ZROZUMIEĆ UWIELBIENIE – Część 1

Uwielbienie – dlaczego się przejmować?

Zrozumienie teologiczne!

(Powrót do początków Uwielbienia)

Wszyscy chrześcijanie to robią. Czasami radujemy się tym. Często nie – jeśli mamy być naprawdę szczerzy.  Dlaczego się przejmujemy? Jaki jest tego cel? Czy jest coś lepszego co moglibyśmy robić z naszym czasem?

Oczywiście rozmawiamy o uwielbieniu. Jest to temat, który wywołuje często gorące dyskusje, ponieważ każdy z nas ma pewne preferencje; wszyscy wiemy jak to powinno wyglądać, a jak nie! Tak w tym jak i w innych obszarach życia wiemy co lubimy co do nas przemawia i co odpowiada naszemu gustowi. Jest wiele oferowanych propozycji jak np. uwielbienie tradycyjne, współczesne, liturgiczne, charyzmatyczne, alternatywne, mieszane…. Dla każdego coś dobrego. Jeśli pieśń odzwierciedla styl lat 80-tych czy 90-tych, to dlaczego ja nie miałbym uwielbiać inaczej? Tak jak ja lubię!

Problem polega na tym, że nie jest to zawsze takie proste. Co się dzieje gdy mój sposób uwielbiania jest inny niż twój, a jesteśmy w tej samej społeczności?  Napięcie wzrasta. Wyłaniają się frakcje. I zanim się zorientujesz jesteś w ogniu krzyżowym. Określenie, które zostało stworzone, aby określić takie sytuacje brzmi “ Wojny Uwielbienia”. Smutne, że takie wojny są częste w naszych czasach powodując wiele zakłóceń co bardzo  rani  nasz kościół. Na przykład, bitwa toczy się odnośnie upodobań co do stylu muzyki. Jest prawdą, że jest to teraz największe pole bitwy. Uczucia unoszą się wysoko, prowadząc często do wyolbrzymionych reakcji. Były już próby aby zrezygnować, na gruncie teologicznym,z praktyki śpiewania refrenu więcej niż jeden raz!

Ale czy to jest naprawdę najważniejsze? Przy naszym skupianiu się na tym jak uwielbiamy może straciliśmy coś ważnego? Czy nie powinniśmy najpierw pomyśleć o tym czym jest uwielbienie i dlaczego uwielbiamy? Oczywistym jest, że jeśli tylko zrozumiemy “Co” jest podstawą uwielbienia  i “Dlaczego”  uwielbiamy to wtedy możemy prawidłowo zacząć adresować pytanie “Jak” uwielbiać.  Obstajemy przy swoich dysputach o stylach w uwielbieniu jakby to było najważniejsze. Tak naprawdę, większość czasu spędzamy tylko na obronie naszych osobistych upodobań, jednak bardzo staramy się ubrać nasze argumenty w odpowiednią teologiczną szatę.

 “Nasz postmodernistyczny świat jest pełen nieporozumień co do natury chrześcijańskiego uwielbienia” [Constance Cherry]

Jeśli mamy wzrastać powinniśmy zacząć być szczerymi odnośnie tego gdzie jesteśmy teraz i dlaczego. Możliwe, że najbardziej decydujące i głębokie oświadczenie dotyczące uwielbienia w całej Biblii wyraził Jezus w Jan 4:24, “…” Nie odnosi się to do zewnętrznego uwielbienia, ale do „serca” prawdziwego uwielbienia. Warto to przemyśleć.

Ta seria krótkich artykułów będzie koncentrować się na tym, czym jest uwielbienie z perspektywy biblijnej, ponieważ to musi zdeterminować naszą praktykę uwielbienia. Następnym razem zaczniemy od zagadnienia - dlaczego uwielbiamy. Oto kilka pytań nawiązujących do przyszłych rozważań: Kogo dotyczy Uwielbienie? Dla Kogo jest Uwielbienie? Co powinienem wynieść z Uwielbienia?

 Nie jest istotne jak uwielbiasz. Ważne jest Kogo uwielbiasz” [Elmer  Towns]


