ODNAJDYWANIE PIERWSZEŃSTWA BOGA - Bruce Leafblad
  
Bóg jest priorytetem kościoła. Nie ludzie. Nie służba. Nie wzrost. Nie sukces. Bóg i tylko Bóg ma absolutne miejsce pierwszeństwa w kościele. Jednakże, ten biblijny ideał nie otrzymuje wiele uwagi w dzisiejszym amerykańskim kościele, który jest bardzo skoncentrowany na ludziach, wzroście kościoła i sukcesie. Wyciągając wnioski z kazań, z tego o czym się pisze i naszego stylu życia wygląda na to, że dzisiejszy kościół zajmuje się innymi sprawami niż Bóg. 
Może to być tylko cicho wzniesiony głos ale wiele osób słyszy wezwanie do odnajdywania pierwszeństwa Boga w kościele - ponad wszystkim i wszystkimi. Apostoł Paweł w liście do Kolosan pisał, że Chrystus ma znakomitość nad znakomitościami. Pierwszeństwo Boga nie jest opcją w Biblii i powinno znajdować się w centrum chrześcijańskiej wiary i praktyki w dzisiejszym kościele. Jeśli kościół spodziewa się być tym czym chce być, Bóg musi być pierwszy. Jeśli kościół chce wypełnić swoją wielką misję w świecie Bóg musi być jego priorytetem. Jeśli kościół chce ponownie stać się solą i światłem w pogrążającej się w ciemności, dekadenckiej kulturze musi sam odnaleźć pierwszeństwo Boga.
Uwielbienie i pierwszeństwo Boga. Jakie jest zatem powiązanie między uwielbieniem a pierwszeństwem Boga? Uwielbienie jest zasadniczo skoncentrowane na priorytecie Boga. 
Rzeczywistość jest odzwierciedleniem tego, że Bóg ma najwyższą pozycję wobec wszystkiego co istnieje w stworzonym porządku. Uwielbienie jest osobistym i ludzkim wyrażeniem tej relacji, w której oddajemy cześć najwyższemu Bogu. Rezultatem takiego uwielbienia jest większe zrozumienie kim jest ten niezwykły Bóg, a także większe pragnienie postawienia Go na pierwszym miejscu w naszym życiu. 
Zastanówmy się nad imionami i tytułami Boga, którymi zwracamy się do Niego podczas uwielbienia. Wszystkie one wyraźnie lub domniemanie ukazują Boga, który jest pierwszy i ostateczny w swoim istnieniu; Boga, przed którym my i całe stworzenie przyjmujemy pokorną postawę. 
Jako Król, jest On ostateczny, to Król Królów - zbliżamy się do Niego jako lojalni i zadowoleni poddani. Jako Bóg, On jest najwyższy, to Pan Panów - wkraczamy w Jego obecność kłaniając się i klękając. Jako Pan, On jest jedyny - oddajemy Mu cześć jako chętni słudzy. Jako Ojciec, On jedyny jest prawdziwym Ojcem nas wszystkich i przychodzimy do Niego jako kochające dzieci. Jako Stwórca, Bóg jest jedynym źródłem wszystkiego co było i jest stworzone - przychodzimy do Niego jako skromne stworzenia. Jako Zbawiciel, jest wyjątkowy ponieważ nie ma żadnego innego zbawiciela i czcimy Go jako tego Jedynego, który wybawił nas z naszej beznadziejnej i bezradnej sytuacji.
Uwielbienie i charakter Boga. Nasze uwielbienie nie tylko wyraża wyższą pozycję Boga wobec tego co stworzył ale także w uwielbieniu potwierdzamy wyższy charakter Boga wobec moralnego upadku ludzkości. W uwielbieniu wychwalamy Jego Boże cechy i staramy się je przyjąć aby coraz bardziej upodabniać się do Chrystusa. W ten sposób zastępujemy ludzkie słabości Jego Bożymi cnotami. 
Bóg jest święty - uwielbiamy Go z bojaźnią i czcią. Bóg jest miłością - uwielbiamy Go w adoracji przepełnionej miłością. Bóg jest dobry - uwielbiamy Go w duchu wdzięczności. Bóg jest wszechwiedzący - przychodzimy do Niego w nieświadomości, szukając prawdziwej wiedzy. Bóg jest najmądrzejszy - przychodzimy do Niego z naszym niezrozumieniem, szukając mądrości, która pochodzi tylko od Niego. Bóg jest miłosierny - uwielbiamy Go ze skruchą, szukając Jego przebaczenia. Bóg jest pełen współczucia - przychodzimy do Niego oddając Mu nasze potrzeby i cierpienia. Bóg jest wszechobecny - uwielbiamy Go cały czas i we wszystkich miejscach pewni Jego obecności pośród nas. Bóg jest prawdą - uwielbiamy Go ufając każdemu Jego słowu, które do nas kieruje ponieważ On nie może kłamać. Bóg jest sprawiedliwy - uwielbiamy Go z ogromnym uznaniem i pragnieniem bycia jak On. Bóg jest niezmienny - uwielbiamy Go z żywą wiarą i pewnością, że On zawsze będzie taki sam jaki był zawsze. 
