Czym jest uwielbienie?

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jakie skojarzenia i obrazy budzi w tobie słowo "uwielbienie" lub "uwielbiać"? Może widzisz ludzi kłaniających się do ziemi przed Bogiem lub przed jakimś bałwanem, a może widzisz jakiś piękny krajobraz, pośród którego można z łatwością wielbić Boga. Może jest to liturgia, lub śpiew... Czy też radosne i głośne świętowanie dzieł Bożych albo po prostu pamiątka Ostatniej Wieczerzy? To i wiele innych rzeczy można nazwać uwielbieniem Boga. Na tym miejscu nie stawiamy pytania o uwielbienie jako takie, lecz o przedmiot uwielbienia lub też osobę, która jest uwielbiana. Każdy człowiek posiada coś lub kogoś, co jest przedmiotem jego uwielbienia, gdyż w swojej istocie człowiek jest osobą stworzoną do uwielbiania, lub mówiąc inaczej każdy człowiek jest czcicielem. Z tego też powodu powinniśmy zastanowić się nad samym uwielbianiem, abyśmy nie oddawali czci niczemu i nikomu innemu jak tylko samemu Bogu, ponieważ prawdziwe uwielbienie należy się wyłącznie Bogu.

Dobrze jest czasem popatrzeć na rozważany przedmiot od innej strony, po to nawet, aby zobaczyć, czym dana rzecz nie jest, a tym samym lepiej zrozumieć jego prawdziwą naturę.

I. Czym nie jest prawdziwe uwielbienie?
1. Uwielbianie czegokolwiek innego poza samym Bogiem: Widzimy dobrą ilustrację tego w Izajaszu 44:13-20 (patrz także Jeremiasz 10:1-16). Stolarz wybiera drzewo, z jednej jego części rzeźbi figurkę, którą czci, a drugą przeznacza do przyrządzenia posiłku. Z tego fragmentu dowiadujemy się, że można wielbić wszystko, ale Bóg nazywa to zwiedzeniem i głupotą. Ludzie na całym świecie oddają cześć przeróżnym bożkom, kamieniom, gwiazdom, rzeczom materialnym, sukcesowi, innym ludziom, itp. Żadna z tych rzeczy nie jest w stanie zająć miejsca należnego Bogu czy odpowiedzieć na nasze modlitwy; wręcz przeciwnie - każda z nich oddala nas od Boga coraz bardziej. 
2 .Oddawanie czci rzeczom stworzonym ludzkimi rękami: Księga Habakuka 2:18b mówi, że ktokolwiek stwarza przedmiot uwielbienia ten pokłada wiarę w dzieło swojego stworzenia. Jeśli wierzymy w to, co stwarzamy bądź w to, co robimy, to nie wierzymy w Boga. Jednym z krytycznych aspektów uwielbienia jest pełna i niezachwiana wiara w Boga; tak więc nie może to być pokładanie ufności w nas samych czy w stworzonych przez nas rzeczach. Dar naszej służby w kościele często nie oddaje Bogu czci, ponieważ służymy w zakresie naszych sił i zdolności. W tym co robimy szukamy chwały i akceptacji u ludzi. Nie szukamy Boga, ani Jego woli, a także nie ufamy Mu, że On ma moc dokończyć swoje dzieło.
3. Uwielbienie na "pokaz" Izajasz 58 mówi o poście i zewnętrznym okazywaniu sprawiedliwości podczas gdy w tym samym czasie serce człowieka nie jest pojednane z Bogiem. Gdy twoje wnętrze przeczy temu co robisz, nie można wtedy mówić o oddawaniu czci Bogu. Jezus powiedział, że można być czystym zewnętrznie a jednocześnie brudnym wewnątrz. Mateusz 23 jest mową przeciwko "świętym" ludziom i religijnym przywódcom tamtych czasów � faryzeuszom. Jeśli Jezus powróciłby dzisiaj czy znalazłby takie osoby w kościele ewangelicznym? Mówimy tu o ludziach, którzy są zainteresowani wyłącznie swoim wizerunkiem na zewnątrz i nie pozwalają Słowu Bożemu dotrzeć do serca. Rdzeniem uwielbienia jest serce � widoczne dla Boga, a nie to, co inni ludzie widzą bądź myślą. (Patrz także Mateusz 6:5-8; Łukasz18:9-14.).
4. Prawo/Religia: Izajasz 29:13 mówi, "I rzekł Pan: Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, tak że ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim." Uwielbienie NIE jest religią czy prawem nadanym przez człowieka, ani też nie jest formą. Owszem, przybiera formę, lecz zawsze najważniejszą jest jego treść a nie kształt. Chrześcijanie w różnych kościołach, krajach i kulturach wypracowali wiele różnych sposobów oddawania Bogu czci. Nie mówimy tutaj o jednej spisanej, właściwej formie uwielbiania Boga. Jezus powiedział Samarytance, że pewnego dnia ludzie będą oddawać cześć w duchu i prawdzie � nie w wyznaczonym miejscu czy poprzez ustalone przepisy. Chrystus przyszedł, aby uwolnić nas od praw i przepisów ludzkich.
5. Uczucia: (Jedna z definicji słownikowych uwielbienia mówi, że: "uwielbienie jest uczuciem respektu, admiracji i miłości do Boga, a także demonstracją tych uczuć." Uczucia pochodzą od Boga i dlatego nie są złe. Powinniśmy uwielbiać poprzez uczucia, ale nie możemy się na nich opierać. Czy uwielbiamy tylko wtedy, kiedy "czujemy", że powinniśmy uwielbiać? Czy Bóg odpowiada na nasze modlitwy tylko wtedy, gdy "czuje", ze powinien odpowiedzieć? Oczywiście, że nie! Psalmy 42 i 43 pokazują duchową podróż człowieka, który prowadził uwielbienie, lecz sam cierpiał na depresję. Nie był on w stanie uwielbiać Boga. W trakcie przypominania sobie jak w przeszłości Boga czcił i wychwalał, uświadomił sobie, że może jeszcze przyjdzie taki czas, kiedy z radością uwielbi Boga, jeśli nie dzisiaj - to wkrótce. W uwielbieniu nie opieraj się na uczuciach, lecz na samym Bogu. 
6. Rozrywka/sztuka, często odsunięte od uwielbienia w wielu kościołach. Rzeczy takie jak drama, muzyka czy inne formy sztuki mogą być częścią uwielbienia czy też uwielbieniem same w sobie, ale mogą także stać się pustą formą i przekształcić się w przedmiot uwielbienia. Pojęcie "rozrywki" sugeruje, że osoby występujące na scenie to "aktorzy" a wszyscy pozostali są widzami. Prawdziwe uwielbienie ma jednoosobową widownię � Boga Jedynego. Wszyscy mamy brać udział w oddawaniu chwały Bogu.
W następnej części chcę przedstawić pozytywną stronę uwielbienia, czyli co jest prawdziwym oddawaniem czci Bogu i czego On sam oczekuje od nas.


