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Czasami słyszę, jak ktoś używa określenia uwielbianie uwielbienia zamiast uwielbianie Boga. Moją pierwszą reakcją było: ”Co powiedziałeś?” Tym określeniem można posłużyć się na kilka różnych sposobów, trzeba więc uważać. 

O czym myślimy mówiąc uwielbianie uwielbienia? 

Samo w sobie wyrażenie jest całkowicie niedorzeczne. „O, uwielbienie! Ja cię uwielbiam i wysławiam!” Dosłownie rozumienie jest absurdem. 

Z drugiej strony wyrażenie to powstało w wyniku troski. Większość nowotworzonych przez kościół określeń tak właśnie powstaje. Niepokoi to, że możemy tak bardzo przejąć się formami i praktykami dotyczącymi używania w kościele muzyk oraz wszystkiego, co się z nią wiąże, tak, że ten proces może nabrać większego znaczenia niż Osoba, dla której mielibyśmy to czynić. Jeśli tylko rozumiemy, że proces, formy, praktyki i procedury same w sobie nie są uwielbieniem, ale tylko narzędziami używanymi do uwielbienia Boga, to wtedy pozostaniemy w bezpiecznym miejscu. 

W czasie swojej służby na ziemi Jezus wielokrotnie ganił ówczesnych przywódców religijnych, ponieważ ogromne znaczenie i wartość przypisywali ludzkim tradycjom, tak, że nabrały one wyższej wartości niż to, czego oczekiwał Bóg (a być może nawet były ważniejsze niż On Sam). On nie ganił tego, że mieli tradycje, tylko, że priorytet został przypisany niewłaściwym wartościom. 

Śpiewanie pieśni w czasie nabożeństwa jest formą lub konwencją używaną podczas wielbienia Boga. Istnieją różne style śpiewania, podobnie jak istnieje wiele różnych stylów muzyki. Głoszenie kazań jest inną formą używaną podczas uwielbienia Boga. Chodzenie do kościoła w pewien określony dzień tygodnia jest inną przyjętą formą uwielbienia, którą prawie wszyscy praktykujemy. Także gromadzenie się w specjalnie przeznaczonym do tego budynku jest jedną z form uwielbienia. To wszystko to nasze tradycje. Same w sobie nie są one uwielbieniem. Dostrzegamy i doceniamy to, że wszystkie te rzeczy ułatwiają nam uwielbianie Boga. 

Gdy dyskutujemy nad zagadnieniami dotyczącymi Boga w oparciu o Pismo Święte i czasami dochodzi do ożywienia dyskusji, ale potem do porozumienia w oparciu o Pismo, to wszystko jest w porządku, bo rozstrzygamy kwestie prawdy. Nawet jeśli istnieją różnice zdań w zasadniczych kwestiach i czasami się rozchodzimy, to dalej jest to do zaakceptowania, ponieważ podążamy za naszym przekonaniem i naszym sumieniem. Po części, dlatego właśnie istnieje wiele różnych denominacji i organizacji kościelnych, ponieważ kładą one nacisk na różne cele i podkreślają różne zagadnienia. 

Z drugiej jednak strony, gdy przystępujemy do tych samych ożywionych dyskusji na temat tradycji, i trzymamy się jakiegoś przekonania tak bardzo, że staje się ono dla nas cenniejsze od Boga, stajemy w niebezpiecznym miejscu. Co gorsza, w naszej próbie trzymania się tradycji lub formy, możemy zrównać ją z kwestią dotyczącą samego Boga i wszystko wygląda wtedy tak, jakbyśmy stawali za kwestią dotyczącą Boga, podczas gdy bronimy jedynie tradycji. To właśnie tutaj nasza „nowomowa” kościelna może przynieść szkody. Ktoś może być przekonany, że broni ‘uwielbienia Boga,’ ale w rzeczywistości broni tylko formy uwielbienia. 

Wydaje mi się, że to, co zwykle rozumiemy pod słowem ‘uwielbienie’ często koncentrowaniem się na pewnym aspekcie doświadczania, przeżywania uwielbienia, pewnymi formami i tradycjami, jakich używamy. Nie twierdzimy, że posiadamy najwyższy autorytet. Wszyscy pragniemy Go szukać i uwielbiać. 

Każdy z nas, tam gdzie jesteśmy, ma wizję i misję od Boga. On je ukształtował specjalnie dla miejsca, w którym jesteśmy. Jeśli jako kościół docieramy głównie do młodzieży, to musimy zacząć brać pod uwagę preferencje młodzieży dotyczące form i tradycji, ale prawda Bożego słowa zawsze pozostanie taka sama. 

Gdy ktoś ostrzega nas przed ‘uwielbianiem uwielbienia’, to dobrze jest sprawdzić nasze serca, żeby upewnić się, że nasze zrozumienie jest odpowiednio wyważone. Z drugiej strony, wyrażenie to może zostać użyte po to, aby zaskoczyć nas, bo osoba, która to mówi, może uważać, że jej cenna tradycja jest zagrożona przez zmianę, jaką chcemy wprowadzić. Innymi słowy, to prawdopodobnie dobre zabezpieczenie może być ukrytym atakiem. 

Niektórzy kaznodzieje używają tego wyrażenia dlatego, że zapewne zauważają mniejszy nacisk kładziony na głoszenie kazań. Ktoś, kto jest przywiązany do hymnów pochwalnych w kościele, w którym młodzież zaczyna stanowić większość, może użyć tego określenia po to, aby umniejszyć wartość zmieniającego się sposobu uwielbienia. Podobnie jak frustrowany młody człowiek, który zmaga się próbując zmienić kościół z jednego stylu uwielbienia na drugi. Mógłby powiedzieć, że opozycja przeciwko zmianie jest uwielbianiem formy uwielbienia, gdy w rzeczywistości może być po prostu tak, że obecnie używana forma jest dobrze dopasowana i przyjęta przez członków całego kościoła. To właśnie on jest tym, który kurczowo trzyma się przyjętej przez siebie formy. 

Tak jak we wszystkich przypadkach, gdzie potrzebna jest odpowiednia równowaga, musimy nie tylko patrzeć uważnie na Pana, ale i być czujnym na to, co inni mają do powiedzenia do i o nas. Wszyscy potrzebujemy mądrości. 
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