Dużo uwielbienia koncentruje się na idealnym charakterze Boga i Jego doskonałych atrybutach. Uwielbienie jest zwróceniem się do Boga ze względu na to Kim jest. Uwielbienie uznaje wyjątkową wyższość Boga w mocy, autorytecie i w każdej moralnej i duchowej wartości. Świadomość tego kim jest Bóg staje się centrum uwielbienia. 
Uwielbiamy Go ponieważ On Jedyny jest Bogiem. Ponieważ jest tym kim jest - wyższy wobec wszystkiego co uczynił, nieograniczony w swej sile, niepokonany w doskonałości, nieprześcigniony w pięknie, nieporównywalny w moralnej doskonałości i niezrównany w miłości, łasce i współczuciu - uwielbiamy Go i tylko Go, dając Mu pierwszeństwo we wszystkim. Uwielbienie jest osobistym, pełnym wiary uznaniem priorytetu Boga. 
Priorytet Boga w naszych życiowych pogoniach. Uwielbienie rozumiane w dobry sposób oznacza nie tylko odzewu na Boże wezwanie ale też pogoń za Bogiem. Mojżesz stanął w obliczu Boga i jego odpowiedzią było większe pragnienie Stwórcy. Pod koniec swojego życia apostoł Paweł, który miał bardzo bogatą relacje z Panem modlił się żeby poznać Chrystusa jeszcze pełniej. Poznawać Boga to pragnąć Go coraz bardziej i bardziej. Poszukiwanie jest prawdziwie normalne kiedy zasmakowaliśmy w Nim i zobaczyliśmy, że On jest dobry. W uwielbieniu kontynuujemy naszą pogoń za Bogiem - pogoń za głębszą, pełniejszą i ogromnie osobistą wiedzą o Nim. 
  
Priorytet Boga w naszych wartościach. Znaczenie uwielbienia jest także rozumiane w kontekście osobistych i kościelnych wartości. Uwielbienie jest duchową czynnością, przez którą kościół zapewnia o tym, że Bóg ma pierwszeństwo w wartościach. Tak samo jak cenimy osoby, które kierują się wartościami tak też pierwszeństwo Boga w naszych wartościach powinno mieć ogromne znaczenie. Rzeczy lub osoby, które cenimy najbardziej formują system naszych wartości. Z natury system naszych wartości ma strukturę z góry do dołu - to jest od najwyższej do najniższej wartości. Dlatego też nasz system wartości jest zdominowany przez najwyższą dla nas wartość.
Z definicji, ktoś lub coś co cenimy najbardziej jest naszym bogiem. Prawdziwe uwielbienie jest tą duchową czynnością, w której biblijny Bóg jest ustanawiany najwyższą wartością. W Biblii, Boga uważa się i ustanawia największą wartością poza którą nie ma żadnej równej sobie i poza którą nie ma żadnej wyższej. Ten, który stworzył wszystkie rzeczy jest większy niż to co stworzył. Uwielbienie jest więc rozumiane jako osobista, duchowa czynność przez którą wierzący uznają , akceptują i zapewniają, że Bóg jest pierwszy. 
W pierwszym przykazaniu, Bóg wymaga tego byśmy nie mięli żadnych bogów przed Nim. Żadne inne rzeczy nie mogą być więc równe Bogu w uwielbieniu. Angielskie słowo "worship" (uwielbienie) jest w zasadzie skróconą formą od "worth" (wartość) co daje dodatkową siłę znaczeniu temu wyrazowi. Przez to słowo rozumiemy "uwielbienie" (worship) jako "wartościowanie" Boga, czyli uznawanie najwyższej wartości Boga samego w sobie i w naszym systemie wartości. Uwielbiać Boga to cenić Go bardziej niż jakąkolwiek inną osobę, rzecz, przyczynę lub przedsięwzięcie w życiu. Bóg sam jest godny uwielbienia, a więc "wartościujemy" ("worth-ship") Go samego. "Godny jesteś Panie i Boże, otrzymywać chwałę, uznanie i moc�"
Uwielbienie jest dawaniem pierwszeństwu Bogu w naszych wartościach. 
