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Wierzymy w Boga Ojca… Tak zaczyna się pieśń, niedawno napisana przez Dan'a Wilt'a, zainspirowana i zaczerpnięta z apostolskiego credo, które zostało napisane tyle wieków temu. Nasze wyznanie wiary, Stowarzyszenia Kościołów Vineyard zaczyna się w ten sposób:
Wierzymy, że Bóg jest Królem Wiecznym. Posiada nieskończonego i niezmiennego Ducha, nieskazitelnego w świętości, mądrości, dobroci, sprawiedliwości, mocy i miłości. Od wieczności istnieje jako Jeden, Żyjący i Prawdziwy Bóg, w trzech osobach, z jednej istoty, Ojciec, Syn i Duch Święty, równy w sile i chwale. 

Pełne mocy i ważne jest, by pojąć i stwierdzić, kim jest Bóg. Pełne mocy i ważne jest także, by doświadczyć, kim On jest w każdym aspekcie naszego życia. Obejmuje to nasze życie uwielbiających, zarówno prywatnie jak i zbiorowo. 

Jak nasze rozumienie, kim jest Bóg, wpływa na nasze uwielbienie? Ważne jest, byśmy poznali każdą Osobę Trójcy Świętej: Ducha Świętego - Tchnienia Boga; Jezusa - naszego Przyjaciela, Uzdrowiciela, Zbawiciela, Brata, Króla i Boga Ojca. W sercu uwielbienia znajduje się odwieczna pogoń za poznaniem Boga. Nie twierdzę, że jest to łatwe poszukiwanie. Bóg jest Bogiem, który zarówno się objawia jak i ukrywa (Iz 45:15). Każdy aspekt tego, kim jest Bóg, powinien być nie tylko częścią wyrażenia naszego uwielbienia. Wiedza o Bogu powinna karmić i kształtować sposób, w jaki uwielbiamy, oraz ukazywać, dlaczego uwielbiamy. W tym artykule chciałbym się podzielić ukazaniem Boga jako Ojca i tym, jaki ma to wpływ na uwielbienie. 

Wezwanie córki do domu
Jezus spotyka kobietę przy studni (J 4). Lubię nazywać tę historię "Wezwaniem córki do domu." Poświęć chwile na przeczytanie Ewangelii Jana 4:1-30. Żeby w pełni zrozumieć tę historię, musimy identyfikować się z jej bohaterką. Wielu z nas ma podobne lęki, doświadczenia i pragnienia. Być może pasmo jej życiowych odrzuceń bierze początek u jej ojca. Może była odrzucona lub porzucona przez swego ojca, a może została osierocona poprzez jego śmierć. Wiemy, że ciąg odrzuceń przez mężczyzn jest głęboko zakorzeniony w jej życiu. Jednakże, nie straciła ona całej nadziei. Ciągle jest wrażliwa. Podchodzi do studni, gdy nie ma przy niej nikogo, prawdopodobnie dlatego, iż spojrzenia innych ciągle sprawiają jej ból. 

Jak postrzegamy Boga
Doświadczenia, jakie mamy z naszym ojcem i innymi mężczyznami posiadającymi autorytet w naszym życiu, wywierają wielki wpływ na sposób, w jaki postrzegamy Boga. Powinniśmy pamiętać, że słowo "Ojciec" miało zawsze stwarzać obraz pocieszenia, kochającego autorytetu i zapewnienia bytu. Zamiast tego dla wielu z nas słowo to przywołuje obrazy zamieszania, porzucenia i bólu. Ponieważ wszyscy ojcowie upadli w jakiś sposób (ja wiem, że jestem upadły, ojciec pięciorga dzieci), w pewnym stopniu wszyscy nie posiadamy ojca. Tak, więc kiedy Jezus zwraca się do Boga jako do Ojca, to może to stworzyć dla niektórych z nas pewien problem. W czwartym rozdziale Ewangelii św. Jana fakt, iż Jezus rozmawiał z kobietą, nie wspominając już o tym, że rozmawiał z " kobietą takiego rodzaju”, był religijnie wstrząsający. Jezus ujawnia obszar jej największego wstydu, a jednocześnie nie odrzuca jej. W wierszu dwudziestym kobieta stawia pytanie, które było zadawane wiele razy wcześniej, "Gdzie powinniśmy uwielbiać?" Możemy je zadać w ten sposób: "Jaki jest prawdziwy sposób uwielbienia? Kto ma rację w nauczaniu i doktrynie uwielbienia?" 

