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Prowadzenie uwielbienia jest zarówno sztuką, jak i nauką. Nie jest to nauka ścisła, ani nauka trudna lub egzotyczna. Prowadzenie uwielbienia jest rozległą kombinacją skutecznych umiejętności muzycznych, organizacji i przygotowania, doświadczenia, praktyki, powołania, charakteru i Bożej łaski. Jeśli zostaliśmy ustanowieni liderami uwielbienia, naprawdę musimy zwrócić uwagę na sztukę i naukę prowadzenia uwielbienia, jeśli chcemy skutecznie ułatwić komunikację ludu Bożego z Nim samym poprzez oddawanie Mu chwały. Wciąż zdumiewa mnie, jak praktyczna jest tak naprawdę duchowość i służba, oraz jak podstawowe umiejętności muzyczne, oddanie i ludzie wpływają na dynamikę samego uwielbienia oraz prowadzenia go.  

W celu przyjrzenia się dynamice prowadzenia uwielbienia rozbijemy to doświadczenie na trzy fazy: faza wstępna, w trakcie prowadzenia i na zakończenie. Przyjrzymy się każdej z nich w formie punktowej i mam nadzieję, że poruszymy niektóre spośród wskazówek, których wiele osób nauczyło się w twardej szkole życia.

Faza wstępna 

Wstępna faza prowadzenia uwielbienia wymaga odrobienia sporej ilości pracy domowej. Jak mówi stara maksyma – „przygotuj się na spontaniczność” . Wiele moich własnych frustracji, jako lidera uwielbienia, oraz frustracji wielu innych liderów, których znam, ma początek  w tej fazie prowadzenia. Kilka wskazówek ze szkoły życia może pomóc w uniknięciu pewnych pułapek jakich możesz doświadczać w prowadzeniu uwielbienia.

Ćwicz indywidualnie, zanim zrobisz próbę z zespołem. Pomoże to szybciej nauczyć się razem piosenek, da zespołowi pewność siebie, skróci czas próby, rozbudzi w nas miłość do tych pieśni oraz ułatwi wykorzystanie naszej energii. Bądź dobrze przygotowany na ćwiczenie innych szczegółów. Sprawdź, czy zespół ma nuty do każdej pieśni. Pamiętaj, że papier jest tani. Oszczędzaj czas mając dodatkowe egzemplarze pod ręką, żebyś nie musiał biegać kilka razy do kserokopiarki.

Bądź tak przygotowany przed niedzielnym porankiem, abyś mógł skupić się na Panu, zespole oraz rytmie poranka zamiast zadręczać się porządkowaniem nieładu. Odkrywam, szczególnie jako pastor, że niedzielne poranki mają wystarczająco własnych kłopotów, żebym jeszcze miał do nich dokładać problemy wywołane paniką w przygotowaniu. Zrób jak najwięcej parę dni wcześniej.

Niech twoim nawykiem stanie się porozumiewanie się z pastorem albo liderem społeczności na początku tygodnia. To na nich spoczywa ostateczna odpowiedzialność przed Bogiem za wyposażenie świętych oraz ułatwianie służby, którą Bóg chce wykonać. Znajdź konsekwentny sposób, aby dowiedzieć się od pastora, co Pan kładzie mu na sercu dla zgromadzenia (albo odnośnie kazania) i aktywnie poszukuj wersetów i pieśni spełniających wymagania. Nie czekaj, aż pastor cię odnajdzie i powie ci to. Zazwyczaj taka osoba ma w ciągu tygodnia na głowie milion rzeczy, a taka prośba dla niego to błogosławieństwo.
 
Módl się i wybierz pieśni, które bardzo lubisz grać. Jeśli czujesz się pewnie i jesteś z siebie zadowolony, istnieje szansa, że zachęcisz innych twoim entuzjazmem. Wybierz pieśni pasujące do okresu życia twojego zboru. Trzymaj uaktualnioną listę z akordami, stylem pieśni oraz ich tytułem przed sobą, żeby ogarnąć wzrokiem to wszystko, z czego możesz wybrać na nadchodzący tydzień.

Sporządź dosyć długą listę, żeby było z czego wybrać. Przygotuj pieśni o różnorodnym charakterze: uroczyste, umiarkowane, uwielbiające. Często mam „w rękawie” jedną albo dwie pieśni, do których mogę sięgnąć, gdy w uwielbieniu pojawia się trudny moment i muszę coś zmienić.

