej płaszczyźnie zostaliśmy stworzeni do uwielbienia. Jednak ponowne odkrycie tego wymaga umiejętności. Trzeba się tego nauczyć.

Kiedy pozbędziemy się wszystkich zewnętrznych rzeczy, czym jest wspólne uwielbienie?

Jednostki uwielbiające Boga połączone jak konie w zaprzęgu. Każdy koń w zaprzęgu składającym się z sześciu koni jest pod wpływem prędkości i kierunku pozostałych pięciu. Tak samo jest z uwielbieniem.
Słowo ‘worship’ (uwielbienie) pochodzi od staroangielskiego słowa oznaczającego ‘worth-ship’ (zbliżone do ‘godność, wartość’ – we współczesnej angielszczyźnie słowo ‘worth-ship’ nie istnieje; przyp. tłumacza). Określam uwielbienie jako czynność prywatną, która ma dwie części: uznanie godności Boga i oddanie Mu tego, czego jest godzien.
Job mówi: „Od przykazań jego warg nie odstępowałem, zachowywałem w sercu słowa pochodzące z jego ust” (Joba 23:12). Kiedy coś cenię, patrzę na to z tęsknotą, na przykład na wystawie sklepowej, i myślę o tym, jak wspaniale byłoby to mieć. Rozmyślam o cechach tej rzeczy i mówię przyjaciołom o tym, jaka jest wspaniała. A potem wychodzę i kupuję ją. 
Uwielbienie jest traktowanie Boga niczym skarb: rozmyślam o Jego wartości i podchodzę do tego praktycznie – oddaję Mu to, czego jest godzien. Każdy rodzaj uwielbienia musi mieć te dwa elementy. Uwielbienie publiczne oznacza po prostu, że robisz to jednomyślnie z innymi.
Jeśli kaznodzieja mówi na przykład o świętości Bożej i widzisz wartość Bożą w kategoriach Jego świętości, widzisz to jednomyślnie z resztą kongregacji. Będąc razem lud Boży stanowi zespół, pozwalając, aby lider uwielbienia prowadził ich w takim kierunku, aby myśleli o Bogu tak, żeby odpowiedzieć indywidualnie, oddając Mu to, czego jest godzien. Oczywiście, nie każdy będzie trwał w uwielbieniu.

Kiedy zatem można powiedzieć, że uwielbienie w tej wspólnocie było dobre?

Kiedy duża ilość ludzi przychodzących na nabożeństwo uwielbia Boga prywatnie, uznając wartość Bożą i odwdzięczając Mu się. Słabe uwielbienie na nabożeństwie to takie, na którym jest bardzo mało ludzi tego pokroju. 
Niestety, nie ma namacalnego sposobu na obliczenie procentu. Prowadziłem nabożeństwa, na których moim zdaniem niewielu ludzi naprawdę uwielbiało Boga, ale kiedy porozmawiałem z moją żoną, okazywało się, że ona miała zupełnie inne wrażenie.

Jako jednostka, skąd możemy wiedzieć, czy naprawdę uwielbialiśmy Boga czy też spędziliśmy czas na czynnościach religijnych?

Nasze uczucia zawierają nie tylko nasz umysł, ale również wolę i emocje. Jonathan Edwards powiedział, że można doznać przeżycia intelektualnego, które nie miało na nas żadnego wpływu w sferze uczuciowej. Aby wielbić, musimy poruszyć swój umysł, wolę i emocje. Są one organicznie połączone. Zwykłe dowiedzenie się prawdy o Bogu jest edukacją intelektualną, a nie uwielbieniem.
Na przykład mogę przekonać się intelektualnie, że Bóg jest dobry, ale wciąż w niemądry sposób martwić się o coś, co nastąpi w tym tygodniu. Jeśli poranne kazanie dotyczy suwerenności i dobroci Bożej, nie uwielbiam Boga, o ile ta prawda nie zstąpi z mojego umysłu i nie dotknie moich emocji i woli. 
Uwielbiam zatem wtedy, gdy zdaję sobie sprawę, że ufałem własnym możliwościom, a nie suwerenności i dobroci Bożej. Kiedy przeniosę swoje uczucia z innych rzeczy, w których pokładałem zaufanie – co powodowało mój niepokój – na Boga, zostanę poruszony emocjonalnie. Mogę płakać, ale niekoniecznie. Zależy to od rodzaju osobowości. Ale prawda poruszy moje emocje i moją wolę. Moja wola jest poruszona, kiedy postanawiam zmienić sposób, w jaki poradzę sobie z tym zagrożeniem w przyszłym tygodniu.
Uwielbienie to uchwycenie prawdy o Bogu i pozwolenie na to, aby ta prawda uderzyła nas w sam środek naszej istoty. To wzbudza w nas dreszcz i pociesza nas. Właśnie wtedy prawda przeszła z lewej do prawej półkuli mózgu – z umysłu do serca. Natychmiast zmieni to twoje uczucia. Od tej chwili zmieni również twoje zachowanie. Cały mózg i cała osoba są poruszone.

