NA KIM KONCENTRUJE SIĘ UWIELBIENIE? 
Geoff Bullock

Prawdziwe uwielbienie to znacznie więcej niż śpiewanie naszych ulubionych pieśni.

Czy zastanawiałeś się, jak to możliwe, że Paweł i Sylas śpiewali pieśni chwały w więzieniu w Filippi po tym, jak zostali wychłostani, odarci z ubrań i zakuci w kajdany? Czy zastanawiałeś się jak Jezus mógł śpiewać pieśń chwały w wieczór swojego aresztowania wiedząc o wszystkim, co ma się wydarzyć? Albo dlaczego Paweł opisuje uwielbienie używając przejmującego określenia ‘żywą ofiarą’? 

To było możliwe, bo podstawą ich uwielbienia nie było to, co lubili. Podstawą był Ten, którego kochali. 

Dziś Kościół eksploduje uwielbieniem. Popularnymi określeniami są ‘współczesne’, ‘na czasie’ a celem jest ‘wejście w Bożą obecność’ i cieszenie się odczuwaniem Jego bliskości. Muzyka, aranżacja, teksty muszą stworzyć ‘doświadczenie’ uwielbienia, które satysfakcjonuje. Jestem głęboko przekonany, że Bóg nie chce byśmy cieszyli się uwielbieniem. Mamy się cieszyć Bogiem. 

Chrześcijanie żyją w przeświadczeniu, że uwielbienie powinno odpowiadać ich upodobaniom. Wielokrotnie kościoły powstawały w oparciu o preferencje w stylach uwielbienia. Chcemy wybierać jak będziemy uwielbiać. Sprawiliśmy, że uwielbienie koncentruje się na nas a nie na Boga. Opowiadamy się za tym, czego chcemy: ‘Nie podobają mi się pieśni’, ‘Jest za głośno’. To tak jakbyśmy uwielbiali uwielbienie, a nie uwielbiali Boga. 

Wyobraź sobie, że relacja z Twoim małżonkiem realizuje się tylko w pewnych okolicznościach. W małżeństwie nie możesz kochać żądając odpowiedzi, musisz miłować bez egoizmu. Nie mówisz:, ‘Jeśli tylko otrzymam w tej relacji wszystko to, czego chcę, to się do niej zobowiążę.’ A właśnie takie nastawienie mamy często w odniesieniu do uwielbienia. Mówimy: ‘Wy muzycy, wokaliści i pastorzy róbcie wasze triki, a my wtedy będziemy szczęśliwi.’

Uwielbienie nie jest doświadczeniem muzycznym. Muzycy, wokaliści i liderzy uwielbienia nie mogą stwarzać doświadczenia uwielbienia tak samo jak ewangelista nie może stworzyć doświadczenia zbawienia. Zarówno uwielbienie jak i zbawienie to decyzje – decyzje, które każdy może podjąć jedynie indywidualnie. Jeśli pozwalamy, by ktoś brał na siebie odpowiedzialność za nasze decyzje, stawiamy ludzkie cele ponad Bożymi. Jeśli moje uwielbienie zależy od tego, czy ktoś zdoła stworzyć pewną atmosferę, to pozwalam, by oni podejmowali za mnie decyzję o uwielbieniu. 

Uwielbienie nie jest rezultatem tego, jak dobra jest muzyka ani tego, czy śpiewane są moje ulubione piosenki. Nie jest to rezultat tego, czy siedzę czy stoję, podnoszę ręce czy klęczę. Moje uwielbienie musi być wyrazem mojej relacji z Bogiem – w pieśni, w krzyku w szeptach, siedzeniu, spacerowaniu czy prowadzeniu samochodu. Uwielbienie jest moją odpowiedzią Bogu. 

Jeśli uwielbienie jest decyzją, to najwspanialsze uwielbienie dzieje się wtedy, gdy ktoś, kto nie lubi muzyki lub formy liturgicznej w danym kościele modli się: ‘Niech dzieje się nie moja wola, ale Twoja wola Boże. Będę Cię uwielbiać pomimo tego.’ 

Twoje dary nie są kluczem. 
Jest jeszcze inny sposób, w który uwielbiamy uwielbienie zamiast Boga. Przedstawię to zagadnienie z innej strony. Można rozumieć istnienie kościoła na dwa sposoby. Po pierwsze kościół istnieje dlatego, by wyposażyć wierzących do służby. A więc częścią naszego nauczania i uwielbienia musi być wyposażanie wierzących. W takim spojrzeniu kryje się jednak pewne niebezpieczeństwo. Takie rozumienie mogłoby nas poprowadzić do przekonania, że ludzie są w kościele po to, aby kościół mógł uwolnić ich do używania swoich darów i budowania swojej służby. Nie jest to właściwie zrozumienie. W rzeczywistości ludzie, wraz ze swoimi darami, są w kościele, by uwalniać, wprowadzać w działanie służbę kościoła. 