Jezus mówi jej, że zadaje złe pytanie. Czasami nie otrzymamy dobrej odpowiedzi zanim nie zmienimy naszego pytania. Posłuchaj tej wersji odpowiedzi Jezusa wg Eugene Peterson (J 4:23, Przesłanie). 

Ale nadchodzi czas -właściwie już nadszedł - kiedy tym, kim jesteście nazywani, nie będzie miało znaczenia, i gdzie chodzicie uwielbiać nie będzie miało znaczenia. Dla Boga liczy się to, kim jesteście i jak żyjecie. Wasze uwielbienie musi angażować waszego ducha w poszukiwaniu prawdy. Takiego rodzaju ludzi poszukuje Ojciec: takich, którzy są po prostu i szczerze sobą przed Nim w swoim uwielbieniu. 

W uwielbieniu nie jest najważniejsze gdzie uwielbiamy. Liczy się najbardziej to, kogo i jak uwielbiamy. Dla Jezusa uwielbienie ma znaczenie osobowe, a nie geograficzne. To jest sprawa uczuć serca. 

Zastanówmy się krótko nad słowem kto. Jezus wzywa nas do "uwielbienia Ojca". Oczywiście, w naszym rozumieniu jest bardzo ważne, kim jest On jako Ojciec. Czy ciągle wymaga od nas coraz lepszych osiągnięć? Czy Jego surowa, bezlitosna dyscyplina to wszystko, co o Nim wiemy? A może jest on naszym "cukierkowym tatusiem", ojcem bez kręgosłupa, który zawsze daje nam to, co chcemy i kiedy chcemy, który ciągle zmienia zdanie? Wierzę, że Bóg jako Ojciec doskonale łączy w Sobie autorytet i uczucia. Wierzę w to dzięki temu, co jest objawione w całym Piśmie Świętym, dzięki przykładowi życia Jezusa i dzięki doświadczeniom całego mojego życia. Wierzę, że nasze uwielbienie ma być połączeniem intymności i czci, wdzięczności i szczerości. 

Czy uwielbiamy Boga jako Ojca, gdy gromadzimy się na uwielbieniu? W praktyce odkryłem, że jest to raczej rzadkie. Jednakże główną przyczyną przyjścia Jezusa jest to, by przywrócić nam właściwe relacje z Ojcem. Zbyt długo Ojciec był zapomniany. Doprowadziło to do głębokiej tęsknoty za Nim, zarówno w sercach ludzi Boga jak i w sercu ich kultury. 

Bez-ojcowskie uwielbienie
Kiedy uwielbienie dokonuje się bez ukazania ojcowskiego serca Boga, rezultatem jest coś, co nazywam bez-ojcowskim uwielbieniem. Bez-ojcowskie uwielbienie jest wypełnione dystansem, pustymi religijnymi frazesami, odległością języka ciała i pustymi rytuałami. Jest wypełnione chęcią dania dobrego występu i bycia dumnym z własnych dokonań. Bez-ojcowskie uwielbienie nie tylko izoluje nas od Ojca, ale także od siebie nawzajem. 

Przypatrzmy się innej kluczowej historii biblijnej. Znajduje się w Ewangelii Łukasza 15:11-32 i nazywam ją "Dwóch zgubionych synów." Poświęć chwilę, by ją przeczytać. W naszych rozmyślaniach przyjrzyjmy się starszemu synowi, szczególnie jego słowom do ojca zapisanym w wersecie 29-tym. To jest serce bez-ojcowskiego uwielbienia. Słuchaj słów, które pokazują jego serce. „Ale on odpowiedział swemu ojcu: ‘Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę’." W każdym z tych następujących po sobie wyrażeń ukazuje się jego serce. 

