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W ostatnim artykule zwróciliśmy uwagę na obszerność słownictwa związanego z uwielbianiem w ST. Chciałbym też podkreślić fakt, iż uwielbianie w ST to znacznie więcej niż słowa oznaczające “wielbić”. Oczywiście to samo można powiedzieć i o NT. Suma materiału biblijnego o tej tematyce jest naprawdę imponująca i znacznie przekracza ona nasze możliwości w miarę szczegółowego omówienia jej w tym cyklu. Z tego też powodu postawimy sobie raczej za cel podkreślenie głównych zasad i spostrzeżeń, które wynikają z analizy tych danych. W pierwszej kolejności przyjrzymy się ST, a dopiero później NT. W obydwu przypadkach najpierw po krótce rozpatrzymy podstawowe formy uwielbiania, na jakie napotykamy, to w jaki sposób uwielbienie jest wyrażane i czego wymaga. Następnie przy pomocy fragmentów o bardziej dydaktycznym charakterze, w których podane zostało konkretne nauczanie na temat uwielbiania, postaramy się sformułować główne zasady. Zacznijmy od ST .

“Uwielbianie to nie współczesny wynalazek”. Przypomina nam o tym Derek Tidball w krótkim studium na temat uwielbiania pt. On the Bridge (Baptist Union, 1992, s. 17). Korzenie chrześcijańskiego uwielbienia sięgają daleko głębiej niż 2000 lat, możemy doszukiwać się ich już w czasach ST. Tak naprawdę nie możemy dobrze zrozumieć tej koncepcji w NT, jeśli nie docenimy uwielbiania w ST. 

“Dla wielu chrześcijan Stary Testament w ogóle jest księgą tajemniczą i, zdawałoby się, należącą do przeszłości – co dopiero gdy skupia się na świątyni, systemie ofiarniczym i kapłaństwie. Trudno o coś bardziej odległego od potrzeb i ambicji ludzi naszych świeckich czasów! A jednak to te instytucje leżały w sercu starożytnego myślenia na temat uwielbiania i jeśli chcemy właściwie zrozumieć nauczanie NT, musimy pojąć ich znaczenie ”. 

Dlatego właśnie zaczynamy od ST, choć uwielbianie tamtego okresu jest tak dalekie od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni jako chrześcijanie. Przynajmniej nie przypominam sobie niedzielnego nabożeństwa, na którym składano by baranka albo owcę w ofierze całopalnej. A jednak, chociaż w wielu szczegółach chrześcijańskie uwielbianie różni się od jego starotestamentowego odpowiednika, pewnych wzorów i wartości, jakie legły u podstaw współczesnego chrześcijańskiego wielbienia, należy doszukiwać się właśnie w ST. 

Mówimy o uwielbianiu ST, tak jakby było ono jednolitą całością. Tymczasem pierwsza kwestia, na którą musimy zwrócić uwagę to fakt, iż ST jest niezwykle zróżnicowany pod względem form ofiarowanego uwielbiania. Zresztą już sam ST to pokaźnych rozmiarów zbiór literatury. Jego 39 ksiąg spisano na przestrzeni długiego okresu czasu i obejmują one, co najmniej kilka tysiącleci historii. W okresie tym, od patriarchów po czasy powygnaniowe, uwielbianie nie było pod żadnym względem statyczne. Przechodziło ono zmiany, rozwijało się. Przede wszystkim rozwój ten przypisywać należy z jednej strony ciągłości (progresywności) objawienia samego Boga i Jego wymagań wobec jego ludu, a z drugiej zmieniającym się okolicznościom lub kontekstom, w których żył Boży lud. Przykładem tego może być poniższe zestawienie miejsc, na których regularnie odbywało się uwielbianie. 

Rozwój uwielbiania w ST:
Czas patriarchów – miejsca poświęcone
Wyjście: Osiedlenie w Kannanie – przybytek 
Okres monarchii – świątynia
Wygnanie – synagogi
Okres odbudowy – druga świątynia

Z wydawałoby się prostą kwestią tego, gdzie uwielbiano Boga, wiąże się cały wachlarz innych problemów. Jak się przekonamy, w pewnym stopniu odzwierciedlają one różnorodność praktyki uwielbieniowej ST. 

