Rzutnik – jak sprawić aby Uwielbienie zalśniło,
 autor Donn Edwards.

Rzutnik nie jest rzeczą nudną czy nieistotną.

    Dla wielu ludzi obsługa rzutnika jest nudna, porównywalna ze zmywaniem naczyń bądź sprzątaniem po nabożeństwie. Jednakże obsługa rzutników może sprawiać radość a ich właściwe użytkowanie może rzeczywiście sprawić różnicę – wszystko zależy od twojego punktu widzenia. Możesz używać rzutnika jako narzędzia, które będzie błogosławieństwem dla innych i jednocześnie usługiwaniem im, albo tylko obowiązkiem. 

Kilka lat temu zostałem po raz pierwszy poproszony o obsługę projektora. Było to proste do nauczenia się, a kiedy odkryłem jak dostosowywać pozycję folii nie miałem już żadnych problemów. Dowiedziałem się, że projektor jest ważną częścią uwielbienia nawet, jeśli jest całkowicie niedoceniany. Dopiero w momencie, kiedy coś nie idzie po twojej myśli zdajesz sobie sprawę jak ważną funkcję pełni rzutnik. Możesz całkowicie zniszczyć nastrój uwielbienia poprzez wyświetlenie niewłaściwych słów czy przez nieumiejętną obsługę urządzenia. Tak więc upewnij się, że znasz szczegóły techniczne, a będziesz błogosławił  lidera uwielbienia.

Rzutnik, wspólnie z systemem nagłośnienia, jest jedną z nielicznych rzeczy, którymi osoby nie będące muzykami mogą polepszyć uwielbienie i zachęcić innych do głębszego uwielbiania. Dobrze, że jest całkowicie niedoceniany, ponieważ sprawia to, że “poszukiwacze sławy” trzymają się z daleka. Kiedy pracujesz z zespołem uwielbienia, starając się, aby odpowiednie słowa były widoczne we właściwym czasie, pomagasz  ludziom w zagłębianiu się w uwielbienie, a w szczególności tym, którzy przeżywają trudne chwile. Ludzie będący w “ trybie uwielbienia” i znający słowa, po prostu zamkną oczy, podniosą ręce i zaczną śpiewać. Osoby nie znające słów będą je śledzić na ekranie. Jeśli będzie to dla nich proste, to będą o wiele łatwiej zagłębiać się w uwielbianie niż w sytuacji, kiedy tekst miałby skakać czy być niewidoczny. Wyczuj odpowiedni moment, a będziesz błogosławił zgromadzenie.     

Słucham dużo muzyki grupy Vineyard, więc proste jest dla mnie wejście w “tryb uwielbienia” podczas niedzielnych poranków. Przeważnie już po kilku taktach, zapominam o wszystkim poza pieśnią i obecnością Pana. Kilkakrotnie ludzie mówili mi, że o wiele prościej było im zacząć uwielbiać, ponieważ widzieli, że ja już uwielbiam. Podobnie jak osoby z zespołu uwielbienia, które czuły się zachęcone widząc, że przynajmniej jedna osoba jest w stanie uwielbiać podczas ich gry. Zachęca to zespół i sprawia, że gra on  jeszcze lepiej. Obsługuj projektor z właściwą postawą, a inni mogą cię nawet błogosławić.

Często widziałem ludzi obsługujących rzutnik, którzy wyglądali na kompletnie znudzonych.
Jest mi ich żal, ponieważ tracą przywilej służenia zgromadzeniu. Wyglądają na wzburzonych, kiedy lider uwielbienia zaczyna śpiewać pieśń spoza uzgodnionej kolejności czy zupełnie inną pieśń. Jednak dla mnie jest to znakiem, że lider uwielbienia poddaje się prowadzeniu Ducha Świętego i, że uwielbienie nie jest tylko mechanicznym odtwarzaniem pieśni bez żadnej, głębszej intencji.

