Uczyć urwisy uwielbienia
Użyteczne wskazówki dla zaangażowanych w służbę z dziećmi.
Michele Triplett (Worship Leader Online)

  Nie ma cenniejszych momentów w służbie dla dzieci niż bycie świadkiem grupy maluchów, które weszły w prawdziwe uwielbienie w obecności Boga lub chłopców, którzy normalnie nieśmiali, wolący cichy czas na kolanach, nagle z uniesionymi rękoma i zamkniętymi oczyma, śpiewają "Panie chcę być otwarty na Twoją wolę." Twoje serce podskakuje, kiedy widzisz dziewczynki z zapłakanymi twarzyczkami, czuwające w obecności Boga. Wyczuwając obecność Pana w pokoju wiesz, że dotyka i uzdrawia je i podchodzi do nich w sposób, na który żadna ludzka istota nie mogłaby się zdobyć.

Uwielbienie jest także dla dzieci

   Ważne jest to, żebyś rozumiał, iż uwielbienie jest ważne i że zmieni coś w życiu dzieci. Jeśli postrzegasz uwielbienie jako czynność, która jedynie wywołuje podrygi ciała i zabiera czas podczas nabożeństwa to nie rozumiesz jego znaczenia. Aby prawdziwie prowadzić dzieci w uwielbieniu, musisz zrozumieć czym jest wychwalanie i kluczową rolę jakie ono odgrywa na naszej drodze z Bogiem. Zachęcam cię do zarezerwowania czasu w twoim zajętym kalendarzu i poświęceniu go na przestudiowaniu tego, co Biblia mówi o uwielbieniu i wychwalaniu oraz jaką rolę ono odgrywa w życiu chrześcijanina.

Prowadź poprzez własny przykład

   Musisz chcieć uczynić uwielbienie sposobem swego życia, stając się przykładnym "uwielbiaczem." Kiedy zrozumiesz moc i siłę jaka jest dostępna poprzez uwielbienie zobaczysz, że uczynisz uwielbianie Boga częścią swojej codzienności. Kiedy będziesz musiał stawić czoła trudnym momentom i sprawom, które są poza twoja kontrolą, zwrócisz uwagę na przerzucenie swoich potrzeb na Niego i będziesz spędzał czas na uwielbieniu Go, a nie na burczeniu i narzekaniu, które kradną ci pokój i radość. Będziesz musiał się czuć swobodnie w wyrażeniu uczuć swojego serca przed Panem podczas wychwalania i uwielbienia przed dziećmi. Jeśli jeszcze nie możesz się na to swobodnie zdobyć podczas prywatnego czasu uwielbienia Boga, będzie ci to strasznie trudno uczynić przed grupą dzieci. Im więcej Go uwielbiasz podczas swojego cichego czasu tym bardziej swobodnie będziesz się czuł otwierając swe serce przed Nim podczas uwielbiania z grupą dzieci.

Dzieci będą dziećmi
   Zachowuj balans w swoich oczekiwaniach co do nich. One są dziećmi i nie są jeszcze zdolne spędzić więcej niż piętnaście minut na uwielbieniu. Przygotuj swoje uwielbienie w taki sposób by z dwoma lub trzema krótkimi pieśniami była przepleciona jedna lub dwie dłuższe. Upewnij się, że dzieci wiedzą co śpiewają i że piosenki są proste i łatwe do zapamiętania.
  Za każdym razem przed rozpoczęciem uwielbienia, poświęć parę minut na wyjaśnienie tego co będą robić. Muszą zrozumieć, że uwielbienie jest czasem radowania się i dziękowania Bogu za wszystko Kim jest i za wszystko co czyni. Daj im do zrozumienia, że ważniejsze jest zadowalać Boga i otrzymać coś od Niego niż martwić się tym co inni mogą myśleć o ich zachowaniu. Pomóż im zrozumieć, że uwielbienie jest czasem "ukochania" Boga i błyskawicznym "ukochaniem" nas przez Niego. Zachęcaj ich do zamykania oczu podczas uwielbienia i wyobrażania sobie, że są przed Jego tronem. Mogą być momenty w uwielbieniu kiedy będziesz wyczuwać, że Bóg kieruje cię ku chwili wyciszenia i oczekiwania w Jego obecności. Uprzedź dzieci, że będzie parę chwil w ciszy i że Bóg wtedy będzie chciał do nich mówić, następnie daj Panu działać dalej.

