Znaczenie naszych słów
Decydującym czynnikiem jakości naszego uwielbienia to istota naszego związku z Bogiem. – Chuck Kraft
Tym artykułem rozpoczynam serię zasad komunikacji, które mogą stać się dla nas pomocne w rozumieniu uwielbienia, jak również w każdej innej dziedzinie życia. Pierwsza zasada dotyczy związku między istotą przesłania a stosunkiem osobistym. Zasada: Każda sytuacja porozumiewania się dotyczy dwóch rzeczy: przekazywanej informacji oraz związku między uczestnikami. Natura międzyosobowego związku, zatem wpływa na oraz definiuje każdy aspekt informacji rozumianej przez uczestników.

Mężczyzna ubrany w garnitur i krawat jest wprowadzony do przestrzennego biura. Wchodząc wyciąga dłoń mówiąc „Jak się pan miewa, panie Smith? Dziękuję za umożliwienie mi tego spotkania.”  Stosunek: oficjalny.

Młoda kobieta ubrana w szorty i koszulkę wpada na ulicy na podobnie ubraną kobietę. Pozdrawiają się, obejmują, przez chwilę gawędzą, a następnie umawiają się na wspólny lunch.  Stosunek: nieoficjalny, bliski, intymny.

Pewna para idzie na prywatkę i nieoczekiwanie spotyka mężczyznę, którego szczerze nie znosi. Niemniej jednak pozdrawiają go grzecznie, a nawet uśmiechają się i gawędzą tak, że ani mężczyzna, ani nikt inny nie mógłby odkryć ich prawdziwych uczuć. Stosunek: grzeczny, zakłamany.

Trzy opisane stosunki: oficjalny, nieoficjalny i zakłamany. Obserwacja tych trzech sytuacji pozwala nam przypuszczać, jakiego rodzaju komunikacja zaistnieje. W czasie rozmowy, ludzie ci prawdopodobnie używają tych samych słów, lecz natura ich współdziałania nie będzie taka sama gdyż ich stosunek jest inny. To właśnie stosunek, o wiele bardziej niż słowa, jakie wypowiadają, świadczy o tym, co między nimi zachodzi.

Zwróć na to uwagę obserwując okoliczności porozumiewania się. Nawet podczas czytania, twój związek z autorem książki, lub jego brak, ma duży wpływ na to, co przeżywasz. Kazanie może mieć na ciebie różny wpływ w zależności od tego czy znasz mówiącego, czy nie.

Jak nasz związek z Bogiem wpływa na nasze uwielbienie Go? Jezus pozwala nam zwracać się do Niego po imieniu. Nie jest to stosunek formalny, z pewnością nie zakłamany, lecz nieoficjalny, bliski, intymny.

Gdy chwalimy Boga w pieśniach, to, co mówimy do Niego bądź o Nim nie jest aż tak ważne jak nasz stosunek, na którym to wszystko się opiera. Mamy Go wielbić ze szczerego serca, które jest Mu oddane, kocha Go i jest Mu posłuszne. Bóg pragnie, by nasze serca były częścią Niego (Rzymian 12, 1)

Dwóch mężczyzn poproszono o publiczne odczytanie Pisma Św. Jeden z nich był wspaniałym oratorem, drugi wiejskim pastorem. Pierwszy czytał z wielką błyskotliwością, drugi z uczuciem i pasją. Dlaczego pastor poruszył słuchaczy bardziej niż orator, zapytano? Orator znał fragment, który czytał i miał oficjalny stosunek do Boga, natomiast pastor znał Autora Pisma w zupełnie inny sposób.

Przypuśćmy, że nasz stosunek do Boga jest raczej formalny. Jesteśmy w kontakcie, lecz niezbyt bliskim. Nasze rozmowy polegają na wymianie uprzejmości typu „Jak się masz, panie X?”, „Świetnie, a Ty?”, po których nie mamy zbytnio o czym rozmawiać.

Albo załóżmy, że nie wiedzie nam się w relacjach z Bogiem, ale nie chcemy by wszyscy dookoła o tym wiedzieli. Możemy nawet żyć w sposób, który Bogu się nie podoba. Nasze uwielbienie sprowadzać się będzie do udawania przed innymi. Nasz słaby związek z Bogiem łączy się z kłamliwym związkiem ze współwiernymi, co w efekcie zaprzecza naszym pobożnym słowom.

Jeśli natomiast nasz stosunek do Boga jest dobry, nasze uwielbianie go też będzie dobre. Istota naszych słów i czynów w uwielbieniu będzie określała nasz stosunek do Ojca. Wszystkie słowa, gesty, muzyka, które ofiarujemy będą miały głęboki osobisty sens dla nas i dla Boga, gdyż nasz wspólny stosunek jest dobry.

Ponieważ Bóg zna nasze chęci, zamiary, motywacje, nie oceni nas tak jak może to zrobić inny człowiek. Niemniej jednak, ciągle się uznaje, że natura tego, co mówimy i robimy, gdy wielbimy Boga świadczy o naszym stosunku do Niego.

Jaki to stosunek: oficjalny, nieoficjalny, czy zakłamany?
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