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Uwielbianie to reakcja na Bożą inicjatywę. Jak przekonaliśmy się w ostatnim artykule, właśnie ta myśl stanowi kluczową cechę uwielbiania okresu patriarchów, opisanego w księdze Rodzaju. Zresztą chociaż po wyjściu z Egiptu zewnętrzna forma składanego Bogu uwielbiania przeszła poważne zmiany, w dalszym ciągu było ono uwarunkowane Jego inicjatywą. Można by rzec, że stanowiło jedną wielką odpowiedź na niepowtarzalny akt wyzwolenia – exodus. Dla Izraelitów była to bodaj najważniejsza jednorazowa interwencja jakiej Bóg (Jahwe) dla nich dokonał, rokrocznie upamiętniana podczas święta Paschy. Oczywiście święto to poza znaczeniem utrwalającym przeszłe wydarzenia samo w sobie stanowiło istotny akt uwielbienia. 

Exodus, dokonane przez Boga dzieło odkupienia, dzięki któremu Izraelici w cudowny sposób zostali wyzwoleni z niewoli egipskiej (Wj.1-15) to wydarzenie kształtujące całą ich historię i niezwykle często (120 nawiązań w ST) przywoływane. Dzięki Wyjściu oraz spotkaniu z Bogiem na górze Synaj (Wj.19n) Izrael ustanowiony został ludem Bożym. Podstawą tej wyjątkowej relacji było przymierze, które Bóg zawarł ze swoim ludem (zob. np. Wj.19,1-8). Warunki tego przemierza przedstawione zostały w nadanym naówczas Prawie (zakonie). Warto przy okazji zauważyć, że Izraelici otrzymali Prawo jako przejaw Bożej łaski, który miał im pomóc trwać w relacji przymierza z Bogiem. Pełni on, więc rolę pozytywną, a nie negatywną, którą jakże często przypisuje mu się obecnie. 

Na Synaju Bóg zaopatrzył swój lud również w kult (łac. cultus). Jest to skrótowy termin obejmujący całość formalnego uwielbienia skoncentrowanego wokół przybytku (później świątyni) z systemem ofiar, kapłaństwem, obrządkami oraz poświęconymi przedmiotami. W kontekście nadania Prawa oraz szczegółowych wskazówek odnośnie do budowy przybytku oraz sprawowanego w nim kultu zarysowuje się tu fundamentalna zasada dotycząca uwielbiania: posłuszeństwo Bogu. 

“…całkowite posłuszeństwo Bogu Stwórcy i Odkupicielowi wymagane jest jako wstępne nastawienie wszystkich, którzy naprawdę uwielbiają Boga” (Yoshiaki Hattori). 

Do zagadnienia tego powrócimy w kolejnych artykułach, ponieważ odgrywa ono bardzo ważną rolę. Teraz jednak skupmy się na formach uwielbiania. W tym względzie warto zauważyć, że na górze Synaj Bóg przedstawił swojemu ludowi konkretne formy, w których miało mieścić się ich uwielbianie z jego centralnym elementem – ofiarami. 
“Ofiara to starożytna, bardzo powszechna forma uwielbiania. Czytamy o niej od pierwszych stron Biblii aż po jej koniec” . 

Ograniczenia przestrzenne nie pozwalają na szczegółowe omówienie różnych rodzajów składanych ofiar oraz ich funkcji. Ci, którzy pragną zadać sobie nomen omen morderczy trud zagłębiania się w szczegóły mogą zajrzeć do cytowanego powyżej artykułu Beckwitha, do Dodatku D w Enter His Courts with Praise Andrew Hilla, albo do jakiegokolwiek dobrego słownika biblijnego. Nam wystarczy spostrzeżenie, iż ofiary odgrywały centralną rolę w uwielbianiu w Izraelu. Co więcej – było tylko jedno oficjalne miejsce, w którym ofiary takie należało składać – przybytek. Szczegóły znaleźć można w Wj.25-31 oraz 35-40, a także w księdze Kapłańskiej. 

Kolejnym ważnym elementem były święta – ich cykliczne obchody stanowiły rdzeń uwielbiania. Poza cotygodniowym szabatem istniało sporo dorocznych świąt, które zostały zaprezentowane w ks. Kapłańskiej 23. Odzwierciedlały one cykl rolny ziemi kananejskiej, stanowiąc dla narodu okazję zebrania się na czas wspólnego uwielbiania oraz dziękczynienia. 