1. Tyle lat - wiele lat notowań – ktoś, kto jest dobry we wspinaniu się po religijnej drabinie do szczytu i zapamiętuje, jak wysoko na niej stoi w porównaniu z innymi.
2.  Służę - Czy to jest to, czego chciał jego ojciec?
3.  Ci (służę) - zamiast pracować z tobą.
4. Nigdy nie przekroczyłem - moje obserwacje się liczą, a nie ojca. Jeśli chcecie zobaczyć dobry obraz takiej postawy, zobaczcie muzyczne przedstawienie lub przeczytajcie powieść  pt. "Nędznicy" i zwróćcie uwagę na postać Javert'a. 

W kontraście do tego jest jego ocena brata:
1.  Roztrwonił - kiedy jesteśmy pyszni i mamy religijne dążenia, wady innych bardzo       nas obrażają.
2.  Rozkazu - jest duża różnica pomiędzy otrzymaniem rozkazu, a byciem zaproszonym. Co stało się z poczuciem jego synowskiego przywileju?
3.  Ale mnie nie dałeś nigdy - jest to bezpośrednim zaprzeczeniem tego, co czyni ojciec na początku w wersecie 12-tym: " Podzielił, więc, majątek między nich." I tego, co mówi pod koniec historii "… wszystko moje do ciebie należy." Identyfikuję się tutaj ze starszym synem, z faktem, że Bóg dał mi wszystko, a ja zapominam o tym tak szybko. 

W sercu starszego syna rysuje się bieg wydarzeń. Próbuje zdobyć miłość ojca poprzez ludzkie uczynki. Kiedy tracimy "łaskę" w naszym uwielbieniu - zachwyt i zdumienie nad tym, co Bóg uczynił i czyni - tracimy wdzięczność. Potem tracimy całe prawdziwe uwielbienie. Zgorzknienie przychodzi, kiedy nasze dążenia okazują się daremne i nie dają oczekiwanych rezultatów. Oburzamy się na miłość Boga i niezasłużone łaski okazywane innym. Henri Nouwen daje bardzo dobre przykłady w książce pt. "Powrót Syna Marnotrawnego." 

Jaka jest odpowiedź?
Wierzę, że musimy dążyć do poznania Ojca w każdym aspekcie Jego charakteru. Jego czułości, Jego autorytety, Jego mądrości i Jego bezustannego współczucia. 

Przyjmij błogosławieństwo
Wierzę, że sposób uwielbienia Ojca zaczyna się tak samo, jak zaczął się dla Jezusa. Zaczyna się wraz z usłyszeniem słów Ojca: „Jesteś moim synem, jesteś moją córką, którą miłuje; w tobie mam upodobanie” (Mt. 3,13-17). Zdarzenie to miało miejsce zanim zaczęła się służba Jezusa. Pozwól, by upodobanie Boga przeniknęło do głębi ciebie samego. Nie musisz się starać zdobyć tego błogosławieństwa przez zadania i służbę. Ono jest twoje zanim zaczniesz cokolwiek czynić. Nie musisz być zaangażowany w uwielbienie czy inną ważna posługę, by je otrzymać. Ono czeka na ciebie w sekretnym miejscu. 

Zazwyczaj większość z nas spędza całe życie szukając błogosławieństw od naturalnego ojca i rzadko je otrzymuje. Negatywnych skutków tego w naszym życiu i życiu całego społeczeństwa nie sposób jest zmierzyć. Życie bez błogosławieństwa ojca jest przewodnim tematem wielu filmów. Ta kwestia powinna być rozstrzygnięta zanim zaczniemy robić cokolwiek dla Boga. 