Niektórzy ludzie wzruszają się do łez słuchając „Starego szorstkiego krzyża”. Inni pod wpływem „Wiatru w moich skrzydłach”. Czy to jest uwielbienie?

    Być może. Ale może to mieć wyłącznie związek sentymentalny. To znaczy ta piosenka budzi w nas ciepłe wspomnienia. To jest jeden z powodów, dla których ludzie mówią: „Nie mogę uwielbiać, jeśli nie siedzę w swojej ławce”, „Nie mogę uwielbiać, ponieważ przestawiliście krzesła” albo „Nie mogę uwielbiać, jeśli nie znam tych pieśni”.
    Jest to nostalgia, czuły sentyment, którego ludzie często potrzebują, ponieważ wszystko inne w życiu się zmienia. Ale to uczucie nie jest uwielbieniem.
Więc przeżycie emocjonalne może nie być uwielbieniem.

Zgadza się. Uczucia – prawdopodobnie pobudzone przez moje otoczenie albo coś innego – są poruszone, ale nie widać wpływu na całe moje życie. Nasze emocje stają się właściwą częścią uwielbienia, gdy w odpowiedzi na prawdę o Bogu oddajemy Mu coś w zamian: nasze pieniądze, grzech, naszą chwałę. I znowu muszą tu być trzy elementy: umysł, wola i emocje.
Wolałbym jednak używać słowa „poruszony” zamiast słowa „emocje”. Zgadzam się z Edwardsem, który zasadniczo powiedział, że jeśli nasze uczucia nie zostaną przeniesione z ziemskich bożków na Boga, nie uwielbiliśmy Boga. Nasze uczucie miłości jest czymś więcej niż emocje. 
Niektórzy z nas, włączając w to mnie, nie potrafią wyrażać emocji. Nie uważam się za zamkniętego w sobie – po prostu taki jestem. Jeśli jednak minie niedzielny poranek, a ja nie przeżyłem nic emocjonalnie, to znaczy, że nie uwielbiłem Boga. Muszę pozwolić na to, aby moje serce zostało dotknięte przez uwielbienie.

Oprócz nostalgii, jakie inne emocje są często mylone z uwielbieniem?
    
Oczyszczenie sumienia. Niektórzy ludzie czują się winni, ponieważ nie chodzili przez jakiś czas do kościoła albo nie modlili się. Gdy zatem siedzą w kościele, zaśpiewają pieśń i dadzą coś na kolektę, czują się lepiej. Będąc tam czują się dobrymi ludźmi. Ich sumienie jest czyste. Może to uczucie jest lepsze niż sentymentalizm, ale wciąż nie jest to uwielbienie.
Inni ludzie mogą doznać tylko przeżycia estetycznego, co być może jest lepsze niż dwie pozostałe formy emocji, ale jeszcze nie jest to uwielbienie. Nawet ludzie wrodzy wobec Ewangelii mogą łkać słuchając „Mesjasza” Haendla. C.S. Lewis powiedział, że jego wyobraźnia została ochrzczona dzięki wspaniałej sztuce chrześcijańskiej w czasie, gdy był wciąż ateistą. 
Po wygłoszeniu kazania słyszałem opinie ludzi: „Twoje kazanie było cudowne. Czułem się świetnie, ale wcale nie wierzę w to, o czym mówiłeś”. Podobała im się logika, sposób przekazania i ogólne wrażenie, ale nie mogli w to uwierzyć.
Można zatem wyłączyć swój intelekt oraz wolę i doznać niewiarygodnie estetycznego przeżycia, gdy widzi się ewangelię zaprezentowaną w artystyczny sposób.

