10 rzeczy na temat kształcenia liderów uwielbienia
Andy Park

1. Nie bądź onieśmielony ideą szkolenia innych
Podoba mi się „Model uczniostwa w pięciu krokach”, którego nauczyłem się od Johna Wimbera:
A.  Prowadź uwielbienie z liderem uwielbienia, który jest obecny na szkoleniu.
B.  Niech ta osoba gra razem z tobą pod twoim prowadzeniem.
C.  Niech ta osoba prowadzi, podczas gdy ty jej przygrywasz.
D.  Porozmawiaj później o czasie uwielbienia.
E.  Zakończ proces pozwalając jej samej prowadzić.
Tak długo jak jesteś o jeden krok dalej od ludzi, których prowadzisz, masz coś do powiedzenia!
2. Bądź nieegoistyczny 
Bądź oddany budowaniu królestwa Bożego, a nie własnego. Jeżeli w twoim kościele jest tylko cotygodniowe spotkanie, być może będziesz musiał podzielić się przestrzenią! Prowadź razem z praktykantem. Stopniowo zwiększaj poziom jego odpowiedzialności.

3. Wybieraj ludzi, którzy mają osobiste doświadczenie uwielbienia i charakter     podobny do Chrystusa
Liderzy uwielbienia mają większy autorytet, kiedy ich życie odpowiada ich pieśniom. Wielbiciele, którzy wyróżniają się w Biblii, odznaczają się również czynami w służbie dla Boga. Co więcej, kiedy członkowie kościoła widzą kogoś, kto poświęca się królestwu Bożemu, chętniej pójdą za tą osobą w uwielbieniu.
4. Wybierz ludzi, którzy ryzykują i mogą wykazać się sukcesami z przeszłości
W Anaheim Vineyard mamy utalentowanego lidera uwielbienia o nazwisku Mike Kinnen. Mike stał na czele uwielbienia w nowo założonym lokalnym zborze. Był odpowiedzialny za wiele nowych dla niego rzeczy, takich jak stworzenie zespołu uwielbiającego oraz uwielbienie z systemem wzmacniaczy. Następnie wyszkolił innych liderów uwielbienia i pozostawił ich z tą rolą. Lubię pracować z ryzykantami, którzy nie rezygnują nawet w trudnych chwilach. 
5. Wybierz ludzi, którzy wierzą w twoją służbę, którzy rozumieją twoją wizję 
Nie możesz przewodzić ludziom, którzy nie chcą za tobą podążać. Najbardziej owocne relacje mentorskie, jakie miałem, to te, w których istnieje wzajemny podziw między obiema stronami. Jeśli jakaś osoba ma zdolności, doświadczenie, wiedzę, perspektywę i charakter, które podziwiam, znajdę powód, aby ją naśladować. 
6. Wybierz ludzi, którzy mają zróżnicowane uzdolnienia
Najlepsi liderzy zespołów uwielbieniowych są dobrymi pasterzami i liderami. O członków zespołu uwielbieniowego należy troszczyć się jako o ludzi, a nie tylko ustawiać ich jako muzyków. Jeśli młody lider ma współczujące serce i jest życzliwy dla ludzi, można szkolić go na pastora.
7. Stopniowo przygotowuj ludzi do przejęcia odpowiedzialności 
Przekaż komuś niewielką odpowiedzialność i zobacz, co z tego wyniknie. Ważne jest, aby określić, czy ktoś szkolony w uwielbieniu jest „wierny w małym”. Nawet, jeśli Bóg przemawia do ciebie potężnie na temat czyjegoś powołania, świadectwo jego osiągnięć potwierdzi to, co Bóg ci pokazał, zanim zaoferujesz komuś stałą pozycję.
8. W czasie szkolenia używaj trzech dziedzin: sali lekcyjnej, czasu uwielbienia i spotkań osobistych 

Sala lekcyjna:
Podstaw uwielbienia oraz jego prowadzenia można uczyć raz lub dwa razy w roku poprzez kurs obejmujący sześć albo osiem sesji. W czasie prowadzenia liderzy uwielbienia mogą przejść przez bardziej zaawansowany kurs. Kiedy dowiedzą się o tym, czego nie znają, będą w stanie lepiej uczyć!
Czas uwielbienia
Obserwuj, jak dana osoba prowadzi. Przekaż szczególne komentarze na temat umiejętności. Czasami zwracam uwagę tylko na jedną kwestię, ponieważ nie chcę obciążać nowego lidera wieloma negatywnymi uwagami.
Osobiste spotkania
Twoi liderzy uwielbienia okażą się bardziej wydajni, jeśli będziesz się o nich osobiście troszczył. Zawsze, gdy wyjeżdżam w związku z usługą, zabieram ze sobą ludzi.
9.  Zaoferuj ludziom inne sposoby szkolenia 
Żadna z osób, które szkoliłem, nie zdobyła całej wiedzy ode mnie. Dla tych, którym trudno jest uczęszczać na szkolenia, istnieją książki oraz kasety wideo i audio.
10.  Aby wciąż dawać, musisz wzrastać 
Uczęszczam na kursy i szukam nowego materiału, który dostarczy mi informacji oraz inspiracji. Jeśli nie napełniam się czymś świeżym, popadam w stagnację. Przede wszystkim znajdź czas na osobistą modlitwę i uwielbienie. Idź bezpośrednio do studni żywej wody i pozwól Mu przemówić do siebie. W ten sposób napełnisz swój kanister benzyną i otrzymasz właściwą perspektywę wszystkich swoich obowiązków.
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