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Służyć znaczy uwielbiać, uwielbiać znaczy służyć…
“Zachęcam więc was, bracia [i siostry], przez wzgląd na miłosierdzie Boga, abyście złożyli wasze ciała na ofiarę żywą, świętą, podobającą się Bogu, bo to jest duchowy akt uwielbienia (latreia)” (Rzymian 12,1 New International Version). 

Uwielbianie to praca! Tak jak pierwsza biblijna grupa wyrazowa, której przy-glądaliśmy się, pokazała nam uwielbianie w kontekście pokornego poddania Bogu, druga daje nam do zrozumienia, że uwielbienie pociąga za sobą pracę albo służbę. Przeanalizujmy to zagadnienie, otwierając kolejne okno na biblij-ne rozumienie uwielbienia. 

Hebrajski termin, o zasadniczym znaczeniu w tym kontekście to ‘abad. W ST znajdujemy go 289 razy, gdzie przyjmuje cały zakres znaczeń od “pracować”, “robić”, “wykonywać”, przez “służyć”, aż do “uwielbiać”. Przekład NIV naj-częściej (około 125 razy) tłumaczy go jako “służyć”, przy czym niejednokrot-nie jego dopełnieniem, czyli osobą, której służy się, jest Bóg. Wyrażenie “słu-żyć Panu [Jahwe]” pojawia się 56 razy. Fraza ta wyraża właśnie koncepcję uwielbienia, nawet tam, gdzie tłumacze wybierają czasownik “służyć”, a nie “wielbić” (zob. np.: Wj.3,12; Pwt.10,12; Iz.19,21). 

Dosyć pouczające okazuje się porównanie fragmentów, w których dopełnie-niem czasownika ‘abad jest Bóg, w wersjach NIV z Revised Standard Ver-sion. Objawia ono pewną elastyczność, z jaką można przekładać to słowo (i oczywiście wiele innych). Tak na przykład w Pwt.8,19 pojawiają się zarówno ‘abad jak i pierwsze hebrajskie słowo, którym się zajmowaliśmy, czyli hawah (zob. wcześniejsze artykuły). NIV tłumaczy pierwsze z nich jako “uwielbiać”, a drugie jako “oddawać pokłon”, natomiast RSV odwrotnie, hawah jako “uwielbiać”, a ‘abad jako “służyć”. Z taką samą sytuacją mamy do czynienia i na innych miejscach, zob. np.: Pwt.29,26 (podobnie w Joz.23,7.16; Sdz.2,19; 1Krl.9,6). Wykazuje to prostą relację: Uwielbiać Boga, to służyć Mu; służyć Bogu to uwielbiać Go. Uwielbianie jest służbą. Z tego powodu 53 razy NIV jako odpowiednika ‘abad używa czasownika “uwielbiać”. 

Poza całym szeregiem kontekstów, w których ‘abad używane jest na ozna-czenie służby Bogu, korzysta się z niego także jako określnika służby religij-nej w tym obrządków kultowych (systemu ofiar itp.) (np.: Lb.3,7nn; 8,11). Cały system ofiarniczy z jego skomplikowanymi przepisami i obrządkami zo-stał nadany, żeby lud izraelski mógł we właściwy sposób służyć Bogu (uwiel-biać Go). “Księga Wyjścia głosi, iż Bóg wyzwolił swój lud z niewoli egip-skiej, aby ten mógł służyć wyłącznie Jemu” (David Peterson). “Wypuść lud mój, aby mi służył/ uwielbiał mnie [‘abad]” (Wj.7,26; 8,16; 9,1.13 itd.). 