Dużo ważniejsze jest to, by wiedzieć dokąd zostałeś powołany niż to, by wiedzieć do czego zostałeś powołany. Podam przykład. Moje ręce przypadkowo piszą pieśni, tak się stało, że są one doczepione do mojego ciała, a ja piszę pieśni. W taki sam sposób piszę pieśni w Hills Christian Life Centre ponieważ jestem ‘doczepiony’ do kościoła, w którym się uwielbia i pisze pieśni, a nie dlatego, że Hills Christian Life Centre ma kogoś, kto pisze pieśni. Powołanie jest na (W) kościele, a mój talent autora tekstów pieśni pomaga kościołowi wypełnić swoje powołanie. 

Drugim sposobem pojmowania istnienia kościoła jest: wypełnić Boże powołania dla życia kościoła. Żyć według Bożej wizji. Ludzie w kościele nie są po to, by posiąść tę wizję, a raczej powinni swoje życie realizować tak, by ta wizja posiadała ich. Gdy to się dzieje, najróżniejsze aspekty życia kościoła zostają ukształtowane przez to, do czego Bóg powołał dany kościół. 

Takie rozumienie ma ogromny wpływ na uwielbienie. Przenosi ono centralny punkt rozumienia kościoła z tego, co chcemy, na to, co jest potrzebne, by wypełnić wizję kościoła. Wtedy nie ma to większego znaczenia czy podoba nam się styl uwielbienia czy nie. Ważne jest to czy ten styl jest spójny z wizją i powołaniem kościoła. Jeśli nie zaczniemy w taki sposób myśleć, to wtedy zawsze będziemy żyli w zagrożeniu tworzenia swojej własnej rozrywki, a tym samym uwielbiania uwielbienia. 

Uwielbienie i wola Boża 
Mówiąc innymi słowy: aby nasze uwielbienie mogło być odpowiedzią Bogu, wyrazem naszej miłości i poświęcenia, musi ono być odzwierciedleniem jego woli w naszym życiu i przez nie. Gdy chcę wyrazić miłość mojej żonie Janine, muszę zrobić coś więcej niż powiedzieć: ‘Kocham Cię.” Muszę skosić trawę, pozbierać skarpety, umyć samochód, mieć wspólne z nią pragnienia, wizje i cele – muszę być dla niej partnerem, pracować nad tym, byśmy byli zespołem, który wyraża wzajemną miłość bez egoizmu. W tym wszystkim odkrywam, że najlepsza intymność, to intymność, która sprawia, że wstajesz rano, po nocy, kiedy kochaliście się i kosisz trawę, naprawiasz drzwi do kuchni, malujesz szafkę – robisz rzeczy, które wynikają z miłości. Tak samo jest w naszej relacji z Bogiem. Nie mogę śpiewać: ‘Kocham Cię, Panie.’, ‘Będę Cię uwielbiać’, ‘Bądź wywyższony’ bez bycia partnerem Jego woli i wizji. 

Jaka jest Boża wizja i Jego oczekiwania? Czy jest to prowadzenie przyjemnego nabożeństwa z trzema pieśniami chwały, dwoma pieśniami uwielbienia, jednym proroctwem, jedna kolekt ą, jednym kazaniem, dwoma wezwaniami do modlitwy i kończącym hymnem? Czy Jego oczekiwania są naszą radością, naszą tradycją, naszym pocieszeniem? 

Nie. Bożą wizją jest, aby świat poznał Jego Syna. Oczekiwanie naszego Pana wobec nas jest krystalicznie jasno określone w Ewangelii Mateusza 28:19-20: ‘Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.’

Bóg powołał nas do tego tymczasowego świata po to, by czynić uczniami. Nasze uwielbienie powinno być skoncentrowane wokół decyzji wypełnienia tego nakazu. 

Oczywiście musimy śpiewać i tańczyć, i chwalić naszego Pana. Ale jeśli podczas naszego śpiewania, tańczenia i chwalenia ignorujemy Boży nakaz albo tworzymy kulturę, która alienuje tych, do których Bóg chce byśmy dotarli, to czy w ogóle uwielbiamy Boga? Czy może ponownie uwielbiamy uwielbienie zamiast Jego Samego? 

Komunikowanie to coś więcej niż słowa 
Kościół, do którego należę to ludzie o średnich dochodach, nowoczesne pokolenie rodzin i ich dzieci. Tacy właśnie jesteśmy i do takich ludzi Bóg nas powołał. Tak też wyglądamy i takie jest nasze brzmienie. Inne kościoły mają inne powołania – być może do najstarszego pokolenia. W takim przypadku ludzie będą musieli przyzwyczaić się do śpiewania hymnów. 

Jeśli każdy z kościołów posługiwałby się współczesną, popularną muzyką i wszyscy gralibyśmy tak jak Crowded House albo Dire Straits, co stałoby się z kościołami, które potrzebują zupełnie innego kierunku? 