Jaką rolę powinna odgrywać w uwielbieniu estetyka?

Estetyka, czy też sztuka, jest przemieszczeniem się z prawej strony mózgu do lewej. Sztuka jest zatem często tylnymi drzwiami do lewej półkuli mózgowej – stroną naszego mózgu, która analizuje prawdę. Z pewnością ludzie przychodzą do prawdy poprzez wielką estetykę. Siła sztuki przyciąga uwagę ludzi. Po chwili zaczynają się zastanawiać, czy idee, które ją zainspirowały, są prawdziwe.
To jest jeden z powodów, dla których wielkie kościoły, które skupiają się na perfekcji w uwielbieniu, przyciągają więcej niewierzących. Niewierzącego pociąga sztuka przyjemnie brzmiącego zespołu uwielbiającego albo kwartetu smyczkowego. Niewierzących na ogół nie pociągają małe kościoły, gdzie w czasie uwielbienia na nabożeństwie porannym wstaje nastoletni siostrzeniec brata Joe i gra na klarnecie „Nasz Bóg jest potężną twierdzą”. Ta muzyka ma znaczenie dla członków kościoła brata Joe, którzy znają i kochają siostrzeńca oraz znają i kochają prawdę. Ale ci, którzy jeszcze nie nawiązali tej relacji, czują się niezręcznie z powodu braku estetyki.
Z reguły im większy jest kościół, tym ważniejsza staje się estetyka. Można to porównać do różnicy między dwoma restauracjami, z których obie oferują wspaniałe jedzenie. Jedna to bar schowany w suterenie – jego gospodarze są dumni, że jada tam niewielu ludzi. Przyciąga niewielu nowych klientów, ponieważ nikt nie wie, gdzie się znajduje, chyba że powie mu o tym stały bywalec.
Z kolei druga restauracja kładzie nacisk na dobrą reklamę i przyjemną atmosferę. Jest łatwa do odnalezienia, ciepła i przyjacielska. Wszystko w niej mówi: „Spróbuj naszego jedzenia!" Powiem wręcz, że przy zakładaniu zboru decydujemy o jego przyszłej liczebności poprzez wagę, jaką przykładamy do estetyki w uwielbieniu.

Czy uwielbienie powinno być dobrą sztuką dlatego, że Bóg zasługuje na wszystko, co najlepsze?

To jeden z powodów. Ale szczerze mówiąc, wątpię, że dla Boga istnieje wielka różnica między klasycznie szkolonym solistą a siostrzeńcem brata Joe. Nawet nasi najlepiej wyszkoleni muzycy raczej nie zrobią wrażenia na Wszechmocnym Bogu. Bóg jest tym, którego chcemy zadowolić i wątpię, żeby osądzał nas według estetyki.
Dla mnie estetyka jest ważna jako skuteczny środek do tego, aby ludzie uchwycili prawdę o Bogu, aby móc dać Mu to, czego jest godzien – uwielbienie. Dobra estetyka usuwa przeszkodę dekoncentracji, którą zła sztuka umieszcza na drodze przyszłego czciciela.

Czy skupianie się na estetyce nie jest jednak zaledwie troską wobec schematu myślowego konsumenta naszej kultury?

Efektywna ewangelizacja zazwyczaj łączy doskonałą estetykę z przesłaniem. Kazania George’a Whitefielda były wspaniałe pod względem estetycznym: jego głos robił wrażenie, a także potrafił wplatać poruszające historie, które sprawiały, że tłum lamentował i szlochał. Jego zdolności oratorskie przyciągały tłumy od pięciu do dziesięciu tysięcy ludzi.
Niezależnie od tego, czy jest to przemowa Whitefielda, teatr Willow Creek czy bardziej klasyczna estetyka prezbiteriańska, celem jest przesłanie, które przenika głowę, serce i wolę.