Naucz się pieśni na pamięć. Naucz się pieśni na pamięć. Naucz się pieśni na pamięć. Wierzę, że jest to szczególnie ważne dla lidera uwielbienia. Rozpraszanie się przy patrzeniu na wydruki, muzykę i/lub teksty, działa zabójczo na prowadzenie uwielbienia. Jeśli nauczyłeś się pieśni na pamięć, możesz swobodnie patrzeć na zebranych, na zespół oraz słyszeć delikatny szept Ducha. W przeciwnym razie jest to zbyt mechaniczne. Graj pieśń wiele razy z nut, zanim przejdziesz do wielokrotnego grania bez nut, zerkając w nuty co jakiś czas, gdy zajdzie taka konieczność. Gdy już nauczysz się pieśni na pamięć, zagraj ją jeszcze wiele razy bez nut i staraj się robić to każdego dnia, zanim ją zaprezentujesz. Ja gram każdą pieśń (szczególnie te trudniejsze) przynajmniej 20 razy, zanim próbuję wykonać ją na żywo bez nut. Jeśli tyle nad tym popracujesz, prawdopodobnie nie zapomnisz pieśni w czasie trwania nabożeństwa, oraz jeszcze potem przez długi czas! Jeśli nie nauczyłeś się pieśni na pamięć, nie zadręczaj się nią, ani – co jest jeszcze gorsze – nie próbuj jej grać, jeśli pamiętasz ją tylko w połowie. Rozproszenie przeszkadza w zbiorowym uwielbieniu, a dobra, gładko płynąca muzyka ułatwia je.

Często używaj instrumentu, na którym grasz prowadząc uwielbienie, w swoim osobistym czasie modlitwy. Im więcej czasu poświęcasz na ćwiczenie na swoim instrumencie, tym bardziej to ty go wykorzystujesz, a nie on ciebie. Przyzwyczajaj się do samotnego uwielbienia przy akompaniamencie swojej gitary, (jeśli właśnie na tym instrumencie prowadzisz). Jeśli możesz, uwielbiaj Boga i ćwicz pieśni w otoczeniu, w którym później będziesz prowadzić uwielbienie (zborowa kaplica albo korytarz). Zapoznaj się z dźwiękiem po nagłośnieniu. To wszystko pomaga.

Słuchaj jakości brzmienia twojego instrumentu. Wydaje on piękne dźwięki – graj na nim delikatnie i z troską, aby się nie buntował.

Rób nieduże postępy w swoim graniu, z tygodnia na tydzień. Innymi słowy, próbując czegoś choć trochę nowego każdego tygodnia (na przykład sprawienie, żeby twój mały palec zrobił coś, czego nie musiał robić wcześniej), w końcu dodasz więcej smaku w jakości twojego przywództwa.

Zapoznaj się z sekwencjami akordów, których możesz użyć improwizując i których prawdopodobnie będziesz używać, oraz przećwicz taki akompaniament z zespołem. Daj im znać, kiedy zdecydujesz się na taką improwizację. Przygotuj się na spontaniczność.

Przećwicz taką aranżację pieśni, która najlepiej wychodzi, tj. zwrotka / refren / zwrotka / refren / refren. Niech zespół wie, czego się spodziewać – zmieniaj to w trakcie uwielbienia tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Nie zostawiaj zbyt wiele miejsca na spontaniczność chwili. Jeśli nie wszyscy uczestnicy są profesjonalnymi muzykami, nieświadomość tego, co może się wydarzyć, może onieśmielać, a nawet zniechęca. Nie wywieraj zbyt wielkiej presji na zespole przez niepewność, co będzie dalej.

Pamiętaj, że kapodaster jest twoim przyjacielem. W przygotowaniu do uwielbienia czasami przejście na wyższe akordy może pięknie zaakcentować dźwięk. Pozwala to również drugiej gitarze grać niższe akordy bez muzycznego czy rytmicznego zgrzytu.

W trakcie uwielbienia 

Pomyśl o rozpoczęciu czasu uwielbienia modlitwą, wersetem z Biblii albo słowem zachęty. Myślę, że jest to dobry sposób na wprowadzenie chwili bardzo potrzebnego skupienia na Bogu dla tych, którzy są zebrani, dla zespołu i dla mnie. Biblia zawiera kilka bardzo zachęcających rzeczy, które mówią o Bogu i o nas – naprawdę powinieneś to czasami czytać!

Przez większość czasu miej oczy otwarte. Często uważamy zamykanie oczu za znak poufnej społeczności z Bogiem. Jeśli robimy to tym celu, jest to całkowicie stosowne. Myślę jednak, że robimy to często, ponieważ nie chcemy widzieć, jak coś się wali! Albo kiedy coś się wali w trakcie, zamykamy oczy, aby uniknąć bólu! W Vineyard podkreślamy wagę otwierania oczu, gdy modlimy się, aby zobaczyć, co Bóg czyni w ludziach, którym usługujemy. Twarze ludzi nie zawsze są dokładnym barometrem skuteczności czasu uwielbienia, ale utrzymywanie z nimi kontaktu wzrokowego jest bardzo ważne. Wiele razy uśmiecham się, kiedy śpiewam do drogich świętych kilka rzędów dalej i razem przeżywamy uroczysty moment. Dajemy przykład wspólnego uwielbienia przez naszą jedność oraz postawę prowadzących. Zamykanie oczu przez cały czas może odciąć nas właśnie od tych ludzi, których chcemy prowadzić.