Ujmując to w terminach marketingu: kiedy już zrozumiemy naszą misję (czynienia uczniami), musimy zlokalizować nasz rynek (ludzi, do których Bóg nas powołał). Wtedy poznamy naszą metodologię. 

Musimy poznać i używać języka naszego rynku. Na zlotach dla młodzieży, gdzie np. w Sydney Entertainment Centre gromadzi się 10 – 12 tysięcy ludzi, wiemy, że śpiewanie ‘Cudownej Bożej łaski’ lub ‘Świeć Jezu świeć’ nie sprawdzi się w tłumie 15-latków, którzy noszą czapki bejzbolówki i tworzą kulturę skoncentrowaną wokół grania w koszykówkę. Śpiewamy więc takie pieśni jak: ‘Skacz dla Wielkiego Ja Jestem’ – pieśni, które odzwierciedlają naszą miłość dla Jezusa i pasję do życia. W ten sposób ze świata odzyskujemy muzykę do tego, by oddawać Bogu chwałę i otworzyć drzwi do chrześcijaństwa dla danej grupy w ich własnym języku. 

Kiedy mówię o języku, nie mam na myśli jedynie terminologii, słów. Ludzie chodzą na koncerty Madonny w Japonii, niektórzy nie rozumieją ani słowa, ale czują się częścią tego, co ona robi, ponieważ rozumieją cały język – komunikację wizualną, dźwięk, muzykę. Musimy posługiwać się językiem ludzi – nie tylko w muzyce, ale w naszych tekstach, i przekazach wiadomości, grafice, i dekoracjach, kazaniach i stylach ubierania się. 

Gdy kościół o tym zapomina i traci wejrzenie w swoją misję i swój rynek, zamyka się we własnej kulturze. Każdy, kto pojawia się z zewnątrz musi przejść rewolucję kulturową, zanim uda mu się dotrzeć do naszej odpowiedzi dotyczącej życia wiecznego. W rezultacie tego jedyni ludzie do jakich docieramy to my sami. Jest to skandaliczne! Jesteśmy powołani do tego, by być światłem w ciemności, a nie światłem w świetle. 

Jestem daleki od stwierdzenia, że całe uwielbienie musi być nakierowane na to, by przyciągnąć niewierzących. Uwielbienie to adoracja Boga przez każdego indywidualnie. Uwaga w naszym uwielbieniu musi być skupiona na intymności, bliskości z Bogiem prowadzonej przez Ducha Świętego. Nie możemy więc tak mocno koncentrować się na tym, czy jest ono istotne, by w konsekwencji stracić tę bliskość. 

Nie zdobędziesz rynku dopóki nie wyposażysz wierzących, nie wyposażysz wierzących używając tylko języka rynku. Musisz nauczyć ich posługiwać się językiem rynku. Jest to proces. Musi więc być równowaga między wyposażaniem wierzących a zdobywaniem rynku. 

Czasami wierzący zatracają się w doświadczaniu wylania, jakby prysznica, błogosławieństw, które pochodzą z relacji z Bogiem. Gdy idziemy do kościoła po to, by stanąć pod takim prysznicem błogosławieństw, nasze uwielbienie zawiera w sobie to doświadczenie. Ale życie to coś więcej niż stanie pod prysznicem. Życie to także ubieranie się i pójście do pracy. Nasze uwielbienie powinno się przekładać swój wynik w naszym codziennym życiu. 

Dla wierzącego wynik uwielbienia to tak, jak pobudzająca wiadomość wypowiedziana w przerwie w połowie meczu przed powrotem na boisko. Jest uzdrowieniem dla ran po to, byśmy dalej mogli grać. Działa ono jak trener, który w połowie meczu mówi do zmęczonej drużyny: ‘Możecie wygrać!’ i wysyła ich z powrotem na boisko. 

Uwielbienie jest zatem ponownym skupieniem uwagi. Jest ponownym wyposażaniem. Jest ponownym ustawieniem się w miejscu Bożej pasji dla innych i ponownym zdaniem sobie sprawy, że należy powiedzieć: ‘Nie moja wola, ale Twoja niech się stanie’.

Uwielbienie nie kończy się wypowiedzeniem słów: ‘Wywyższam Cię’. Ono mówi: ‘Muszę wyjść i zanieść to doświadczenie do innych.’ Wierzę, że Bóg zmienia dziś oblicze uwielbienia, ponieważ chce ponownie ustawić nas w centrum swoich pragnień i swojej wizji. 

Nie możemy naprawdę wielbić Boga i pozostać niezmienionymi. Gdy uwielbiamy wkraczamy w Boże serce. Starsze małżeństwa mogą niekiedy usiąść razem w jednym pokoju i przez półtorej godziny nic nie mówić, a jednak doskonale się ze sobą komunikować, ponieważ razem żyli i rozumieją siebie nawzajem we własnych sercach. Podobnie jest z Bogiem. Gdy uwielbiamy Go zaczynamy rozumieć Jego serce i zaczynamy uczestniczyć w jego pragnieniach. Wtedy Jego wizja staje się naszą. 
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