Uwielbianie okresu patriarchów (opowiadania o Abrahamie, Izaaku, Jakubie i Józefie przedstawione w księdze Rodzaju) było w znacznej mierze niesformalizowane. Czytając te relacje odkrywamy, że często nie było żadnych wymagań co do formy uwielbiania, żadnych ustalonych wzorów, żadnej obowiązującej zasady składania ofiar, żadnych odgórnie narzuconych obrządków towarzyszących składaniu ofiar, kiedy te były częścią uwielbiania, żadnego sprecyzowanego miejsca – czy to świątyni czy jakiejś konkretnej kapliczki i wreszcie żadnego ustanowionego kapłaństwa. To prawda, że czasami ludzie otrzymywali pewne wskazówki (np. Rdz.15,9n.), odnosiły się one jednak do konkretnych aktów uwielbienia, nie ustanawiając żadnych norm. Składanie ofiar miało miejsce często było zjawiskiem powszechnym, ale nie było najistotniejszym elementem uwielbiania (np. Rdz.28 – Jakub w Betel). 

Uwielbianie można było ofiarować wszędzie – czynność ta nie była ograniczona do konkretnych, wyznaczonych lokalizacji. Oczywiście, pewne miejsca uzyskiwały szczególne znaczenie z racji spotkania z Bogiem, które miało tam miejsce. Wznoszono ołtarze, które stawały się miejscami poświęconymi – szczególnie nadającymi się na składanie ofiar i kolejne spotkania z Bogiem (np. Rdz.35,1-14). Mimo to nie stawały się one wyłącznymi miejscami uwielbiania; zawsze istniała możliwość pełnowartościowego kontaktu z Bogiem na nowej lokalizacji, która z kolei stawała się nowym miejscem świętym. Bóg nie był ograniczony do żadnej konkretnej pozycji ani nawet grupy miejsc. 

Patriarchalne uwielbianie było spontaniczne i oznaczało reakcję na jakieś konkretne objawienie Boga albo Bożą interwencję, której doświadczył(li) uwielbiający. Była to reakcja jednostki albo rodziny, tak więc miała ona niesamowicie osobisty charakter. Patriarchalne uwielbianie jest “inicjowane przez Boga i przez Niego motywowane (…) Ma ono miejsce tylko wtedy, kiedy On postanawia za pomocą słowa i czynu ukazać ludziom jakiś aspekt swojego planu lub charakteru (…) Uwielbianie Boga jest odpowiedzią na Jego samoobjawienie ”. Wyłaniający się na podstawie obserwacji całego okresu patriarchów wzór uwielbiania to akt niesformalizowany, elastyczny, spontaniczny i osobisty. Zawsze jest to reakcja na Boże działanie. 

Mamy za sobą wspaniały początek! W kolejnym artykule zajmiemy się dalszym rozwojem uwielbiania w ST – od Wyjścia do okresu powygnaniowego. Teraz natomiast potrzebujemy czasu, żeby przemyśleć to, czego dowiedzieliśmy się, szczególnie na temat koncepcji uwielbiania jako odpowiedzi na Boże inicjatywy. Jest to bowiem temat, który nieustannie będzie przewijać się przez nasze rozważania, leży on bowiem w sercu biblijnego uwielbiania. 
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1. Tym, którzy chcieliby bardziej zgłębić zagadnienia uwielbiania w ST polecam następujące lektury:
     David Peterson, Engaging with God, Apollos 1992, s. 23-54. Lektura ta przedstawia kluczowe                  zagadnienia uwielbiania. 
2. Andrew Hill, Enter His Courts with Praise, Kingsway 1998. Szerokie studium problemu uwielbiania       w ST. 
3. Yoshiaki Hattori, “Theology of Worship in the OT'”, w: D.A. Carson (red.), Worship: Adoration           and Action, Baker/Paternoster 1993, s. 21-50. Trudna lektura, ale jednocześnie świetna dyskusja w tym temacie. 
 4. D. Peterson, Engaging with God, s. 23.
 5. A. Hill, Enter His Courts with Praise, s. 31n.