Śpiewaj wyraźnie, z pewnością siebie i śpiewaj melodię. Kiedy prowadzisz, prowadź. Mruczenie pod nosem stwarza brak pewności w twoim przywództwie, a śpiewanie z pewnością siebie daje silne poczucie kierunku. Pewne siebie prowadzenie nie jest kontrolą, ale raczej daje wielką wolność kongregacji. Gdy prowadzisz, unikaj nadmiernie ozdobnego stylu lub harmonii. O ile cała kongregacja nie zna pieśni tak dobrze, aby każdy mógł zaśpiewać ją od tyłu, zbytnie oddalenie się od linii melodycznej będzie rozpraszać i wprowadzać w zakłopotanie wielu ludzi.

Dąż do uczynienia gry na swoim instrumencie drugą naturą. Odnosi się to do tego, o czym wspomniałem wcześniej. Możesz wtedy swobodnie słuchać instrukcji Pana w trakcie gry. W środku pieśni wielbiącej mogę myśleć o 25 różnych rzeczach. „O, jak dobrze widzieć ich tu w tym tygodniu”, „Ona sprawia wrażenie, jakby naprawdę nie znosiła tego hałasu”, „Panie, dotknij Tomka, kiedy będziemy grać tę pieśń”, „Och, zapomniałem zadzwonić do niego w tym tygodniu!” albo „Zastanawiam się, co Anita przygotowuje na obiad...”. Wiesz, co chcę powiedzieć? Czasami zapominamy o kolejnym akordzie, kiedy jesteśmy rozproszeni. Im lepiej jesteśmy przygotowani, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo pomyłki.

Unikaj „uwielbienia dla przyjemności”. Przez „uwielbienie dla przyjemności” mam na myśli doświadczenie uwielbienia, które jest znaczące dla ciebie i może nawet dla zespołu, ale przez które traci się ludzi. Jesteś tam po to, aby służyć im w wyrażeniu uwielbienia oraz intymności z Bogiem. Długie fragmenty instrumentalne albo długie proroctwa nie zawsze są najlepsze, szczególnie na niedzielny poranek. Uważam, że konferencje i inne szczególne okazje mają całkiem odmienny charakter niż małe grupy albo niedzielne poranki. Uważaj, aby nie usprawiedliwiać tego typu przyjemnego i luźnego uwielbienia duchową etykietką. Pytaj swojego pastora, jeśli nie jesteś pewny stosowności niektórych swoich decyzji w czasie prowadzenia. On jest powołany przez Boga do utrzymywania kontaktu z ludźmi i ma pewną gotową intuicję. 

O ile ty i twój zespół nie gracie razem od lat, rozmawiajcie o waszych gestach oraz o tym, skąd mają wiedzieć, jak wykonujesz pieśń. Mój zespół jest dobrze wyćwiczony, aby mnie obserwować, obserwować, obserwować. Poznali ogólnie moje gesty, wiedzą, co znaczy intensywność mojego głosu, do czego prowadzi moje brzdąkanie na gitarze itd. Wyraź to słowami, jeśli zajdzie taka konieczność. Moi perkusiści obserwują bardzo uważnie gryf mojej gitary i moją lewą nogę! Wiedzą, że jeśli chcę przyspieszyć albo zwolnić, zobaczą to najpierw tam. Jeśli to możliwe, niech ktoś inny prowadzi zespół. Ja mam wyznaczonego lidera zespołu, który obserwuje mnie uważniej niż ktokolwiek inny i często wskazuje zespołowi zbliżający się moment kulminacyjny.

Rozważ rozpoczęcie każdej pieśni na twojej gitarze, chociażby przez kilka taktów. To pozwala mi ponownie zorientować się w moim tempie (co często jest konieczne), zanim wejdzie zespół. Pamiętam chwile, kiedy zaczynałem grać w niewłaściwej tonacji i byłem wdzięczny, że zespół czekał, aż się zorientuję!

Przekazuj sygnały swojemu akustykowi. Tak czy inaczej on powinien cię obserwować, ale dobrze jest ustalić sygnały na temat dźwięku, które nie wymagają użycia rąk. Pamiętaj, że twój akustyk jest częścią zespołu wielbiącego, a nie osobą na twoje usługi. Bądź wrażliwy na jego potrzeby, gdy on wykonuje swoją pracę uwzględniając twoje potrzeby, nawet w środku uwielbienia.

