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Po co istnieje chór albo zespół muzyczny? Celem z pewnością bardziej jest uwielbienie Boga niż samo granie i śpiewanie. Tak, grupa istnieje głównie żeby prowadzić i zachęcać do uwielbienia całe zgromadzenie. Jednak jest to możliwe tylko kiedy grupa zajmuje się rozwojem duchowej jakości swojego wielbienia. Taki zespół ma większy potencjał żeby wzbogacać życie zboru. Śpiewacy i muzycy często mają role pioniera i proroka w Ciele Jezusa, odkrywając nowe dziedziny duchowego życia zanim zrobią to inni.
Chciałbym przedstawić dziesięć "klejnotów" w "koronie uwielbienia", które mogą podnieść jakość naszego uwielbienia, jeśli je prawdziwie docenimy. Będę o nich mówić krótko ale w domu powinniście wrócić do tego tematu, odnieść go do wersetów z Biblii i zastanowić się nad nimi. Powinniśmy dobrze te klejnoty poznać tak by stały się częścią naszego życia. 
Mądrze skorzystaj z tych tematów. Nie będzie natychmiastowych rezultatów ale zobaczysz je po pewnym czasie. Musisz prosić Boga o pokazanie ci co powinno być na pierwszym miejscu w twoim duchowym życiu. Proś o mądrość i wrażliwość kiedy będziesz poznawać nowe elementy, które mogą wyglądać bardzo radykalnie i nawet groźnie. 
Wykorzystaj czas próby muzycznej też na swój duchowy wzrost. Jeżeli to dla Ciebie bardzo nowe, zacznij od prostej modlitwy w tej intencji na początku lub na końcu próby, albo podczas cichego czasu. Może lepiej zaczynać od próby muzycznej. Ludzie będą bardziej rozluźnieni i potem oni będą bardziej otwarci na kolejną modlitwę. Pomyślmy też o miejscu - np. chłodny i nieprzyjemny budynek nie jest zachęcający do modlitwy. Byłoby dobrze żeby być w ciepłym miejscu. 
  
1. Szukanie oblicza Bożego: Ps. 27:4
Czego szukasz w życiu? Dawid postawił jedną rzecz przed wszystkim - szukanie oblicza Bożego (w8.) To jest największy i najbardziej cenny klejnot w Koronie Uwielbienia. Intymność jedności z Bogiem jest celem całego wielbienia - wpatrywać się w piękność Pana i szukać Go w świątyni. To znaczy w sekretnym miejscu naszego serca - nic nie może tego zastąpić.
Szukamy w życiu wielu rzeczy. Nawet w kościele możemy zajmować się szukaniem wszystkiego oprócz samego Boga. 
Spędź czas w ciszy medytując nad tym wersetem. Pozwól Duchowi Świętemu przeszukać twoje serce. Czy twoje doświadczenie wielbienia jest podobne do doświadczenia Psalmisty? Jak bardzo podobne? Proś Pana by dał ci takie samo pragnienie żeby Go szukać. 

2. Stawanie się świętym: Psalm 24:3-6
Ci, którzy szukają Boga muszą stać się świętymi jak On. Być świętym to znaczy być "oddzielanym." Arcykapłan (Druga Księga Mojż. 28:36) miał na diademie taką inskrypcję: "Poświęcony Panu". Ci, którzy prowadzą muzykę w kościele zasadniczo są liderami uwielbienia i mają kapłańską funkcję, która wymaga od nich wyższego poziomu zobowiązania i prawości. Autor listu do Hebrajczyków (12:14) zachęcał nas, żeby "dążyć do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana."
Czy nasze pragnienie zbliżania się do Boga i doświadczania Jego obecności jest takie mocne, że jesteśmy gotowi na wszystko, co sprawi, że Duch Święty będzie z nas wypływać i promieniować? Księga Izajasza 66:2 daje nam perspektywę Boga "...patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa." Klucz do głębszej relacji z Bogiem jest właśnie tu. 
Co Bóg mówi do mnie o świętości? Pozwól Duchowi Świętemu żeby pokazał, co smuci Go w Tobie. Módl się, żeby pragnienie szukania Boga było dużo mocniejsze niż wszystkie inne pragnienia! 