  
Pierwszeństwo Boga w naszych uczuciach. W Ew. Mateusza 6:21 (RSV), Jezus mówi o zasadzie, którą można zastosować w więcej niż jednym życiowym aspekcie: "Gdzie jest twój skarb tam i serce twoje." Rozumiemy tę zasadę w ten sposób, że to co cenimy jest naszym skarbem. Mężczyzna włoży całe swe serce w to co ceni najbardziej. Kobieta zainwestuje swoje najgłębsze uczucia w to co jest dla niej największym skarbem. To co cenimy najbardziej też najbardziej kochamy.
Biblijna hierarchia uczuć nieustannie stawia miłość na czołowym miejscu. W Szemie (Piątej Księdze Mojżeszowej 6, 4-5), w przykazaniu miłości (Ew. Marka 12, 29-30), i słynnym dyskursie Pawła (1 Kor, 13) widzimy miłość przedstawianą jako największe uczucie. Z tych biblijnych fragmentów wyciągamy prostą lecz ważną teo-logikę: Jeśli Bój jest pierwszy w naszych wartościach, będzie także pierwszy w naszych uczuciach. 
Ten ideał reprezentuje normalne chrześcijańskie życie jednak trzeba wyznać, że kościół dzisiaj czasem nie dorasta tym biblijnym standardom chrześcijańskich doświadczeń. Podsumowując, uwielbienie jest dawaniem pierwszeństwa Bogu w naszych uczuciach. Uwielbiać Boga prawdziwie to oddawać Mu naszą pierwszą i najlepszą miłość. Ta miłość należy do Boga i do nikogo innego. Kochać kogoś lub coś innego taką miłością jest bałwochwalstwem. Uwielbienie jest najwyższą formą miłości - miłością, którą obdarzamy wyłącznie Boga. W prawdziwym uwielbieniu deklarujemy i wyrażamy pierwszeństwo Boga w naszych uczuciach. "Będziesz kochał Pana Boga swego z całego serca swego, całą duszą swoją, całym swoim umysłem i całą swoją siłą." (M 12, 30) 
W prawdziwym uwielbieniu, miłość jest najwyższym uczuciem, a Bóg wyłącznym przedmiotem naszej największej miłości. W jego centrum te bosko ludzkie spotkanie jest najwyższym i najświętszym miłosnym uniesieniem. Tam doceniamy, czynimy naszym skarbem, wychwalamy, świętujemy, otrzymujemy miłość Boga, która nas uratowała i zbawiła i która kontynuuje pościg za nami dzień po dniu. My odpowiadamy na tę miłość poprzez ogłaszanie i wyrażanie naszej najgłębszej, najwyższej, najsilniejszej, pierwszej i najlepszej miłości do Kochanka naszych dusz. To jest istotnie prawdziwa czynność, która objawia się w uwielbieniu i to jest właśnie to czym jest uwielbienie - dawaniem Bogu pierwszeństwa w naszych uczuciach.
Pierwszeństwo Boga w naszych zobowiązaniach. Jeśli to co cenimy najbardziej kochamy najbardziej, wtedy też poświęcimy się najbardziej temu co kochamy i cenimy. Uwielbienie jest duchową czynnością w, której dajemy Bogu pierwszeństwo w naszych poświęceniach i zobowiązaniach. W uwielbieniu, oddajemy siebie Bogu - Temu, który ma pierwszeństwo w naszym życiu. Oddajemy siebie Mu i nikomu innemu. Poprzez taką czynność zaczynamy coraz bardziej rozumieć, że jesteśmy Jego, i że On ma do nas wszelkie prawo, że należymy do Niego ponieważ nas stworzył i zbawił.
Zobowiązanie jest tym procesem, w którym wartości i uczucia zostają przełożone na konkretne i zdecydowane czyny. Poświęcenie zaczyna się od postawy skromności i poddania co przejawia się w sekwencji decyzji, które prowadzą do podjęcia czynności. Jest to wcielenie w życie duchowych rzeczywistości poprzez co słowa przeradzają się w czyny, a wartości i uczucia stają się czynnościami, które charakteryzują ten aspekt uwielbienia.