Konsekwentnie utrzymuj kontakt wzrokowy z pastorem. Ważne jest, aby pamiętać, że nikt z nas nie przewodzi w próżni. Jesteśmy powołani do tego, aby przewodzić razem przy różnych rolach i podziale pracy. Powołaniem pastora jest wyczucie ogólnego pulsu zgromadzenia świętych w twojej lokalnej kongregacji i zasadniczą kwestią jest utrzymanie komunikacji z nim (werbalnej i niewerbalnej) poprzez swoją rolę w prowadzeniu zgromadzenia. Odnosi się to również do mniejszych grup. Czasami nawet schodzę ze sceny, aby krótko porozumieć się z pastorem prowadzącym i określić kierunek, w którym jego zdaniem powinniśmy pójść w uwielbieniu. Nie jesteśmy niezależnymi ludźmi, którzy robią, co im się podoba. Jesteśmy poddani tym, którym Bóg dał szczególny nadzór, a nasze dary i przywództwo idą za ich przykładem.

Nie pędź za szybko przez czas usługi – to może być najbardziej wrażliwy i ekscytujący czas do nauczenia się słuchania delikatnego prowadzenia Ducha Świętego. Kiedy prowadzisz służbę, bądź dla ludzi pasterzem. Módl się za ludzi poprzez pieśni. Niech Bóg używa cię w tych cennych chwilach, kiedy On przemawia do serc.

Po uwielbieniu 

Zawsze pamiętaj, aby najpierw spytać Pana, a nie kogoś innego, co sądzi o tym czasie uwielbienia, który właśnie prowadziłeś. Sukces i porażka to wydarzenia, a nie ludzie. Zanim zaczniesz szukać u innych afirmacji albo wyrzucisz swoją gitarę przez najbliższe okno, wycisz swoje serce przed Panem (możesz nawet zrobić to natychmiast po odegraniu swojej roli w nabożeństwie, na wygodnym krześle) i przyjmij Jego miłość oraz to, co ma ci do powiedzenia. Często zadziwia mnie, gdy wyczuwam, jaka była perspektywa Pana wobec czasu prowadzenia.

Przyjmij z wdzięcznością to, co Pan Ci daje. Czasami będzie to zachęta, a czasem krytyka. Odpowiedz z wdzięcznością na każdą uwagę i pamiętaj, aby złożyć każdą przed Panem dla Jego chwały albo Jego osądu. Niezależnie od tego, w jakim duchu jest ten komentarz, spytaj Pana, czy chce do ciebie przez niego przemówić. A jeśli jest uwaga z podziękowaniami, odpowiedz podobnie słowami „dziękuję”. Jeśli to było „tylko z Boga”, a nie z żadnego z was, to takie doświadczenie jest znacznie lepsze dla wszystkich! On użył was i odbiera chwałę, jeśli dacie Mu ją w swoich sercach.

Ucz się na swoich błędach. Czasami nagrywaj prowadzenie uwielbienia na wideo. Będziesz zdumiony rzeczami, które zobaczysz, choć nie zdawałeś sobie sprawy, że tak konsekwentnie się zdarzają. Pamiętaj o małych uchybieniach i wielkich wpadkach i dopilnuj, żeby nie pojawiły się więcej (o ile to ty możesz temu zaradzić). Jeśli jednak sytuacja powtórzy się pomimo starań, reaguj raczej pogodnie. Śmiech łagodzi stres. 

Wyjdź z inicjatywą, aby spytać pastora, co sądzi o przebiegu uwielbienia oraz czy ma jakiś komentarz. Gdy już podniesie się z podłogi [doznawszy szoku, że spytałeś o jego opinię!]  odpowie na twoją chęć uczenia się kilkoma bezcennymi myślami z jego perspektywy. Przyjmij z pokorą to, co zostanie powiedziane i zanieś to do Pana. Nawet jeśli myślisz, że ta osoba nie ma o tym pojęcia, ponieważ nie “uwielbiała” tak jak wszyscy inni, tak czy inaczej weź tę kwestię pod rozwagę. Będziesz zdziwiony, jak wiele może wnieść przyjęcie skromnej uwagi. 

Zawsze, zawsze, zawsze oddawaj chwałę Panu po zakończeniu prowadzenia uwielbienia. Usiądź w domu albo w samochodzie i oddaj Mu znów chwałę. Mój przyjaciel, dyrektor teatru, mówi, że “chwała” jest jak radioaktywność. Jest potężna, ale jeśli trzymasz się jej za długo, zabije cię. Trzymaj wszystko nakierowaną na Jezusa.

Dan Wilt jest “Worship Resource Developer of Vineyard Music Global” oraz liderem uwielbienia, pastorem i nauczycielem w ruchu Vineyard’a.
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