W NT znajdujemy dwa słowa, które z grupą wyrazów pokrewnych komuniku-ją tę samą myśl co ‘abad. Są to latreyo i leitoyrgeo. Latreyo występuje w NT 21 razy (rzeczownik latreia – pięć razy) i oznacza “służyć”, “uwielbiać”. NIV osiem razy tłumaczy go jako “uwielbiać”/ “uwielbienie” (latreia – 3 razy), 12 razy jako “służyć”/ “służba” (latreia – jeden raz) oraz jeden raz jako “spra-wować posługę” (podobnie latreia). < 

Wyraźnie widać, że latreyo stanowi odpowiednik znaczeniowy hebrajskiego ‘abad. Nic więc dziwnego, że Septuaginta (grecki przekład hebrajskiego ST – zob. poprzedni artykuł) często z niego korzysta, szczególnie tam, gdzie ‘abad ma wydźwięk religijny. 

Poza tym każde pojawienie się latreyo w NT osadzone jest w kontekście reli-gijnym, w którym “służba” sprawowana jest nie na rzecz innego człowieka ale dla Boga (Łk.2,37; Dz.26,7; Flp.3,3; Hbr.12,28). W ST (Septuagincie) słowa tego używało się przede wszystkim w związku ze sprawowaniem kultu na ba-zie systemu ofiar. W NT za wyjątkiem listu do Hebrajczyków znaczenie to zajmuje pozycję drugorzędną. Jak zauważa Strathmann: “Koncepcja obrzę-dowa zostaje tu uduchowiona” (Theological Dictionary of the New Testament, t. 4, s. 65), tak że latreyo mówi o tym rodzaju służby/ uwielbienia, który obejmuje całe życie. Nigdzie prawda ta nie została przedstawiona bardziej dobitnie niż w Rz.12,1, gdzie autor używa właśnie rzeczownika latreia (zob. wyżej). 

Drugi ze wspomnianych czasowników, leitoyrgeo, pojawia się w NT zaledwie trzy razy (Dz.13,2; Rz.15,27; Hbr.10,11). Przy tej okazji należy jednak wspomnieć trzy kolejne związane z nim terminy: leitoyrgia – “służba”, “po-sługa” (sześć wystąpień), leitoyrgikos – “służący”, “sprawujący posługę” (jedno wystąpienie) oraz leitoyrgos – “sługa”, “usługujący” (pięć wystąpień). Nawiasem mówiąc, jest to ta grupa wyrazów, z której pochodzi słowo “litur-gia”. Nie powinniśmy jednak z tego powodu wczytywać nieistniejących zna-czeń w greckie terminy. Nie mamy możliwości zająć się etymologią liturgii, wystarczy jednak nadmienić, że współczesne słowo ma raczej związek z póź-niejszym użyciem, a nie z NT. 

Jeżeli chodzi o zakres znaczeń czasownik leitoyrgeo jest bardzo zbliżony do latreyo, wyróżnia go jednak fakt, iż Septuaginta wykorzystuje go prawie wy-łącznie dla określenia służby kapłanów i Lewitów w świątyni. Właściwie funkcjonuje on jako termin techniczny skutecznie tę służbę charakteryzujący. Nawet NT zachowuje czasami taki kultowy wydźwięk wspomnianej grupy wyrazowej. Jest to szczególnie widoczne w liście do Hebrajczyków, gdzie po-równuje się stare i nowe przymierze (Łk.1,23; Hbr.9,21; 10,11). Z drugiej strony w niektórych sytuacjach mowa jest o służbie nie-obrzędowej (Flp.2,25.30), a czasownika tego używa się nawet w znaczeniu przenośnym (np. Flp.2,17). 

Uwielbienie jest więc służbą Bogu, przejawiającą się nie tylko w zgromadze-niach, ale w każdej dziedzinie życia. Warto zastanowić się nad zwyczajowym określaniem niektórych spotkań chrześcijańskich jako usług, ponieważ we wpadającym przez drugie okno na zrozumienie uwielbiania świetle, wcale nie wygląda to na postępowanie nieuzasadnione. Niemniej jednak dobrze zrobimy analizując, w jakim stopniu te nasze “usługi” odzwierciedlają prawdziwą “służbę” Bogu. 

Następnym razem wyjrzymy przez trzecie okno na zrozumienie koncepcji uwielbiania, kończąc rozważania terminologii i zobaczymy uwielbianie jako bojaźń przed Bogiem. 
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