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Niezależnie od konkretnych form wyrazu, które jak już zauważyliśmy, zmieniają się na przestrzeni czasu, właściwe uwielbianie skoncentrowane jest na jedynym prawdziwym Bogu. Formy mogą zmieniać się, ale sedno uwielbiania pozostaje niezmienne. Co więcej, stanowi ono odpowiedź na Jego samoobjawienie oraz na dzieło odkupienia Jego ludu (to On posiada w nich inicjatywę) wyrażaną w kontekście więzi (przymierza), którą On ustanawia. 

Przechodzimy teraz do kwestii zasadniczej. Wbrew popularnemu sądowi uwielbianie starotestamentowe nie kończy się na zewnętrznej formie, jaką przyjmuje. Choć czasami do obrzędów przykłada się wielką wagę, nigdy – niezależnie od tego, jak właściwe mogą się wydawać – nie są one wartością same w sobie. W gruncie rzeczy cały ST przenika atmosfera nacisku na właściwe nastawienie osoby uwielbiającej, jeżeli jej uwielbienie ma zostać przyjęte. “Uwielbienie jest przede wszystkim duchowe. Wyraża się ono w nastawieniu i nawyku serca” . 

Właściwe nastawienie serca przed Bogiem (osobista pobożność) stanowi fundament uwielbienia, które ma podobać się Bogu. “Osobista pobożność jest więc jedynym wymogiem warunkującym całość hebrajskiego uwielbiania zarówno formalnego jak i nieformalnego, spontanicznego jak i zaplanowanego, w wymiarze indywidualnym jak i zbiorowym” pisze Andrew Hill. Dalej charakteryzuje on starotestamentową pobożność za pomocą następujących pojęć:
    bojaźń w stosunku do Pana, 
    wiara w Boga, 
    oddzielenie od świata, 
    poświęcenie Bogu, 
    osobista świętość. 

Przechodząc do zagadnienia, na temat, którego ST ma do powiedzenia bardzo wiele, to jest niewłaściwego uwielbiania, widzimy jak dalekie było ono od takiej właśnie charakterystyki. Do niewłaściwego uwielbiania przyczyniają się bowiem trzy rzeczy:
(i) uwielbianie niewłaściwej rzeczy/ osoby – bałwochwalstwo, 
ii) uwielbianie ze złym nastawieniem – formalizm, 
(iii) uwielbianie niespójne ze stylem życia – obłuda. 

Bałwochwalstwo szerzyło się wśród narodów sąsiadujących z Izraelem. W sensie ogólnym sprowadza się ono do uwielbiania czegokolwiek albo kogokolwiek innego poza jedynym prawdziwym Bogiem. Dziesięć przykazań wyraźnie zakazuje tego rodzaju postępowania (Wj.20,1-6). W praktyce bałwochwalstwo często przybierało formę uwielbiania fałszywych bogów, zwykle w postaci jakiegoś rodzaju wizerunków. Niejednokrotnie wiązało się ono z niemoralnymi praktykami takimi jak prostytucja świątynna albo ofiary z dzieci. Tragiczny był fakt, iż bałwochwalcze uwielbienie często przedostawało się do Izraela, czasami w formie w pełni rozwiniętej, częściej jednak w postaci synkretycznej, zachowującej elementy prawowiernego uwielbiania z włączonymi doń niedopuszczalnymi obcymi praktykami, pochodzącymi z systemu kananejskiego i innych. Pierwsze przykazanie wyklucza uwielbianie czegokolwiek poza jedynym prawdziwym Bogiem (Wj.20,3), natomiast przykazanie kolejne zabrania uwielbiania wszelkiego rodzaju wizerunków (Wj.20,4-6). ST obfituje we fragmenty odrzucające bożków i bałwochwalstwo (np.: Kpł.26,1; Pwt.27,15; 1Sm.15,23; 1Krl.14,9; Ps.78,58; Iz.42,17; Jr.7,30; Ez.14,4; 23,49). Również NT zdecydowanie potępia bałwochwalstwo (1Kor.10,14; Gal.5,20; Kol.3,5; 1P.4,3). 

Jak dotąd wszystko jest w porządku: uwielbianie innych bogów, a tym samym pozbawianie czci jedynego prawdziwego Boga jest nie do przyjęcia. Jednak podobnie rzecz ma się z takim stosunkiem od uwielbiania, który redukuje rzeczywistość do rytuału. Formalizm – powtarzanie gestów i odprawianie odpowiednich obrządków ale bez właściwego nastawienia jest potępiany równie żywo, co bałwochwalstwo [Ps.24,3-6; 51,18-19 (por. w. 8,12); Iz.66,1-4)]. Przeciwnie, chwałę należy ofiarować nie tylko ustami ale całym sobą (Ps.45,2; 103,1; por. Iz.29,13; Jr.12,2). 

Kolejnym rodzajem niewłaściwego uwielbiania jest takie, któremu nie towarzyszy życie w posłuszeństwie przykazaniom Boga. Brak życia odpowiadającego relacji z Bogiem (podsumowanej w przykazaniach miłości do Boga i bliźniego) przy jednoczesnym zewnętrznym składaniu uwielbienia to dla Niego czysta obłuda. I ta postawa została przykładanie potępiona [1Sm.15,22n.; Jr.7,21-24; Am.5,21-24 (por. w. 7-12); zob. też Ps. 40,7-11; 50,13-15]. Fragmenty te są niezwykle poważne, toteż warto poświęcić nieco czasu na ich lekturę oraz rozważenie. Na pierwszy rzut oka może dziwić fakt, że Bóg gardzi systemem ofiarniczym, który sam ustanowił i odrzuca go. Prawdą jest jednak, że wypowiada się On nie tyle przeciwko samemu kultowi, co przeciw nadużyciom w jego obrębie. Po prostu: robienie dobrej rzeczy ze złymi motywacjami nie jest wystarczająco dobre! 

Myśl, że “sercem uwielbiania jest uwielbienie płynące z serca” jest niezwykle trafna. A przecież w dalszym ciągu zajmujemy się ST! To spore wyzwanie dla nas, dla których to, jak uwielbiamy stało się zagadnieniem tak istotnym i problematycznym. ST w jasny sposób przypomina nam, że w uwielbieniu spotykającym się z Bożą aprobatą chodzi bardziej o nastawienie niż o formę. Izraelici tak często popełniali tu błędy. Może powinniśmy zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście nam wychodzi to lepiej. 

W pewnym sensie tym razem skupiliśmy się na stronie negatywnej – uwielbianiu, które nie podoba się Bogu. W kolejnym opracowaniu wyłożymy zasady rządzące właściwym uwielbianiem w ST. Przygotuje nas to na przejście do NT. 
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