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Z całą pewnością naszym nadrzędnym celem w służeniu Bogu na tym świecie musi być podporządkowanie siebie celom, jakie On ma dla tego świata. Moim zdaniem Boży cel jest podsumowany (spośród innych fragmentów Pisma) w Psalmie 86:9:

„Wszystkie narody, któreś Ty stworzył,
Przyjdą i kłaniać się będą Tobie, Panie,
I wielbić Imię Twoje.”

Czytamy tutaj, że Bóg stworzył narody (lub ludy). Wyraźnie jest tu zasugerowane, że On ma wszelkie prawo, by oczekiwać od nich uwielbienia i oddawania Mu czci jako ich Stwórcy. Jest to nie tylko oczekiwanie, ale także bardzo wyraźne przepowiadanie, że to się wydarzy (zobacz także Ps 22:27-28). Historia kościoła i misji zmierza do dnia, gdy niezliczona rzesza czcicieli „z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu” (Obj 5:9) połączy się z zastępami aniołów stojących wokół tronu, by wykrzyknąć „Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków.” (5:13) Obecnie „misje istnieją, ponieważ uwielbienie nie istnieje, ale w przyszłości nie będzie misji. Jest to tymczasowa konieczność. Uwielbienie natomiast trwa na wieki.” [John Piper, Let the Nations Be Glad: The Supremacy of God in Missions, s.11]

Całe szczęście, ta pewność nie jest uzależniona od naszej wierności czy wytrwałości – to raczej Sam Bóg raczył użyć nas dla wypełnienia swoich ogólnoświatowych celów gromadzenia czcicieli dla chwały Swojego Imienia. Nigdy nie zapominajmy, że cel i jego wypełnienie to Boża odpowiedzialność!

Możliwe jest, by oddalić się od Boga przez próbę służenia Bogu. Zachowując się tak, jak Marta, zaniedbujemy tą jedyną niezbędną rzecz, i szybko zaczynamy przedstawiać Boga jako zajętego i niespokojnego. A.W. Tozer ostrzegał nas przed tym: „Zwykle przedstawiamy Boga jako zajętego, zapalonego do działania i, w pewnym stopniu, sfrustrowanego Ojca, który spieszy się i szuka pomocy, by wypełnić Swój dobroczynny hojny plan, by przynieść zbawienie i pokój światu…. Zbyt wiele misyjnych działań jest oparte o to wymyślone sfrustrowanie Wszechmocnego Boga.” [Piper, Let the Nations Be Glad, s.13]

 Postrzeganie uwielbienia jako ostatecznego celu i końca Kościoła, a tym samym misji, nie jest upraszaniem się o nadrzędność jednego 'wydziału' kościoła nad innymi. Uwielbienie, w jego najszerszym biblijnym znaczeniu, jako całości naszej odpowiedzi na Boża chwałę, jest czymś o wiele potężniejszym niż kościelna muzyka, niż nabożeństwa uwielbiające, niż sam kościół, niż nawet ten świat. Uwielbienie musi być centralnym punktem dla każdego z tych obszarów, ponieważ stanowi ono centrum Bożego celu, tak jak jest to jasno przedstawione w Psalmie 86:9. 

Ewangelizacja musi być rozumiana jako zaproszenie dla mężczyzn i kobiet do stania się czcicielami wielkiego i pełnego chwały Boga przez zbawcze dzieło Jego Syna. Celem ewangelizacji, mówiąc prostymi słowami, jest zdobycie większej ilości czcicieli, którzy będą wysławiać Jego Imię (ponieważ On jest tego wart, także dlatego, że taki był Jego cel w stwarzaniu narodów i odkupieniu ludzkości). Dla apostoła Pawła, ewangelizacja sama w sobie stanowiła także akt uwielbienia: „Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę [lub którego uwielbiam] w duchu moim przez zwiastowanie ewangelii Syna jego…” (Rz 1:9). Paweł także uważał prowadzenie nowych nawróconych poganów za swą duchową ofiarę uwielbienia (Rz 15:16).

Zakładanie nowych kościołów także musi mieć uwielbienie (w jego najszerszym znaczeniu) w swoim centalnym punkcie - nie tylko jako jeden z elementów na liście  prowadzonych przez kościół działań, ale skoncentrowane na Bogu, pionowy kierunek  całego życia i służby kościelnej. Zakładanie kościoła, budowanie ciała, docieranie do zgubionych – każde z tych ważnych działań ma wynikające ze swojej definicji ukierunkowanie na ludzi, poziomy komponent, i w ten sposób jest jednie środkiem do dużo większego celu. Uwielbienie Bożego Imienia zawsze musi stanowić dla nas dobrze widoczny cel. Naszym najważniejszym punktem koncentracji nie mogą być ludzkie potrzeby, ale to, że Bóg jest godzien chwały, (co pomoże nam także patrzeć na ludzkie potrzeby z Jego perspektywy). 

Bardzo szybko przestajemy dostrzegać większy obraz, bo tak wiele rzeczy dopomina się o naszą uwagę i energię! Boże pomóż nam, pośród wszystkich wymogów i presji życia (czy to na polu misyjnym czy w jakimkolwiek innym miejscu), zawsze dostrzegać wielkość Twojej chwały. Spraw, by ci, którym służymy, widzieli w nas, że Bóg gasi pragnienie w naszych duszach – tak, by oni także chcieli pić z tego źródła. Spraw, by nasze służby budziły w ludziach jeszcze głębsze pragnienie, by Ciebie uczynić centrum życia – tak, by coraz więcej ludzi mogło „przyjść i kłaniać się Tobie, o Panie… i wielbić Twoje Imię.”
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