Oczywiście trzeba być przygotowanym na takie spontaniczne zmiany: poproś swojego lidera uwielbienia, aby zawczasu powiedział ci o dodatkowych pieśniach, które może wykorzystać. Upewnij się także, że folie są uporządkowane alfabetycznie. Nie według tytułów pieśni, ale według pierwszej linijki tekstu. Wtedy jedyną rzeczą, jaką musisz zrobić jest wysłuchanie pierwszych kilku słów, aby określić, jaka pieśń jest aktualnie śpiewana. Często pytam Ducha Świętego, jakie pieśni On planuje, a kiedy lider uwielbienia zaczyna je grać bardzo się ekscytuję, widząc, że obydwaj jesteśmy otwarci na to, co mówi Duch Święty. Staram się również znaleźć pieśń i wyświetlić ją przed końcem pierwszej linijki czy nawet jeszcze przed zakończeniem grania wstępnych akordów. Dodaje to odrobinę mocnych wrażeń i jest pewnego rodzaju wyzwaniem, a ty masz satysfakcję dobrze wykonanej pracy. 

Ważne jest, aby współpracować z grupą uwielbienia: obserwuj lidera, zwłaszcza podczas zmiany pieśni, aby zobaczyć, co chce zrobić. Musi on zasygnalizować swoje zamiary pozostałym członkom grupy, więc oczekuj ich i dostosowuj się do nich. Przewiduj zmiany: jeśli jest możliwy powrót do początku pieśni po odśpiewaniu refrenu to bądź na to przygotowany. Dzięki temu szybciej zmienisz tekst na ekranie i nie będziesz sprawiał wrażenia jakbyś przysypiał podczas pracy.

Twoim najważniejszym obowiązkiem nie jest zmiana slajdów czy poprawianie ostrości: twoim największym obowiązkiem jest śledzenie słów na ekranie. Jeśli możesz przeczytać wyrazy to mogą to także pozostali. Nie bądź zastraszony i przewrażliwiony: jeśli wykonujesz swoją pracę jak należy, to nikt na ciebie nie patrzy. Zwykle ludzie spoglądają na ciebie, kiedy nie zwracasz uwagi na to, co się dzieje. Pewnego razu byłem tak bardzo pochłonięty uwielbianiem, że zapomniałem o przesunięciu folii do następnego wersu. Na szczęście mam kilku przyjaciół, którzy mogą mnie “obudzić” zanim zrobię z siebie widowisko. Zatracenie się w uwielbieniu jest ‘dozwoloną’ wymówką, ale nie może nią być znudzenie czy wyglądanie przez okno.

Kiedy uczę początkujących obsługi rzutnika mówię im, że:
1.    Poprzez obsługę projektora zachęcacie ludzi do głębszego uwielbiania.
2.    Waszym zadaniem jest czytanie wyświetlanych na ekranie  słów, które są aktualnie śpiewane. Jeśli wy możecie je przeczytać to także mogą to pozostali.
3.    Zwracajcie uwagę na lidera uwielbienia, ponieważ dostosowujecie się do jego prowadzenia. Jeśli uważacie na to, co on/ona robi to nie musicie się martwić o obserwujące was osoby.
4.    Kiedy chcecie przesunąć folię to nie patrzcie na rzutnik, ale na ekran.
5.    Spróbujcie przewidzieć następną pieśń, ale nie wyświetlajcie słów zanim nie upewnicie się, że są to te właściwe. Nie wyłączajcie rzutnika pomiędzy pieśniami. Mniej przeszkadza pozostawienie urządzenia włączonego ( i jest mniej hałaśliwe), nawet, jeśli nie macie słów do pieśni.
6.    Nie bawcie się tekstem. Nie panikujcie, jeśli słowo bądź dwa nie mieszczą się na ekranie. Bardziej przeszkadza ich wielokrotne przesuwanie. Starajcie się nie ruszać folii podczas zwrotki bądź refrenu. 
7.    Nie wyglądacie głupio, kiedy uważacie na to, co robicie. Nikt was nawet nie zauważy, kiedy wykonujecie swoją pracę należycie, ale za to wszyscy będą nią pobłogosławieni.
8.    Wasza praca jest tak samo ważna jak praca osób zajmujących się dźwiękiem czy praca zespołu uwielbienia. Służycie gościom i osobom, które nie znają słów pieśni. Upewnijcie się, że dobrze pracujecie.

Podsumowując, obsługiwanie rzutnika jest po trochu jak bycie kelnerem podczas wesela, w którym uczestniczył Jezus: widzicie wodę zanim przeistoczy się w wino i bierzecie udział w dokonywaniu się cudu. Nie musicie nawet wiedzieć czegokolwiek o winie.
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