3. Oczekiwanie na Ducha Świętego: Dzieje Apostolskie 1:1-8 
Jeżeli pewnego dnia Bóg zdecyduje się zabrać Swojego Ducha z Kościoła, ile naszych zajęć będzie mogło normalnie funkcjonować? Czy byłby jakiś efekt nabożeństwa, prób chóru i zespołów, itd? Tak dużo naszego uwielbiania jest spowodowane przez naszą własną ludzką pychę i na pewno egzystuje żeby zaspokajać nasze wewnętrzne potrzeby. Ale jeśli chcemy osiągnąć coś w Królestwie Bożym musimy to robić przez Jego moc! Z tego powodu uczniowie Jezusa mieli oczekiwać Go w Jerozolimie - w centrum uwielbienia.
"Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest," rzekł Jezus (Ew. Jana 3:6.) Tylko kiedy otoczymy się mocą i obecnością Pana w uwielbieniu, uświadomimy sobie nasze niedociągnięcia w robieniu wszystkiego dla Boga. 
Wzywaj Ducha Świętego do inspiracji naszego uwielbienia. Proś Go o wyposażenie na służbę prowadzenia innych do uwielbienia. Dlaczego nie prosisz Go o namaszczenie w czasie twojej prywatnej modlitwy, na próbach i w czasie uwielbienia, które prowadzisz? On na pewno odpowie ale musimy pamiętać że czasem trzeba poczekać. 
  
4. Słysząc Boży głos, 1 Samuel 3; 1-10
Co Bóg mówi do Ciebie? A może Jego Słowo pojawia się rzadko w twoim życiu?
Bóg ciągle przesyła informacje do swoich ludzi. Jednakże większość z nas ma wyłączony odbiornik przez większość swojego życia, w szczególności od poniedziałku do soboty! Ktoś kiedyś powiedział: " Tak jak uwielbiasz Boga w codziennym życiu, świadczy o tym jak Go w ogóle uwielbiasz!" Jeśli istnieje wspólnota z Bogiem będzie istniała komunikacja. 
Przez kilka lat wyrabialiśmy w naszej grupie muzycznej dyscyplinę dzielenia się tym co Bóg osobiście nam mówił. Każda z osób była zachęcana do włączania się w to tak aby ten czas dzielenia nie był problemem dla innych ale czasem zmobilizowania. Wszyscy słuchali wypowiedzi bez późniejszej dyskusji. Ktoś mógł podsumować co Bóg właśnie powiedział do całej grupy. To może być bardzo ekscytujące kiedy widzimy jak wszystkie słowa razem pasują. Na początku może to wyglądać trochę groźnie, ale w końcu może się to stać celem długoterminowym.
Zacznij po prostu tam gdzie jesteś. W cichym czasie poproś Boga aby zaczął mówić do ciebie. Bądź odważnym na tyle aby dzielić się myślami i obrazami jakie Duch Święty przekaże ci jeśli Go zapytasz. 
  
5. Poznając Bożą miłość, Łukasz ; 15:11-32
  
Bardzo podoba mi się refren z jednej piosenki Grahama Kendricka : 
"Śpiewaj z dziękczynieniem pieśni czystego ukojenia,

Przybądź i przebudź się w niebiańskiej miłości i świetle!

Zasiądź przy stole Króla,

Uczta jest już gotowa by ją zacząć"
  
Kiedy już znamy głęboką miłość naszego Niebiańskiego Ojca, uwielbianie zacznie być taką ucztą, świętowaniem. Świetnie jest uwielbiać Boga! Wtedy właśnie zaczniemy czuć się bezpiecznie w naszej służbie, którą ON nam dał, i zaczniemy wykonywać ją z autorytetem. Świętowanie nie powinno być powierzchowne i bez braku szacunku, jest ono sercem Dobrej Nowiny.
A jakie jest twoje uwielbienie? 
  
6. Zwracając Bożą miłość, Ps. 103: 1-18 
Czym jest uwielbienie? Możemy podać kilka definicji np.:" oddawanie Bogu, tego co się Jemu należy," ale zbyt często nasze komentarze o uwielbieniu wypływają z podstawowego niezrozumienia lub złej postawy. "Nie mogłem się zaangażować w uwielbianie dzisiaj".........." Niczego mi to nie dało"......ale nudny dobór piosenek."..........! Osądzamy jakość wielbienia po tym co z niego czerpiemy. Jednakże musimy wiedzieć, że uwielbianie istnieje głównie dla Boga a nie dla nas, jeśli to zrozumiemy to to przemieni nasze doświadczania z tygodnia na tydzień.
W uwielbianiu jesteśmy po to aby "służyć Bogu". Oddajemy mu cześć i chwałę. Błogosławimy Boga naszą miłością i adoracją. Naszym jedynym celem jest uwielbianie i wysławianie Go. Ludzie w Starym Testamencie uważali to za tak ważne, że było to najważniejszą funkcją niektórych Lewitów. W uwielbianiu bardziej przychodzimy po to aby dać nie aby brać. Nic dziwnego, że często liderzy uwielbienia czują się wyssani i zniechęceni. Czasami grupy i społeczności mogą wyssać z nas cały duchowy pokarm, który mięliśmy.
Ta bierna postawa obserwatora musi się skończyć! Moją odpowiedzialnością jest budowanie mojego własnego zasobu doświadczeń z Bogiem każdego dnia, tak że kiedy przychodzę by uwielbiać jestem przepełniony tym co Bóg dokonał w moim życiu. 
  