Odnów dziecięcy zachwyt
Drugi aspekt tego, ‘jak’ uwielbiać Ojca, wymaga odnowienia w nas dziecięcego zachwytu. Mamy tendencję do komplikowania sobie życia poprzez szukanie pozycji i majątku. Dziecko wie, że jego ojciec zatroszczy się o te rzeczy i może spokojnie cieszyć się darmowymi darami takimi, jak zachód słońca nad miastem, pajęczyna pokryta rosą, czy zapach róży, gdy przechyla się przez płot sąsiada. 

Ulegnij Jego autorytetowi
Następny aspekt tego, jak uwielbiać Ojca, to poddanie się Jego autorytetowi. Proś, by mówił, a potem wykonaj to, o co cię prosi. Czasami spyta cię, co chcesz robić. Ojcowie tak postępują z synami i córkami. Innym razem zaś da jasne instrukcje. Jedno i drugie jest ważne. 

Duch i prawda
Jezus mówi, że nasze uwielbienie Ojca musi się odbywać w duchu i prawdzie. Co miał na myśli, kiedy to powiedział? Oto parę moich przemyśleń. 

Po pierwsze, możemy uwielbiać Boga tylko, jeśli tchnął życie w naszego ducha. W tym sensie uwielbienie jest zawsze darem. Jest to zdolność do rozpoznania, kim jest Bóg, i odpowiedzenia Mu w odpowiedni sposób. Uwielbienie nie jest tylko zewnętrznym aktem; chociaż jego wyrażenie może i powinno być bardzo fizyczne, to pochodzi ono z naszego wnętrza. Uwielbienie może być zdefiniowane jako poddanie się naszego ducha Bogu i bycie w jedności z Jego Duchem. Uwielbiać w prawdzie to wiedzieć, kim jest Bóg - w tym kontekście jako Ojciec. Ta wiedza nie jest oparta tylko na tym, co myślimy czy czujemy, ale również opiera się na Słowie Boga i wcieleniu Jezusa. 

Po drugie, musimy przyjść do Boga takimi, jakimi jesteśmy, a nie takimi, jakimi myślimy, że On by nas chciał, lub w oparciu o to, jak byśmy chcieli, by inni nas postrzegali. Gary Best, mój pastor, mówi, że naszą naturalną tendencją jest staranie, by pokazać się zawsze od najlepszej strony. Jezus ukazuje, iż patrzy o wiele głębiej. "Znam twój największy wstyd … spotkaj się tam ze Mną. Wpuść mnie do tego pokoju, tego miejsca w twoim sercu i od tej chwili zacznij podróż jako uwielbiający Boga." To jest prawdziwa szczerość. Parę lat temu byłem mocno poruszony pragnieniem poznania Boga jako Ojca. To pragnienie nie zmniejszyło się wraz z upływem czasu, a wręcz wzrosło. Gdy spoglądam wokół siebie w kościele i po świecie, to nie sądzę, że mnie to pragnienie opuści. Zostaliśmy stworzeni, by być dziećmi Boga. Dobra Nowina jest taka, że Jezus przyszedł, aby zrobić nam drogę, byśmy mogli być dziećmi Boga i znać Ojca w sposób intymny i szczery. To jest to, czego my wszyscy jako synowie i córki pragniemy. 

Brian pisze pieśni uwielbienia od 1988 roku, zaliczają się do nich takie pieśni jak Refiners Fire (Oczyszczający Ogień), Light the Fire Again (Zapal Ponownie Ogień), Eternity (Wieczność), oraz Faithful Father (Wierny Ojciec). Brian mieszka obecnie w Wielkiej Brytanii służąc w zborze Vineyard w południowo-zachodnim Londynie i Stowarzyszeniu Zborów Vineyard w Wielkiej Brytanii. Mieszka tam z żoną Joyce i ich pięciorgiem dzieci. 
Tłumaczenie: Magdalena Kępa
WWW.VINEYARDMUSIC.COM/RESOURCES

