Boże serce pragnie jedności
Gary Best 

Oto jak dobrze I jak miło,
Gdy bracia mieszkają razem
(Psalm 133,1)




Kiedy moja nastoletnia córka wychodzi z domu, a ja wołam „Jedź ostrożnie!”, patrzy na mnie i mówi „Pewnie, tato”. Jestem wówczas pewien, że się porozumieliśmy. Zakładam, że córka rozumie sformułowanie „Jedź ostrożnie” w ten sam sposób, co ja: będzie przestrzegać przepisów drogowych, uważać na pieszych, kontrolować szybkość, itd. To, co ona rozumie przez „Jedź ostrożnie”, to mniej więcej coś takiego: ”Jeśli tylko przyprowadzisz samochód w jednym kawałku, wtedy wszelkie istniejące ograniczenia prędkości są do pobicia. 

Kiedy myślimy o „uwielbieniu” i „jedności” często wydaje nam się, że się rozumiemy. Problem jednak w tym, że nasze interpretacje i zrozumienie tych określeń są rozbieżne.

Gdy śpiewamy znany refren:

     Ja kocham Cię,
     Panie wznoszę głos,
     Uwielbiać Cię
     Z całej duszy chcę.
     Rozraduj się dźwiękiem modlitw mych.
     Pragnę miłą pieśnią być
     W uszach Twych.
zakładamy, że nasz śpiew jest słodyczą dla Boskich uszu. Przecież zespół uwielbiający jest skupiony, a nasze ramiona są wzniesione. Aniołowie z pewnością nie śpią, by móc nas posłuchać. 

Lecz szczerze mówiąc, nie wszystko, o czym śpiewamy i co przekazujemy jest słodyczą dla Boskich uszu, bez względu na to, jak bardzo porywające jest to doświadczenie lub jak entuzjastyczny jest zespół. Każdego można czasem oszukać... lecz nigdy Boga. 

On patrzy poza słowa, wzniesione ramiona, muzykę, i widzi serce. Księga Izajasza 29,13:
Wyrzekł Pan: Ponieważ ten lud zbliża się do Mnie tylko w słowach, i sławi mnie tylko wargami, podczas gdy serce jego jest z dala ode Mnie; ponieważ cześć jego jest dla Mnie tylko wyuczonym przez ludzi zwyczajem. 

Zawsze ryzykujemy, że nasze uwielbienie mieścić się będzie właśnie w tej kategorii. Mamy nawet śmiałość przypuszczać, że to, co oferujemy, wywrze na Bogu duże wrażenie, lub zaimponujemy mu. 

Więc kiedy mówię „prawdziwe uwielbienie” lub „zadowalające uwielbienie” wychodzę z założenia, że to uwielbienie nie ma nic wspólnego z ofiarą lub wyrzeczeniem dla Boga. Uwielbienie to nie Bóg odpowiadający na nasze poświęcenia; jest to nasza odpowiedź na Niego. 

Ale co mam na myśli mówiąc „jedność”? Jest to istotne pojęcie dla liderów uwielbienia, którzy są powołani/wezwani by prowadzić ludzi do intymnej/bliskiej relacji z Bogiem. W Ewangelii Św. Jana, rozdział 17, w swojej prośbie za uczniów, Jezus modli się by mogli oni stanowić jedno – nie w monotonny, szablonowy sposób, – lecz tak „jak My stanowimy jedno”. Trójca Przenajświętsza posiada jednocześnie jedność i różnorodność. Jedna natura, lecz trzy odrębne Osoby. Bóg pragnie, by Jego Kościół dążył do takiej właśnie jedności. 

Posługując się przykładem muzyki, myślę, że Bóg oczekuje efektu orkiestry: różnorodności w jedności, różnych rodzajów instrumentów. Jest o wiele bardziej przyjemne od ciągłego odgrywania tej samej melodii na tym samym instrumencie. Weźmy, na przykład, dwa instrumenty z filharmonii, które znacznie się od siebie różnią. Nikt z pewnością nie zgodziłby się na duet kotłów i fleciku. Jednak wszystkie instrumenty mogą być złączone w jedną, organiczną całość i z pomocą utalentowanego dyrygenta odegrać symfonię. On pragnie czegoś, co odzwierciedli Trójcę Świętą, co odtworzy stan, jakim będziemy cieszyć się w niebie. 

Prawdziwy Kościół, jako ciało Jezusa na ziemi, powinien być jedną z najwspanialszych apologetyk Chrystusa. Myśląc o śmierci i zmartwychwstaniu Bożego Syna, Tertuliusz napisał: „To jest pewne, dlatego, że jest po ludzku niemożliwe.”