Czy ja mam postawę tego, który daje czy tego, który bierze podczas uwielbiania?


7. Budując się wzajemnie; Efezjan. 2; 19-22 
W jaki sposób wygląda wszystko w czasie budowania? Nadal stosy nieoszlifowanych, twardych kamieni czy może początek dokładnych zakoli kiedy próbujemy stać się częścią duchowej świątyni? 
Zostaliśmy powołani do tego abyśmy uwielbiali Boga razem jako jego społeczność, część jednego ciała. Tą jedność i jednorodność możemy odszukać kiedy razem patrzymy na naturę Boga i autentyczność uwielbienia jakie Mu oferujemy. Nic tak nie krzywdzi Ducha uwielbiania jak podział , brak harmonii, powierzchowność. A jaka jest wartość naszej relacji z Bogiem? Czy zależy nam na sobie tak bardzo żeby pozwolić na zerwanie masek strachu czy samowystarczalności, za którymi się ukrywamy? Czy wystarczająco szczerze i z uczciwym oddaniem dzielimy się swoimi słabościami tak jak i swoimi mocnymi stronami? Jesteśmy kompanami grzeszników. Jesteśmy tymi, którzy muszą być ciągle na fali, tymi których warto naśladować, mającymi odpowiedzi na wszystkie pytania, zachowujemy się tak aby tak naprawdę nikt nie mógł zobaczyć co dzieje się w naszym wnętrzu. 
Stwórzcie małe grupki dwu- lub trzyosobowe, aby dzielić się tym co osobiście nas gnębi i modlić się za siebie. Nie musi to być nic bardzo głębokiego. Jednakże pozwól innym wejrzeć w twoje życie. Może ktoś będzie miał słowo zachęty dla ciebie. Przecież potrzebujemy siebie nawzajem aby wzrastać. 

8. Ucząc się służenia, Jan. 12;1-8
Maria odgrywa rolę "ekstrawaganckiego" uwielbiania w czasie namaszczania Jezusa. Ale alabastrowy flakonik, w którym była szczelnie zamknięta drogocenna maść musiał być najpierw otwarty. Jaki był skutek kiedy flakon został otworzony - aromat wypełnił cały dom!
Jeśli aromat Chrystusa ma być wyczuwalny w naszym uwielbieniu to dary, które otrzymaliśmy muszą zostać otwarte. Muzyczne umiejętności są szczególnie podatne na niewłaściwe użycie, ponieważ mogą prowadzić do dumy i egoizmu. Wielu z nas trzyma dary w mocno zaciśniętych dłoniach; trzymamy się ich ponieważ dają nam pozycję i uznanie. Organista nie pozwala dojść nikomu do organów, dyrygent chóru traktuje chór jak swoją własność; dla gitarzysty lub flecisty jest niezręcznie kiedy są proszeni tylko o śpiewanie. To wszystko wskazuje na brak pokory w ludziach. 
Jakiekolwiek są nasze dary musimy trzymać je na otwartych dłoniach, jeśli chcemy aby one były użyteczne dla Boga. Nic nie zostanie nazwane służbą w naszym życiu, zanim nasza duma i egoizm nie zostaną skruszone. 
  
Komu służymy naszymi darami?


9.Ucząc się uwielbiać, List do Efezjan 5;15-21
Spędzamy dużo czasu przygotowując i ćwicząc naszą muzykę, ale czy nie musimy sobie uświadomić, że musimy się także "ćwiczyć w naszym uwielbianiu"? Uwielbienie nie odbywa się tylko dzięki złożeniu razem kilku hymnów, piosenek i wersetów! Jeśli naszą rolą jest prowadzić innych w uwielbieniu to naprawdę musimy najpierw zacząć doświadczać tego sami!

10. Podążając naprzód, Ozeasz 6; 3
Nie ma czegoś takiego jak stanie w martwym punkcie w życiu chrześcijanina - zawsze albo idziemy do przodu z Bogiem albo oddalamy się od Niego. Każda grupa, w której jesteśmy musi być miejscem wzrostu i rozwoju. Od czasu do czasu warto ocenić to co robimy i do czego podążamy. Może właśnie nadszedł czas na duchowy test!

a) Czemu służy istnienie twojej grupy?

b) Czy osiąga swój cel?

c) Jak może być bardziej efektywna?

Biblia mówi: "Bez wizji, ludzie giną". Jaka jest twoja wizja dla muzyki i uwielbienia w twoim kościele lub grupie? Szukaj Boga i zacznij się modlić o wypełnienie tej wizji.
Andrew Maries jest liderem uwielbienia w kościele St. Michael-le-Belfrey w York, w Anglii. Tam zachęcha i trenuje innych do przewódstwa i służby. Napisał dwie kziążki na temat muziyki w uwielbieniu i często był zapraszany do przemawienia na konferencjach.
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