Idź za głosem serca
  Możesz także nauczać dzieci o tym jak inni w różny sposób uwielbiali i wychwalali Boga w Biblii. Daj im do zrozumienia, że są różne sposoby wyrażania przed Bogiem dziękczynienia i miłości. Oto parę przykładów:
towdah - składanie ofiary (Ps 50, 23)
barak - klękanie i kłanianie się (Ps 95,6)
yadah - unoszenie rąk (2 Kr, 20,19-21)
shabach - wykrzykiwanie (Ezd 3,11)
zamar - granie na instrumencie (Ps 150)
halal - sławienie i chlubienie się Panem (Ps 44,8)
tehillah - zawiera wszystkie powyżej (Ps 22,3)

Dzieci są szczere 

   Zauważysz, że większość dzieci nie udaje wychwalania i uwielbienia ale będzie parę, które będą cię naśladować ponieważ cię kochają i chcą cię zadowolić. Powiedz im, że ich uwaga powinna być skierowana na Boga a nie na innych. Zachęć ich do tego by szły za głosem ich serca i za tym co ono im podpowiada. Mogą chcieć skakać podczas pieśni uwielbienia lub unieść swe dłonie podczas śpiewania. Daj im swobodę do wyrażania tego co czują w sercu bez obaw, że ktoś będzie się z nich śmieł się. Pamiętaj, że zawsze znajdą się dzieci, które będą się przeciwstawiać wejściu w uwielbienie lub takie, które będą chciały wykorzystać daną im wolność. W takiej sytuacji proś o pomoc przeszkolonych ochotników w celu utrzymania porządku. Niech grzecznie przypominają dzieciom, że ich uwaga powinna być skierowana na Bogu, a nie na zabawie i jeśli nie chcą uczestniczyć w uwielbieniu i wychwalaniu to lepiej będzie jeśli będą siedziały. Nigdy nie podchodź do dziecka w przykry czy potępiający sposób. Zawsze daj im możliwość przeanalizowania ich własnegp zachowania i zdecydowania co by chciały robić dalej. Możesz je nawet spytać "Dla kogo to wszystko robicie? Upewnijcie się, że dla Pana." Bóg nauczy cię jak rozeznać czy dzieci są szczere czy tylko się wygłupiają.

Pozwól Bogu być Bogiem 

   Naucz się być wrażliwym na podszepty Boga i bądź posłuszny Jego prowadzeniu. Kiedy On decyduje się przejąć kontrolę nad nabożeństwem i wydaję się kierować wszystko w innym kierunku niż twój plan, poddaj się Jego woli i pozwól Mu działać. Kiedy Bóg "staję się częścią uwielbienia Jego dzieci" zejdź Mu z drogi. Będą momenty kiedy Bóg będzie używał dzieci do służby. Może dać im pragnienie podzielenia się czymś lub pobudzić do modlitwy o kogoś lub coś. Jeśli wyczuwasz, że coś takiego rzeczywiście się dzieje, spytaj dzieci czy mają coś, czym Bóg chciałby by one się podzieliły lub się o coś modliły.
   Naucz się nie przyśpieszać niczego kiedy On chce działać. Kiedy On pokazuje, iż chce byś spędził jakiś czas w ciszy, czuwając w Jego obecności, nie bój się powiedzieć dzieciom, że będzie moment czuwania z Bogiem. To właśnie w tym czasie chce On uzdrawiać i "ukochać" dzieci oraz im służyć.
   Naucz się także niczego nie przeciągać kiedy czas Jego łaski już się skończył. Jeśli nie masz niczego w swoim planie do zrobienia lub powiedzenia, nie próbuj dodawać niczego do tego co uczynił Bóg. Po prostu podziękuj Mu za to co zrobił i kontynuuj nabożeństwo lub nauczanie. Pamiętaj, że Bóg jest Bogiem porządku. Chociaż nie możesz kontrolować tego co On robi, jesteś tam po to by się upewnić, że nic nie wykracza poza zdrowy rozsądek. Jeśli wyczuwasz, że ktoś robi coś co nie pochodzi od Boga musisz wkroczyć i wytłumaczyć, że nie jest to właściwy czas na daną czynność czy zachowanie.

Nigdy się nie poddawaj 

   Kiedy zaczniesz włączać elementy wychwalania i uwielbienia w swoją służbę, zachęcam cię byś się nie poddawał. Uwielbienie i wychwalanie jest jedną z najsilniejszych broni jaką mamy jako wierzący i nasz przeciwnik, diabeł, jest całkowicie tego świadomy. Pamiętaj, że on kiedyś był głównym liderem uwielbienia w niebie. Bądź wiec przygotowany na walkę kiedy zaczniesz nauczać dzieci jak wejść w prawdziwe wychwalanie i uwielbienie. Trzymaj się modlitwy i Słowa Bożego i czuj się zachęcony świadomością, że nagroda, którą otrzymasz będzie warta tej "dobrej walki w wierze."
  Jedną z głównych przeszkód może być muzyka. Znajdź czas na uwielbienie i wychwalanie w swojej służbie, nawet używając wcześniej nagranych taśm z pieśniami w takiej kolejności i sposobie jakim chcesz je zaśpiewać. Inną przeszkodą jest to, że musisz stawiać czoła momentom zniechęcenia. Kiedy zastanawiasz się czy dzieci to wszystko rozumieją, pozostań wierny temu co robisz. Pamiętaj, jeśli twoje serce ma rację to Bóg zajmie się resztą. Bóg zachwyca się uwielbieniem Swoich ludzi. Popatrz na to wszystko jak na podróż, na którą zabierasz te dzieci. Możesz nigdy nie zobaczyć końcowego efektu ani odkryć wpływu jaki masz na tych, których nauczasz. Wiedz jednak, że Bóg uhonoruje cię za to co dla Niego robisz.
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