II. Czym jest prawdziwe uwielbienie: reakcje & relacje?
Nasze uwielbienie jest reakcją na to, w co wierzymy, co widzimy i czego doświadczamy. Jeśli nasze uwielbienie jest ugruntowane w prawdzie i w relacji z Bogiem, możemy doświadczać obecności Pana. Dla przykładu, wyobraźcie sobie męża i żonę świadomych tego, że dobry związek jest oparty na miłości, gdzie każde z nich zdecydowało kochać drugą osobę. Kochać i jednocześnie wiedzieć, że niektóre cechy partnera mogą być trudne do zaakceptowania. Obydwoje mają to pragnienie, aby być ze sobą, znają się, akceptują i kochają. Jednak gdyby nie znali prawdy o sobie żyliby w zaślepieniu kochając własne iluzje Takie małżeństwo, gdyby nie było w nim miłości, mogłoby się rozpaść z chwilą gdy iluzje ukażą swoje prawdziwe oblicze. Uwielbiając, powinniśmy pragnąć poznania Boga, a także pogłębiania naszej wiedzy o Nim. 

Każde uwielbienie jest ugruntowane w pewnego rodzaju relacji, czy to prawdziwej czy złudnej. Na przykład o niektórych ludziach można powiedzieć, że czczą pieniądze. Poszukują ich, chcą je mieć i gonią za nimi tak jak inni poszukują związku z drugą osobą. Ich wartości i decyzje są ukształtowane poprzez obiekt ich pragnień. Inni gonią za sławą bądź związkiem z drugą osobą. Jeszcze inni uwielbiają w strachu starając się ułagodzić rzecz czy osobę, która według ma moc ich zniszczyć, jeśli nie zostaną jej oddane cześć i chwała. 