Źródło Kościoła jest w Krzyżu
Czy tego wszystkiego nie można powiedzieć o Kościele? Wyobraźmy sobie najbardziej skomplikowaną układankę, jaką kiedykolwiek obmyślono. Składa się ona z milionów elementów, które zmieniają kształty tuż przed ułożeniem. To jest właśnie Kościół. Cała istota Kościoła polega na tym, że jest on po ludzku niemożliwy. Zatem gdy świat spogląda na Kościół, na wszystkich tych ludzi zmierzających razem pod kierownictwem, przewodnictwem oraz umocnieni Duchem Świętym, miłując się wzajemnie, zgadzając się i współpracując razem, musi stwierdzić:”To nie jest po ludzku możliwe. Między nimi musi być Bóg”. 

Jak to jest możliwe? Jest tylko jeden sposób: krzyż Chrystusa. 

W Liście do Efezjan, 2,13-14, czytamy,: ”Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On, bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość.” Jaki mur? 

Krzyż cudownie zburzył barierę pomiędzy Bogiem a nami, jak również mur wrogości, który istniał między ludźmi. My wszyscy przystępujemy do krzyża w tym samym stanie. Przychodzimy przed oblicze Króla i zdajemy sobie sprawę z długu, jaki Mu jesteśmy winni... a który jest za nas spłacony. Bóg nam wybaczył i nas oczyścił. Wtedy rozglądamy się dookoła i widzimy siebie nawzajem. Jak inaczej można zareagować niż uścisnąć się we wspólnym spotkaniu pod krzyżem? 


Pan pragnie czegoś więcej niż tylko powoływać ludzi na całym świecie i łączyć się z nimi indywidualnie, tak by cieszyli się komunią z Nim w oderwaniu od innych. Niektórzy z nas wyobrażają sobie życie chrześcijańskie w następujący sposób: stoimy we własnych małych rurkach połączonych z Bogiem, przez które On przesyła nam swoją miłość przeznaczoną tylko dla nas. Ostatecznie Bóg wciągnie nas do góry, gdzie się z Nim spotkamy. Jezus przyjął Krzyż, by złączyć nas ze swoim ojcem, a jednocześnie złączyć nas ze sobą. Napełnił nas Duchem Świętym, by zjednoczyć nas z Ojcem, ochrzcić nas oraz połączyć nas ze sobą tak, że mamy udział w tym samym Duchu i stajemy się jednym duchowym ciałem. Ciało Chrystusa ukrzyżowanego jest, zatem ciałem, w którym Kościół jest zjednoczony i odkupiony. (Ef.2,16)

Pojednanie
Drodzy liderzy uwielbienia, Bóg pragnie umieścić swoje pragnienie jedności i pojednania w naszych sercach na płaszczyźnie poziomej. Tak, Bóg zaprosił nas, by inni ludzie mogli doświadczyć bliskości z Nim. 

Lecz On pragnie ujawnić swoje serce dla pojednania wszystkich swoich wiernych by zadziwiająca różnorodność instrumentów muzycznych mogła być odzyskana, przywrócona, odbudowana, zjednoczona i obdarowana muzyką, którą mogą razem grać i przez która mogą uwielbiać. 


W trzecim rozdziale Listu do Efezjan czytamy, że gdy Bóg odzyska wszystkie te różnorodne instrumenty i złączy je w jedno, objawi je – nie tylko dla świata, ale dla całego wszechświata. Wszyscy jako świadkowie cudownej dobroci Bożego serca usłyszą odbudowaną orkiestrę i odbiorą to jako namacalne zaproszenie do jedności z Ojcem wraz z wszystkimi odzyskanymi i nawróconymi. 

Czy śmiemy zapytać, „Panie Boże, oddasz mi swoje serce dla jedności? Czy odsłonisz tę część swojej miłości, która pragnie przywrócić Ci cały świat?” Jeśli tak, mury opadną. Dziewięć razy na dziesięć, mury opadną na twoją głowę. 

Jezus jako pierwszy rozbił mury wrogości swoją własną śmiercią. Patrząc, za co umarł, za co nas uwolnił i działał, świadomość tego zabiłaby nas. Lecz kiedy zaczniesz się modlić, „Ojcze, przełam mury, które istnieją w Kościele!”, które dokładnie mury masz na myśli? Bóg zacznie od barier istniejących miedzy tobą i mną. Widzimy je zazwyczaj jako ograniczenia innych ludzi. Czy Kościół nie byłby jednością, jeśli każdy rozpoznałby, że ma rację? Jedność nie byłaby problemem, jeśli każdy robiłby swoje. 


