Czy powinniśmy uwielbiać czy prowadzić uwielbienie?
Darcy L. Watkins

„Gdy prowadzimy uwielbienie, PROWADZIMY czy UWIELBIAMY i zachęcamy innych do  naśladowania? Wiem, że jest to proste pytanie, ale sięga ono sedna naszych motywacji, metod i rezultatów naszych wysiłków. Czy kiedykolwiek tak bardzo koncentrujemy się na procesie, że sami nie stajemy przed Bogiem?” 

Ktoś zadał to pytanie na e-mailowej liście dyskusyjnej o uwielbieniu. Właściwie jest to temat do dyskusji, który często powraca. Chciałbym podzielić się kilkoma myślami na ten temat. 

Czasami w czasie prowadzenia uwielbienia nie towarzyszy mi takie samo emocjonalne zaangażowanie jak w innych okazjach, czy też jakie mogę zaobserwować u innych. Czasami czułem się bardzo pusty w środku lub skrępowany, ale po nabożeństwie okazywało się, że były to dla uczestniczących momenty doświadczania największego namaszczenia. 

Myślę, że wiąże się to z wiernością naszemu powołaniu i posłuszeństwem Panu bez względu na nasze uczucia. Niektórzy nauczyciele określają takie sytuacje jako ‘ofiary pochwalne’. To tak jak ‘Chodzę dzięki wierze, a nie wzrokowi”… ani nie dzięki uczuciom. 

Gdy prowadzę uwielbienie, nie wchodzę na scenę i nie uwielbiam Boga w swój własny sposób (tak uwielbiam Go w czasie mojej modlitwy osobistej). Podejmuję świadomy wysiłek, by nawiązać kontakt z ludźmi i by przyprowadzić nas do stanu gotowości, do tego, by razem uwielbiać. Nie chcę w żaden sposób pomniejszać znaczenia prowadzenia za pomocą  dawania przykładu, ale myślę, że częścią powołania do bycia prowadzącym uwielbienia (i sługi dla ludu Bożego) jest podjęcie wysiłku, by wprowadzić nas wszystkich w Jego obecność. Oznacza to zrozumienie kultury, czasu i ludzi, którym usługujemy. Oznacza to także przygotowanie zarówno pod względem duchowym jak i planowanie, ćwiczenie, które odbywa się z wyprzedzeniem. 

Przez wiele lat pracowałem w przemysłach komputerowym i telekomunikacyjnym. W ostatnich czasach większość wysiłków w sferze pisania nowych programów komputerowych jest poświęcona temu, jak poprawić efektywność pracowania ludzi razem w zespołach. Inaczej pracujemy z muzykami, wokalistami, tancerzami czy tymi, którzy przygotowują przedstawienia, ale nadal potrzeba dokładać starań, by nasze uwielbienie było wspólnym chórem, a nie nieharmonijnym galimatiasem działań i dźwięków. 

Nieprawdą byłoby stwierdzenie, że zawsze wszystko funkcjonuje harmonijnie, ale wierzę, że wysiłek włożony w przygotowanie jest zarówno potrzeby, jaki i zgodny ze zrozumieniem Pisma Świętego i teologii, które określają rolę pracujących w kościele jako usługujących i wyposażających Boży lud. 

Musimy też zrozumieć, że w publicznie prowadzeniu uwielbienia zawsze jest element ‘przedstawienia’. Trzeba to traktować jako jedną z form przekazu lub jako narzędzie, a nie koncentrować się na ‘przedstawieniu’. W przeciwnym razie stajemy w obliczu niebezpieczeństwa pokusy myślenia o sobie w sposób wytrącony z równowagi, czy to będzie zabawianie się w pewną formę mentalności gwiazdorskiej, czy też pomniejszanie swoich możliwości i swojej efektywności w łączeniu się z ludźmi z obawy bycia uwięzionym w tym pierwszym. 

Mimo tego, że chciałbym doświadczać wchodzenia w Jego obecność jako rezultatu prowadzenia uwielbienia, to muszę jednak powiedzieć, że prowadzenie uwielbienia w czasie nabożeństwa w większości wypadków jest świadomym, zamierzonym działaniem, a nie tylko produktem ubocznym tego, że jako lider uwielbienia uwielbiam Boga przed innymi ludźmi. 
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