Uwielbianie Boga bez relacji z Nim daje początek legalizmu. Jeśli nie znamy Boga to jak możemy znać prawdę o Nim? Wracając do ilustracji z małżeństwem, jeśli twój mąż lub żona mówi, że cię kocha, ale nigdy cię nie dotknie lub też nigdy nie zrobi ci prezentu i nie ma dla ciebie czasu, czy uwierzysz w taką miłość? Czy możemy komuś powiedzieć, że go kochamy, jeśli nie mamy z nim jakiekolwiek relacji? Tak samo prawda bez miłości jest często bardzo bolesna. Jeśli ktoś tobie wytyka błędy palcem, ale nie w obrębie relacji, w której jest miłość, jest to wtedy bardzo trudne do przyjęcia. Miłość bez prawdy może złapać nas w pułapkę emocjonalizmu czy fałszywej wiary. Aby uwielbić Boga musimy znać prawdę. Często podczas uwielbienia Bóg pokazuje nam rzeczy, które musimy zmienić i zawsze robi to z miłością pomagając nam wzrastać i stawać się według obrazu Jego Syna. Często słuchałam pieśni, która zaczyna się od słów: "On mnie uwolnił, On rozerwał moje kajdany i pęta. Chwała Bogu, On mnie uwolnił." Kiedy wiemy, co Bóg dla nas uczynił, wtedy rzeczywiście możemy oddać Mu chwałę, uwielbiać Go i dziękować Mu. Biblia jest pełna opowieści pełnych jednego morału: uwielbienie Boga. Historie z różnych wydarzeń w dziejach Izraela zostały spisane i zachowane w treści takich świętach jak np. Pascha. Dzieje się tak po to, by Izrael nie zapomniał Bożych dzieł, tego co Bóg dla nich uczynił. Jeśli nie przyglądamy się i nie przypominamy sobie Bożego działania stajemy się wtedy zimni wobec Boga, tak jak to miało miejsce w przypadku Izraela. Odwracamy się z naszym uwielbieniem i oddajemy chwałę bożkom, ludziom bądź sobie samym zapominając, ze to Bóg jest Bogiem, który dał nam wszystko.

Inną przyczyną uwielbiania Boga jest Jego Osoba. My jako ludzie zostaliśmy stworzeni na jego obraz i podobieństwo. Chcemy być poznani i pokochani takimi jakimi jesteśmy, w szczególności przez tych, którzy są dla nas najważniejszymi osobami w życiu. Chcemy być kochani i akceptowani nawet z naszymi wadami i niedoskonałościami. Bóg naturalnie nie posiada wad tak jak my, ale pragnie abyśmy Go znali i kochali. W tym miejscu nasza odpowiedź wobec Boga i relacja z Nim są bardzo ważne. Bóg pierwszy nas pokochał � stworzył nas nie dlatego, że nas potrzebował, ale dlatego, że pragnął podzielić się swoją chwałą i miłością. Odpowiadamy na Jego miłość poprzez uwielbianie Go, kiedy zaczynamy poznawać, kim On naprawdę jest. Odpowiadamy na Bożą miłość zaczynając dostrzegać to kim On jest i że w przeciwieństwie do ludzi Bóg nie ma zamiaru nas skrzywdzić czy zawieść naszego zaufania.

Kiedy byłam nastolatką bardzo podobał mi się pewien chłopak. On jednak wybrał inną dziewczynę i ja poczułam się opuszczona i odrzucona. Wtedy postanowiłam w moim sercu, że nigdy nie powiem mężczyźnie, że go kocham, jeśli on nie powie mi tego jako pierwszy. Jestem wdzięczna, że Bóg zrozumiał mnie i pierwszy powiedział mi o swojej miłości do mnie. Nie uświadamiałam sobie w pełnej rozciągłości tego, co On uczynił. Dopiero po wielu latach zobaczyłam, że Jego deklaracja miłości zwolniła mnie z przyrzeczenia. Bóg wie jak to jest, kiedy odtrącają Go ukochane przez Niego osoby wybierając kogoś innego. Jakże trudne jest dla Boga patrzeć na to jak my Go odrzucamy odchodząc od Niego i wiedzieć, ze tylko On jest tą jedyną Osobą, która może dać nam wszystko, czego potrzebujemy. 