Tak więc po raz kolejny widzimy uwielbianie jako odpowiedź na inicjatywę ze strony Boga. Jednak nie tylko; teraz staje się ono również odpowiedzią na Jego konkretne wskazówki, ponieważ dokładnie mówi On swojemu ludowi, jak ma Go uwielbiać. Jest to spory krok naprzód w stosunku do niesformalizowanego uwielbiania okresu patriarchów. 

Przenośny przybytek po pewnym czasie – kiedy Izraelici osiedlili się w ziemi kananejskiej zastąpiła świątynia. Zbudowana przez króla Salomona i o wiele bardziej stała, mieściła się ona w Jerozolimie. Kiedy tylko ukończono jej budowę (1Krl.5-7; 2Krn.2-4) arka przymierza, symbolizująca obecność Boga, została do niej przeniesiona, a sama świątynia – poświęcona (1Krl.8; 2Krn.5-7). Opis obłoku i ognia – zjawisk towarzyszących poświęceniu świątyni (1Krn.5,13n; 7,1n), a odnoszonych do chwały Boga przypomina sprawozdanie z ukończenia budowy przybytku w Wj.40,34-38. Paralele te zatwierdzają świątynię jako nowe miejsce kultu. 

W praktyce poza rozwojem tendencji do komplikowania przejawów uwielbienia, nie bez wpływu samej okazałości nowego miejsca, niewiele się zmieniło. Uwielbienie w świątyni było w zasadzie kontynuacją uwielbiania w przybytku. 

Nieszczęśliwe wydarzenia okresu wygnania: zniszczenie Jerozolimy i znajdującej się w niej świątyni oraz deportacja wielu mieszkańców świętego miasta wymusiły na Izraelu zmiany w praktyce uwielbieniowej. Nie posiadając żadnej powszechnie uznawanej świątyni, żadnego kultu, żadnego głównego miejsca spotkań, Żydzi musieli dostosować się. Uczynili to, przypisując centralne znaczenie Torze – Prawu zachowanemu w Piśmie Świętym. W miarę upływu czasu coraz bardziej stawali się ludem Księgi. Choć okoliczności powstania synagog (było nie było bardzo powszechnych w ewangeliach) nie są jasne, powszechnie uznaje się, że ich początków należy doszukiwać się właśnie w tamtym okresie. W żadnym razie nie były to mini-świątynie, ponieważ nie sprawowano w nich kultu. Były to raczej miejsca spotkań, w których wierni gromadzili się na modlitwę i czytanie Tory. Ich znaczeniem szerzej zajmiemy się, kiedy przejdziemy do NT. Na chwilę obecną zauważmy tylko zmianę charakteru uwielbiania. 

Po wygnaniu, kiedy Żydzi powrócili do Jerozolimy (Odbudowa lub Odnowa) świątynia została odbudowana, a kult świątynny przywrócony. Często nazywa się ten czas okresem drugiej świątyni. Trwa on aż do jej zniszczenia przez Rzymian w roku 70 n.e. Jednak odbudowy nie należy sobie wyobrażać jako powrotu do poprzedniego stanu rzeczy. Choć wrócono do uwielbiania skoncentrowanego na świątyni, synagogi nie utraciły swojego znaczenia, w szczególności zaś dla tych, którzy mieszkali z dala od świątyni. Tora utrzymała pozycję czynnika kontrolującego życie i religijność żydowską przy czym wzrastała dominacja osób posiadających prawo nauczania (uczeni w Piśmie) oraz legalizm w interpretacji i zastosowaniu. 

“1500 lat od dni Abrahama po czasy Ezdrasza (ok. 1900 – 450 p.n.e.) widziało wiele istotnych zmian w formach uwielbiania starożytnego Izraela. Jednak nawet jeśli jego formy podlegały przemianom pod wpływem czasów i sytuacji, serce i centrum uwielbiania pozostawały bez zmian” . 

Zmieniające się formy, niezmienne serce i centrum. Przyjrzeliśmy się pokrótce temu, co było wcześniej; to co nastało później, czyli samo sedno uwielbiania ST będzie przedmiotem naszych rozważań w następnym studium.
Uwielbianie składane przez Izrael było zawsze, bez względu na aktualną formę, powodowane Bożą inicjatywą i stanowiło wyraz posłuszeństwa względem Niego. Zastanówmy się przez chwilę, w jakim stopniu odnosi się to do uwielbiania, które staramy się składać dzisiaj. 
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