I to mówi reformowany pastor, który cytuje Jonathana Edwardsa! (śmiech)

Współczesna muzyka pop nie jest jedyną sztuką, która przyciąga niewierzących. Zawsze jestem zdumiony, kiedy twierdzą tak pastorzy. 
Największe nabożeństwo w naszym kościele nie zaczyna się od współczesnego zespołu (chociaż mogłoby się to zmienić). Są na nim tradycyjne pieśni i kwartety smyczkowe grające muzykę klasyczną. Być może dlatego, że Nowy Jork jest bliższy Europie niż reszta kraju. Odkryłem, że ludzie z Manhattanu lubią formalny styl. Są przyzwyczajeni do katedr, muzeów sztuki, symfonii. Tak wielu niewierzących czuje się pewnie na nabożeństwie liturgicznym, ponieważ przynajmniej wiedzą, co wydarzy się za chwilę. Nie ma żadnych niespodzianek.
Odkryłem również, że wielu ludzi, odrzuciwszy wychowanie chrześcijańskie, często powraca do wiary poprzez liturgiczny kościół. Ten rodzaj ludzi to przeważnie część naszej krajowej inteligencji: profesorowie uniwersyteccy, pisarze, muzycy.
Dan Wakefield, pisarz, który przeniósł się do Nowego Jorku w latach 50-tych, pochodzi z Indiany. Kiedy tu przyjechał, całkowicie porzucił swoje korzenie baptystyczne i stał się przedstawicielem cyganerii. W jednej ze swoich książek opisuje, jak nie chciał mieć nic wspólnego z wartościami centrum Ameryki. Całkowicie porzucił religię.
Teraz jednak ma prawie sześćdziesiąt lat i rzekomo potrzebuje duchowości, więc chodzi do kościoła episkopalnego. Dlaczego? Prawdopodobnie czuje się tam bezpiecznie, ponieważ ten kościół jest związany z historią, sprawia wrażenie zasługującego na zaufanie i jest dla niego bardziej zadowalający estetycznie.
Tak więc historyczna liturgia przyciąga określony rodzaj osób. Otwiera ona drzwi do serca, czego nie może zrobić sztuka kultury pop. Osobiście podobają mi się oba rodzaje. Każda forma sztuki otwiera inne drzwi do mojej duszy.
Jednym z problemów, któremu muszą stawić czoła pastorzy, jest planowanie uwielbienia, w którym wezmą udział zarówno wierzący, jak i osoby poszukujące. Czy pszenica i wyka mogą uwielbiać razem?

W naszym kościele mówimy, że sposób, w jaki przemawiamy do zebranych, nie jest skierowany tylko do wierzących albo poszukujących. Nasze nabożeństwo uwielbienia wzywa każdego do odpowiedzenia na prawdy Boże. Po prostu przekazujemy to zrozumiałym językiem. Oprócz dobrej estetyki staramy się sprawić, aby nasze uwielbienie było przystępne, co pod wieloma względami jest również dobrą estetyką. Drobiazgi takie jak słowa liturgii muszą być piękne i zrozumiałe. Nawet słowa muszą być estetyczne.
W liturgii historycznej kongregacja recytuje na głos więcej niż w wolnych kościołach, więc słowa w tych formułach muszą być zrozumiałe. Nasz biuletyn jest broszurką o kilkunastu stronach, która zawiera słowa i nuty pieśni oraz słowa liturgii, której używamy, a także cytaty takich postaci literackich jak George Herbert, XVII-wieczny poeta, czy też pieśni ludowych. To zdumiewające, że amerykańskie melodie ludowe dobrze pasują do uwielbienia z gatunku kultury wysokiej. Silniejsza linia melodyczna muzyki ludowej dobrze brzmi przy klasycznym stylu nabożeństwa.

Jaką rolę odgrywasz w czasie liturgii jako lider uwielbienia?