Jedynym sposobem powalenia murów jest chęć poniesienia strat. Jeśli nie boimy się powiedzieć, „Panie, nie ważne czy mam rację, czy nie. Z Twoją łaską, Panie, porzucę wszystkie moje niepokoje, niepewności oraz brak wybaczenia. Umrę za to Panie... lecz muszę widzieć jak bariery w Kościele upadają.” Jeśli nie przyjmiemy tego, co Bóg nam dzisiaj objawia na temat jedności, skutki będą bardzo negatywne. Z biegiem czasu, jeśli powiemy „nie” prawdziwej jedności, powiemy również „nie” prawdziwemu uwielbieniu. Jest to początkiem śmierci dla naszego bliskiego związku z Bogiem. 

Kiedy odkryjemy, że Bóg nas kocha, myślimy, „Czy to nie wspaniałe? Przyjmuję to wszystko!” Z początku nawet nie przypuszczamy, że Bóg kocha kogokolwiek innego na świecie. Potem, uświadamiamy sobie, że Bóg troszczy się również o innych ludzi. Ale wmawiamy sobie, że na pewno nie tak bardzo, jak o mnie. Ja jestem Jego ulubieńcem. 

Ostatecznie Bóg ukazuje nam, że lubi ludzi, nie koniecznie tych samych, co ty. Potem się oburzasz: „Bóg kocha każdego!” Jest to oczywiście dobra wiadomość. Bóg zaczyna ci pokazywać, że kocha i wybacza tym, których ty nie rozumiesz. Wylewa Ducha Świętego nawet na tych, którzy wszystko robią nie tak. Kocha nawet tych, którzy cię skrzywdzili. 

My odpowiadamy: „Panie, to, co robisz razem z nimi to Twoja sprawa. Ale nie staraj się przekazywać im swoją miłość przeze mnie”. I tu zaczyna się problem. Miłość to nie substancja, którą Bóg trzyma w torbie. Bóg jest miłością. On nigdy nie przestanie kochać, ponieważ miłość jest tym, kim i czym On jest. 



W miłości przeznaczył nas na swoich przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swojej woli – ku chwale Swojej łaski, którą nas obficie obdarzył w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie grzechów, według bogactwa Jego łaski, którą szczodrze na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia.(Ef.1,4-8)

Pan Jezus powiedział: ”Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!” (Mt.10,8b) 

Zatem kiedy śpiewamy modląc się do Boga: ”Więcej miłości, więcej mocy, więcej Ciebie w moim życiu” a jednocześnie zwalniamy się z obowiązku kochania tego, co kocha Bóg, (czyli całego Kościoła) każemy Bogu rozdwoić się. 

Będzie to niemożliwe, jeśli odrzucimy Bożą miłość do naszych braci oraz naszych wrogów. Czyniąc tak, sami oddalamy się od Niego. Możemy iść dalej, czynić to, co zwykle. Możemy trochę podkręcić głośność, zaśpiewać dodatkowy wers. Możemy na nowo stworzyć magiczny klimat. Lecz jeśli nie przyjmujemy Bożego zaproszenia, by być przekazicielami Jego miłości, odrzucamy Bożą miłość. 



Przez pewien okres będziemy wstanie ukryć tkwiący w sercu brak wybaczenia, rozłam. Lecz w momencie, gdy Bóg pokaże nam całą miłość, jaką ma dla Kościoła, nie możemy sprzeciwić się temu jednocześnie nie sprzeciwiając się Bogu. Nie ma nic gorszego niż uwielbienie Boga bez Jego obecności. 

Nie ważne jak wysoko wznosimy nasze ręce, czy jak żarliwie składamy „ofiary”, czy też jak bardzo jesteśmy zaangażowani w chwalenie Boga. Za św. Pawłem możemy powiedzieć, że całe uwielbienie świata bez miłości jest tylko głucho brzmiącym cymbałem. (1Kor13,1). Pan poszukuje liderów uwielbienia, którzy zainicjują potrzebę wstawiennictwa za innych i będą pragnąć tej jedności.

Gary Best
Tłumaczenie: Magdalena Kępa
Source:  Vineyard Music Group 
Copyright © 2000-2002 Pixelar Media. All rights reserved.www.yourchristianhome.com