Bycie zobowiązanym i poświęconym Bogu jest po pierwsze byciem poddanym Jego woli, Jego celom i Jego planom w naszym życiu. Życie chrześcijańskie to życie poddane woli Boga; życie ciągłego posłuszeństwa wobec Jego prowadzeniu. Jednakże nie należy na to spoglądać jak na coś ponurego lub żmudnego. Wierzący człowiek wie, że taka uległość jest drogą wielkiej radości i wolności. Poprzez takie poddanie dwoje kochanków obdarza siebie darami miłości. Takie jest też uwielbienie kiedy prawdziwie wyraża pierwszeństwo Boga w naszych zobowiązaniach i poświęceniach.
Apostoł Paweł opisuje ten aspekt uwielbienia jako "żyjące poświęcenie" (Rz. 12,1). W tym znanym tekście potwierdza, że 1) poświęcenie jest fundamentalnym aspektem uwielbienia; 2) że Bój jest Jedynym, któremu musimy się poświęcić całkowicie; 3) że zobowiązanie cechuje poświęcenie i 4) że zobowiązanie nie jest jednorazową czynnością w stylu raz na zawsze ale raczej życiowym i ciągłym procesem "życia w umieraniu" i "codziennego umierania" w coraz to nowych i odnowionych wyzwaniach dla Boga i Jego woli dla nas. W uwielbieniu potwierdzamy i wyrażamy pierwszeństwo Boga w naszych zobowiązaniach i poświęceniach.
  
Trzy obserwacje. Po pierwsze, powinniśmy się wszyscy radować i uwielbiać Boga za odnowę uwielbienia, która ma miejsce w wielu kościołach. Bóg działa odnawiając obraz Siebie Samego i odnawiając uwielbienie w wielu zgromadzeniach. Nie ma kontynentu na tej planecie, gdzie nie ma przebudzenia w uwielbieniu.
Po drugie, powinniśmy pamiętać, że przebudzenie nie jest wszędzie takie samo. W historii kościoła, żadne duże przebudzenie nie wyszło od jakiejś konkretnej formy i tak samo dzieje się dzisiaj. W niektórych miejscach zdarzają się małe zewnętrzne zmiany lub żadne podczas gdy zachodzą wielkie duchowe przemiany w życiu, witalności i energii. W innych miejscach dużo nowych form zostało dodanych do tradycyjnego dziedzictwa kościoła co charakteryzuje się mieszaniem się starych elementów z nowymi. W jeszcze innych miejscach całkowicie nowe formy zastąpiły stare. Jednak w tych środowiskach serce odnowy jest i zawsze było dziełem Ducha Świętego, przez które Bóg odbudowuje coś co kościół utracił wcześniej.
Po trzecie, razem z ruchem odnowy w uwielbieniu, który został zaobserwowany w Ameryce pojawił się jeszcze inny ruch, który ma mało lub nic wspólnego z pierwotną odnową pomimo tego, że są widoczne zewnętrzne podobieństwa. Jest to ruch, który przypomina wlewanie młodego wina do starych bukłaków. Pojawiają się zewnętrzne zmiany w uwielbieniu. Jednakże, ta liturgiczna rekonstrukcja jest motywowana zainteresowaniem współczesnością i dotrzymywaniem kroku nowoczesnemu społeczeństwu, obawami o wzrost danego zgromadzenia lub jest po prostu imitacją jakiegoś "lepszego i efektywniejszego" kościoła, który robi nowe rzeczy. Jest absolutnie możliwe żeby całkowicie zmienić formę uwielbienia w danej kongregacji, wprowadzić całkowicie nowe formy, format i styl, a być jednocześnie poza odnawiającą łaską Ducha Świętego. 
  
Wnioski końcowe. Wielką potrzebą kościoła dzisiaj nie jest ani przylgnięcie do starych elementów ani stwarzanie nowych form lub formatów. Największą naszą potrzebą dzisiaj jest przywrócenie Bogu pierwszeństwa w naszym uwielbieniu i całym naszym życiu. Kryzys uwielbienia dzisiaj nie polega na jego formie ale na duchowości.
Kiedy przychodzi odnowienie uwielbienia, zgromadzenie poszukuje Boga samego jako ostatecznej przyczyny wszystkiego. Bóg jest ceniony najbardziej ponad jakimkolwiek doświadczeniem, uczuciem czy rezultatem uwielbienia. Miłość do Boga będzie ukazana poprzez różnorodne formy uwielbienia. Nowe oddanie się Bogu jest odpowiedzią całej uwielbiającej kongregacji. Uwielbieniem kończy się samo w sobie, a nie służy do osiągnięcia dodatkowego celu (dojścia do innego końca niż Bóg). Uwielbienie będzie doświadczane jako relacja z Bogiem, która jest dynamicznie wyrażana, a nie pełni jakąś funkcję w kościele.
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