Tylko Bóg zna nas doskonale � nasze myśli, uczucia, zranienia i ból, marzenia, wszystko to, co kiedykolwiek powiedzieliśmy czy zrobiliśmy. Nikt inny nie jest w stanie całkowicie nas zrozumieć czy poznać lub pomóc w tym co należy zrobić lub powiedzieć w każdej sytuacji. Bóg nie tylko rozumie nas, ale także chce nam pomóc i dlatego nas poszukuje. Jeśli ktoś traktuje nas w sposób kochający i troskliwy z reguły odpowiadamy na to takim samym zachowaniem. Natomiast jeśli zostaliśmy zranieni, reagujemy jak zaszczute i zranione zwierzę, które gryzie rękę dającą pokarm. Jeśli znamy Boga i wiemy kim On jest, możemy odpowiedzieć na Jego miłość naszą miłością i wdzięcznością wiedząc, że Bóg ma najlepsze zamiary względem nas. Możemy zacząć poszukiwać Boga tak jak On szuka nas.

Nasze uwielbienie powinno odbijać się w tym poszukiwaniu. Nie chcielibyśmy, aby nasze małżeństwa czy ważne relacje były budowane tylko na intelektualnych decyzjach czy postępowaniu � więc dlaczego mielibyśmy budować relację z Bogiem wyłącznie na intelekcie. Oczywiście uwielbiając musimy także używać naszego rozumu. Czasami oglądam programy telewizyjne bądź filmy z wkomponowanym tłumaczeniem czytanym przez lektora. Jest to naprawdę śmieszne słyszeć jak postać pasjonującym głosem deklaruje jej bądź jemu miłość, a potem usłyszeć tłumaczenie przeczytane sztywnym, monotonnym głosem. Boże Słowo pełne jest Jego namiętności do nas, a my często siedzimy w naszych kościołach i recytujemy elementy nabożeństwa z małym nakładem emocji nie poświęcając uwagi temu, co robimy czy o czym śpiewamy. Wiele refrenów i hymnów śpiewanych przez nas pełnych jest pięknych prawd o Bogu, tak samo jak namiętności, a my czasami śpiewamy je tak bezmyślnie. Może cierpimy na brak czasu spędzanego z Jezusem, siedzenia u Jego stop, sycenia się Jego miłością do nas tak samo jak jego naukami? Wiemy, że małżeństwo jak każdy inny związek cierpi w skutek braku komunikacji czy wspólnie spędzanego czasu. Jesteśmy Oblubienicą Chrystusa � czy nie chcemy przebywać z naszym Oblubieńcem, poznawać Go bardziej i głębiej?

Nasze uwielbienie powinno mówić, że oddawanie czci Bogu, Osobie, który kocha nas bardziej niż ktokolwiek inny, jest warte wiele więcej niż szukanie czegokolwiek innego. Jeśli poszukujemy Boga w uwielbieniu i chcemy Go naprawdę znać, wtedy On sam da nam się poznać. Będziemy mieli głębszą, miłosną relacje z Nim, a z tej miłości wyrosną głębsze i lepsze relacje z innymi. Inni będą widzieć w nas Bożą miłość i będą pociągani do Niego, pragnąc dowiedzieć się więcej o Jezusie. Uwielbienie może być zaraźliwe � kiedy ludzie ujrzą miłość wyrażoną pomiędzy nami i Bogiem, będą chcieli wiedzieć jak mogą posiąść taką miłość. Nasze uwielbienie może rozpalić zimne serca, jeśli żarliwie modlimy się o to, aby Boża chwała była spotęgowana w naszym kościele i życiu. Oczywiście to poszukiwanie nie jest często najbezpieczniejszą czy najwygodniejsza podróżą. Ludzie nie zawsze pragną prawdziwego, płynącego prosto z serca uwielbienia w swoich kościołach. Król Dawid został skrytykowany przez swoją własną żonę za to, że tańczył i uwielbiał Boga z całych swoich sił.

Relacja i miłość zawsze stwarzają ryzyko. Miłość nigdy nie jest prosta, ale przynosi wiele więcej korzyści niż komfort. Możemy postawić na prawa, "liturgię"(formy uwielbienia, które czasami staja się ważniejsze niż ich cel), rozrywkę, fałszywych bożków albo możemy wybrać uwielbianie żywego Boga. Psalm 34:9 mówi "Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan.", Kiedy skosztujemy uwielbienia, które jest zbudowane na relacji i prawdzie to już nie będziemy chcieli wracać do naszej diety z form. Im więcej Bożej miłości mamy w naszym życiu tym więcej jej pragniemy. Szukaj poznania ukochanego twojej duszy i im bardziej będziesz Go poznawał, tym głębszym stanie się twoje uwielbienie. Twoja odpowiedź do Boga w uwielbieniu poszerzy się dzięki twojej relacji z Nim. Szukaj Boga a znajdziesz Go.
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