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Psalm 150:2 mówi nam “(...)Chwalcie go za niezmierzoną wielkość jego!” W naszym kościele odkryliśmy, że niezmierzona wielkość Boga jest najefektywniej reprezentowana w naszym uwielbieniu, poprzez dawanie ludziom czasu na przemyślenie i skoncentrowanie się na jednym z Jego atrybutów. Zbyt często do uwielbienia wybierane są pieśni, które nie posiadają naturalnej jedności czy też łączącego je wątku; rezultatem jest mieszanina ulubionych pieśni, które mogą być bardzo dobrze przyjęte, ale które tracą możliwość wzajemnego się uzupełniania.

Jednolite uwielbianie łączy w sobie skupienie się na jednym temacie w trakcie nabożeństwa, ze wszystkimi pieśniami, czytaniem Pisma, hymnami i innymi elementami wybranymi do ukazania i rozwinięcia tego tematu. Tematem może być atrybut Boga (np. Jego moc, miłość czy łaska) albo inny biblijny temat (taki jak Baranek Boży, akt stworzenia itd.). W idealnej sytuacji, temat powinien wypływać z przewodniej myśli kazania pastora, tym samym przygotowując jednakowo wszystkie serca i powiększając siłę przesłania; w kościołach (takich jak nasz), gdzie styl planowania kazania przez pastora nie pozwala na tego typu zaawansowane ostrzeżenie, pierwsza część nabożeństwa może rozwinąć oddzielny temat ( i jak odkryliśmy, często Duch Święty będzie mógł wspaniale i harmonijnie połączyć to z przesłaniem).

Dwie z najwspanialszych korzyści jednolitego uwielbienia:

1.	Jednolite uwielbienie pozwala naszym ludziom na dłuższy czas koncentracji, refleksji i medytacji nad szczególnym aspektem Bożej prawdy. Kiedy słyszymy i czytamy duchową prawdę i pozwalamy jej wejść do naszych umysłów, prawda ta potrzebuje czasu na dotarcie do naszych serc; jednolite uwielbienie umożliwia, daje czas, aby to się zdarzyło. W rezultacie, wierzący mogą dojść do punktu, kiedy nie tylko przypomina się im o szczególnej prawdzie o Bogu, ale także do punktu, w którym mogą się nią radować i stworzyć odpowiedź na tę prawdę w uwielbieniu, do czego rzadko dochodzimy w jakimkolwiek innym kontekście.

2.	Jednolite uwielbienie nadaje spójność i jedność mieszanemu uwielbieniu, wyższą organizacyjną zasadę, która pozwala ludziom skupić się na prawdzie, o której śpiewają niż raczej na stylu śpiewanej w danym momencie pieśni. Ludzie potrafią tak mocno zatracić się w Bożej świętości (na przykład), że nie ma znaczenia, czy siłą sprawczą tego stanu jest hymn lub refren – ważnym staje się to, że Bóg jest święty.

Poprzez wyraźne skupianie się na Bogu i Jego prawdzie, jednolite uwielbienie może pomóc naszym ludziom, aby ich umysły były bardziej zaabsorbowane osobą Boga, niż formami i strukturami – czyż to nie powinno być naszym celem?
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