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We wcześniejszym artykule przyjrzeliśmy się kilku z wielu korzyści płynących z fenomenu muzycznego uwielbienia. Nie omówiliśmy kilku dodatkowych, pozytywnych efektów włączając w to odświeżenie nabożeństw uwielbienia, ekspresji jedności, dodatkowych stylów muzycznych używanych do wielbienia Boga, finansowego zabezpieczenia dla tych, którzy piszą teksty pieśni uwielbiających. Bez względu na strach przed utraceniem jasności tego, co Bóg pragnie czynić, potrzebujemy być świadomi prawd, których nie zmienia ruch uwielbienia. Oto kilka z nich:
1. Uwielbienia i muzyka niekoniecznie są tym samym. Bóg jak najbardziej chce, abyśmy wielbili Go muzyką („Dobrze jest dziękować PANU i opiewać imię twe, o Najwyższy,” Psalm 92;2). Ale uwielbienie, jak określa to Pismo, odnosi się do tego, co kontroluje nasze serca i formuje nasze pragnienia. To nie tylko odzwierciedla się w tym, co my śpiewamy, ale także w tym, co mówimy, myślimy i czynimy.
2. Słuchanie muzyki uwielbienia nie czyni mnie osobą uwielbiającą. Tak samo przebywanie w budynku kościoła nie czyni ze mnie chrześcijanina. Mieszkanie w środowisku przesiąkniętym muzyką uwielbienia nie oznacza, że uwielbiam Boga w Duchu i prawdzie.
3. Nie ma nic nowego pod słońcem. Możemy być kuszeni, aby myśleć, że uwielbienie jest w pewnym sensie „nowe”, albo w końcu stało się „prawdziwe”, tylko, dlatego, ponieważ jest prezentowane w stylu, który preferujemy! Musimy odeprzeć aroganckie przypuszczenie, że kościół był pogrążony w ciemności i rozpaczy przed przybyciem Matt’a Redman’a, czy Ron’a Kenoly’iego, bądź Delirious czy też Don’a Moen’a, albo...(... wy uzupełnijcie lukę). Uwielbienie jest pomysłem Boga i może być znakomite bez żadnych technologii czy innych takich. Nawet czasami jest w ten sposób lepiej! 
4. Uczucia niekoniecznie równają się prawdzie. Dziękuję Bogu za pogłębiającą się teologiczną treść pieśni uwielbienia, ale wiele pieśni jeszcze koncentruje się prawie, że wyłącznie na subiektywnej stronie naszej relacji z Bogiem. Kluczowym do tego rozwiązaniem jest równowaga. Nasze uczucia względem Boga muszą być mocno zakorzenione w naszym zrozumieniu biblijnych prawd o Nim. Duch Boży zawsze działa w porozumieniu z Jego Słowem, nigdy w opozycji do niego. Bóg poszukuje tych, którzy uwielbiają Go w Duchu I Prawdzie.
5. Nie każda pieśń przekazuje dobrą teologię. Jako, że jest o wiele łatwiej zapamiętać pieśni niż kazania, muzycy mogą stać się naszymi pierwszorzędnymi teologami. Łatwo wpadający w ucho refren może szybko zapaść w waszych umysłach, ale to nie oznacza, że on naucza prawdę. Przez wieki kościół śpiewał to, w co wierzył – czy nie byłoby mądre, aby większość osób piszących teksty do pieśni uwielbiających zainteresowało się teologią na poważnie? Czyż nie byłoby to wspaniałe, gdyby więcej nauczycieli i pastorów zaczęło pisać teksty do pieśni, aby nauczać i zachęcać do duchowego rozwoju cały kościół? Zgadza się, że może musieliby się nauczyć kilku rzeczy, ale czyż nasz czas uwielbienia nie byłby bogatszy?
Proszę, zrozumcie moje serce w trakcie ukazywania tych kilku kwestii. Ja, wraz z wieloma milionami innych, czerpałem wspaniałe, duchowe korzyści z wysokiej jakości, którą muzyka uwielbienia otrzymała w ostatnich kilku latach. Bóg jest uwielbiany! Modlę się, aby tak było dalej. Niech te myśli pomogą nam odkryć prawdziwe motywy naszych serc, gdy my staramy się żyć życiem godnym powołania, jakie otrzymaliśmy.
Do usłyszenia i niech imię Boże będzie waszym schronieniem, waszą radością i waszym zachwytem.
Dla Jego Chwały,
Bob
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