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“Uwielbiać Boga w godny sposób to przypisywać Mu wartość, której rzeczy-wiście jest godzien”. 
W naszym ostatnim rozważaniu zajęliśmy się pytaniem, dlaczego w ogóle powinniśmy wielbić Boga. Zwróciliśmy uwagę na fakt, że z biblijnego punktu widzenia uwielbianie skupia się przede wszystkim na Nim. Odkrycie to po-winniśmy mieć na uwadze przechodząc do kolejnego kluczowego zagadnienia (Czym jest uwielbianie?) i analizując dane biblijne na ten temat. 

Wiele badań nad istotą uwielbiania sprowadza się do spostrzeżenia, iż okre-ślające je angielskie słowo “worship” oznacza “worthship” (posiadanie warto-ści). Wynika z tego, że w uwielbianiu chodzi wyłącznie o uznawanie Bożej godności i, zgodnie z definicją, “o przyznawanie Mu jego wartości”, czyli od-dawanie takiej czci, na jaką zasługuje. 

To prawda… do pewnego stopnia. Problem w tym, że może to oznaczać wszystko i nic. (Na przykład cytat, który zamieściliśmy na początku tego ar-tykułu, a który pochodzi ze słownika teologicznego!). Tak naprawdę nie do-wiadujemy się, czym jest uwielbianie ani na czym polega. Co gorsza, takie postawienie sprawy nawet częściowo nie oddaje bogactwa biblijnej termino-logii uwielbiania, terminologii, która tak wiele mówi o jego prawdziwej natu-rze, o uwielbianiu, które spotyka się z akceptacją Boga. 

Jeżeli rzeczywiście chcemy zrozumieć uwielbianie, musimy uważnie przyj-rzeć się temu, co na jego temat ma do powiedzenia Biblia. Pierwszym kro-kiem w tym kierunku jest przeanalizowanie słów (bo, jak się przekonamy, jest ich więcej), które kryją się za pojawiającym się w angielskim tłumaczeniu worship . Większość czytelników z pewnością o tym wie, jednak tym, dla któ-rych nie jest to do końca jasne, przypomnijmy, że Biblia została oryginalnie spisana w języku hebrajskim (ST) i greckim (NT). Dlatego też przyjrzymy się na początek odpowiednim wyrazom hebrajskim i greckim. 

“Bogactwo znajdujących się w Piśmie Świętym terminów dotyczących uwiel-biania może się przyczynić do lepszego zrozumienia tego zagadnienia czy na-uki na ten temat” (David Peterson). Słownictwo dotyczące uwielbiania w Sta-rym Testamencie jest bardzo bogate. Taki język odsłania przed nami różno-rodność i zasięg starotestamentowego wielbienia: jego różne formy i środki wyrazu, wymiar osobisty i wspólnotowy, towarzyszące mu zjawiska naturalne i nadprzyrodzone. Z kolei to wszystko pomaga nam zrozumieć, czym jest uwielbienie i jak należy je ofiarować Bogu. Można jednak wyróżnić trzy główne hebrajskie słowa określające uwielbianie w ST. Są to trzy wyrazy sys-tematycznie tłumaczone jako worship w przekładach angielskich. Rzeczą istotną jest, iż wszystkie trzy posiadają dokładne równoważniki w grece NT. 
W praktyce oznacza to godną uwagi ciągłość w rozumieniu uwielbienia po-między Starym a Nowym Testamentem. Oczywiście, są i różnice zarówno w treści, jak i w formie, ale nimi zajmiemy się w kolejnych rozważaniach. Dość powiedzieć, że w kwestii podstawowego zrozumienia, czym jest uwielbianie i na czym polega, otrzymujemy ujednolicony obraz na przestrzeni całej Biblii. 

W trzech kolejnych artykułach szczegółowo omówimy każde z tych kluczo-wych słów, ponieważ kładą one fundament pod zrozumienie tego, czym jest uwielbianie. W rzeczywistości każde z nich ukazuje inny aspekt złożonego, wielowarstwowego zachowania, które nazywamy “uwielbianiem”. Najkrócej mówiąc terminologia biblijna ukazuje je jako:
     € poddanie
     € służbę
     € bojaźń
Każdy z tych aspektów będziemy rozpatrywali w kolejnych artykułach. 

Czas zabrać się do roboty!
Byśmy mogli posuwać się dalej w zgłębianiu zagadnień omawianych w tej serii rozważań, proponuję bardzo pożyteczną lekturę. Wszystkie pozycje kon-centrują się na materiale biblijnym, co zawsze stanowi podstawę prawdziwego zrozumienia uwielbienia. 

Doskonałym wprowadzeniem w tę tematykę jest książka Dereka Tidbaila “On the Bridge” (Baptist Union, 1992). Na początku autor omawia kwestie uwiel-bienia, później mówienia kazań. Szczególnie wartościowa jest część druga, (s. 17-29) omawiająca materiał biblijny. 

Na tym etapie warto też wspomnieć o trzech innych książkach. “Enter His Courts with Praise” Andrew Hilla (Kingsway, 1998) to obszerne, ale bardzo przystępne studium uwielbiania w ST. 

“Worship in the Early Church” Ralpha Martina (Eerdmans, 1974) to w dal-szym ciągu jedna z najlepszych prac dotyczących materiału nowotestamente-go. 

Wreszcie, świetną pozycją analizującą materiał biblijny jako jednolitą całość i prezentującą solidną biblijną teologię uwielbienia jest “Engaging with God” Davida Petersona (Intervarsity Press, 1992). Jeśli wydaje się ona zbyt trudna, Peterson napisał ostatnio artykuł na temat uwielbiania do słownika “New Dic-tionary of Biblical Theology” (IVP, 2000, s. 855-863), który stanowi swego rodzaju streszczenie książki. Naprawdę warto po niego sięgnąć. 
1. W polskich przekładach ten sam angielski termin odzwierciedla kilka odpowiedników np.: oddawać pokłon/cześć/hołd, służyć, pełnić służbę, (sprawować) kult, modlić się, czcić, ze znaczną przewagą wyrażenia oddawać pokłon – przyp. tłum. 
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