Aby uwielbienie było zrozumiałe, podaję więcej wyjaśnień, mówiąc na przykład „Przeczytajmy ten fragment Pisma, a potem spędźmy kilka chwil w ciszy na wyznaniu grzechów.” Potem wyjaśniam, czym jest wyznanie grzechów. Albo mówię: „Pod koniec kazania padnie wezwanie do oddania życia Bogu. Oddanie naszego życia Bogu oznacza...”
W rzeczywistości jednak można przekazać jednak tylko tyle nauczania i Ewangelii w czasie nabożeństwa uwielbienia. Kongregacja potrzebuje zatem dla obu celów spotkań poza niedzielnym uwielbieniem.

Kiedy starasz się przyciągać ludzi estetyką tydzień po tygodniu, czy istnieje presja, aby co tydzień być lepszym niż poprzednio?

Nie odczuwam presji z gatunku „czy potrafisz przeskoczyć samego siebie”, o której mówią niektórzy pastorzy. Mimo to, zwykła presja, aby stworzyć równie dobre nabożeństwo uwielbienia co tydzień może mieć potężny wpływ. Ta presja może spowodować, że niewłaściwie zareaguję, kiedy nabożeństwo nie potoczy się tak, jak bym oczekiwał. Jestem osobą zwracającą uwagę na szczegóły i czasami łapię się na tym, że kurczę się ze strachu, kiedy wokalista coś zepsuł albo system mikrofonów zaczyna wariować. To nie jest dobre. Pokazuje to nadmierne skupienie na estetyce.
Ostatnio przenieśliśmy się z mniejszego pomieszczenia, gdzie nie było już miejsca, do większego audytorium w Hunter College, które ma miejsca dla 2200 osób. Na naszym największym nabożeństwie jest jednak 800 osób. To ostudziło energię naszego uwielbienia, ponieważ ze względu na akustykę nasz śpiew nie może wypełnić całego audytorium.
Jest to frustrujące. Kupiliśmy organy, które są pomocne, ale musieliśmy zaakceptować fakt, że dopóki nie wypełnimy audytorium, nasz śpiew pod względem estetycznym nie spełni naszych oczekiwań. Niektórzy z naszych ludzi byli rozczarowani, kiedy na początku się tu przenieśliśmy, ale nie mieliśmy żadnego wyboru.
Tak czy inaczej, jeśli ludzie mogą doznać przeżycia estetycznego, a nie uwielbienia, mogą również uwielbiać bez dobrej estetyki. Muszę o tym pamiętać, więc staram się równoważyć prawdę z miłością. Jestem zwolennikiem dobrej estetyki, ale nie robię tego w szorstki sposób. Staram się o doskonałość, ale nie chcę zamykać drzwi do negocjacji. O estetyce można dyskutować, o prawdzie nie.

Jak planujesz nabożeństwo, aby ludzie mogli wielbić przy użyciu umysłu, emocji i woli?

Rozbijamy nasze nabożeństwo na trzy cykle obserwowania, czego Bóg jest godzien i dawania Mu tego, na co zasługuje. Na przykład na rozpoczęcie nabożeństwa często daję pieśń, która skupia się na jakimś aspekcie Boga. Potem dwie kolejne pieśni i czas ciszy na wyznanie pozwala ludziom odpowiedzieć: oddać Bogu to, czego jest godzien. 
Elementy uwielbienia takie jak czytanie wersetów Pisma, napomnienia i kazania są sposobami na pokazanie ludziom, czego godzien jest Bóg. Ofiarowanie, modlitwy pokutne i dziękczynne oraz czas wyznania są oczywiście po to, aby ludzie mogli odpowiedzieć Bogu.

Jako lider uwielbienia, co musisz wnieść duchowo do nabożeństwa niedzielnego?

Zanim nadejdzie niedziela, muszę uwielbiać Boga przez cały tydzień. Używam codziennie schematu „girlandowej” medytacji Marcina Lutra, którą opisuje w jednym z listów. Rozmyślam, aż jakaś myśl z Pisma zapali się w moim sercu. Zbieram te myśli, które pozostają radioaktywne przez cały tydzień i używam ich w prowadzeniu uwielbienia w następną niedzielę. To przygotowuje mnie do uwielbienia razem z moją wspólnotą. Ludzie w moim kościele mogą to wyczuć. Wierzę, że kościół musi widzieć mnie w uwielbieniu, widzieć, jak moje uczucia są poruszone przez prawdę Bożą.
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