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W ostatnim artykule zaczęliśmy przyglądać się bliżej biblijnym słowom używanym na określenie uwielbiania. Jeżeli nie miałeś jeszcze, drogi czytelniku, okazji go przeczytać, gorąco zachęcam Cię do odszukania go na naszej stronie, ponieważ niniejsze opracowanie jest w dużej mierze kontynuacją tamtego. 

Krótko podsumowując, naszym pierwszym oknem na zrozumienie uwielbienia było hebrajskie słowo hawah. Doszliśmy do wniosku, że jako określnik uwielbiania hawah reprezentuje koncepcję oddawania Bogu czci i wyraża nastawienie poddania się Mu. Mając to na uwadze, przejdźmy do greckiego słowa proskuneō. 

Jak wiemy, greka jest językiem NT. Jednak hebrajskie natchnione pisma tłumaczono na język grecki na długo przed spisaniem NT. Najbardziej godnym uwagi tego rodzaju przekładem jest pochodząca z przełomu drugiego i trzeciego wieku przed Chr. Septuaginta (LXX). Jest ona dla nas istotna z tej przyczyny, iż przedstawia ważny pomost łączący język Starego i Nowego Testamentu. Wiele słów wykorzystanych przez tłumaczy LXX podejmują również pisarze NT. Jednym z nich jest proskuneō. 

“Dla Greków czasownik ten był terminem technicznym, określającym adorację bogów przez padnięcie na twarz, leżenie krzyżem, wielbienie na kolanach (…). Prócz zewnętrznego przejawu – wyciągnięcia się na ziemi w uwielbieniu – proskuneō może również oznaczać stojącą za nim postawę wyrażającą szacunek i uniżenie.” 

Zwróćmy uwagę, że etymologia tego słowa (pros = “do” lub “ku”, kuneo = “całować”, więc dosłownie “zbliżać się ku komuś z pocałunkiem”) może grać co najwyżej drugorzędną rolę w zrozumieniu jego znaczenia. “Pocałunek” nie zarysowuje się w wykorzystaniu tego terminu w LXX czy w NT ani w praktyce, ani nawet jako koncepcja. Szczególnie zaś występująca w niektórych popularnych opracowaniach na temat uwielbiania sugestia, że wyraz ten oznacza zażyłe uczucie, zdaje się nie mieć żadnego uzasadnienia. To użycie, a nie etymologia słowa w pierwszej kolejności determinuje jego znaczenie. W jaki sposób słowo to jest używane w Biblii? 

W LXX proskuneō z reguły jest odpowiednikiem hebrajskiego hawah. W rzeczywistości tylko w czterech ze 173 miejsc hawah odpowiada jakieś inne słowo (Joz.5,14; 1Krl.2,19; 11,33; Iz.60,14). W kolejnych trzech fragmentach LXX nie zawiera żadnego ekwiwalentu, ponieważ odpowiednia część wersetu nie została w ogóle przełożona (1Sm.1,28; Iz.36,7; Jr.7,2). Poza tym zaledwie trzy wystąpienia proskuneō to przekłady innego hebrajskiego czasownika niż hawah (Sdz.6,19; 1Krl.19,18; Iz.44,19). W dwóch fragmentach, w których występuje rozbudowanie treści w stosunku do hebrajskiego oryginału proskuneō nie ma żadnego odpowiednika (Pwt.32,43; 1Krl.2,13). 

Jeśli weźmiemy to pod uwagę, nie będzie dla nas zaskoczeniem, że proskuneō jest w NT najpopularniejszym słowem opisującym uwielbienie (podobnie jak hawah w ST). Potęguje to między innymi wrażenie ciągłości pomiędzy obydwoma testamentami. Użyte 60 razy, w około 50 przypadkach tłumaczone jest ono jako worship w NIV. Inne odpowiedniki proskuneō nawiązują do padania lub klękania (np.: Mt.9,18; Dz.10,25). Często zresztą słowo to występuje w związku z czasownikiem pipto – “upadać” (np.: Mt.2,11; 1Kor.14,25; Ap.5,14). Niejednokrotnie mamy w tych przypadkach do czynienia z dosłownym położeniem się na ziemi. Bez względu jednak na występowanie samego działania lub jego brak, w pierwszej kolejności czasownik ten daje wyraz koncepcji składania hołdu, oddawania czci z pokornego ducha (a czasami za pomocą pokornych gestów) komuś, kogo uznaje się za ważniejszego i godnego takiego postępowania. Podobnie jak w przypadku hawah jest to kwestia wewnętrznego nastawienia, które może odzwierciedlać jakiś zewnętrzny gest. 

Wyraźnie więc widać, że hawah i proskuneō są niezwykle bliskimi odpowiednikami, zarówno pod względem znaczenia, jak i użycia. “Użycie proskuneō w NT opiera się na jego wykorzystaniu w ST, z nakierowaniem na koncepcję uwielbiania. To co w NT nowego, to wywyższony Chrystus, który pojawia się obok Boga jako osoba uwielbiana”. 

Zastosowanie tych paralelnych terminów podkreśla jednolitość spojrzenia na uwielbianie pomiędzy Starym i Nowym Testamentem. Koniecznie musimy to zrozumieć, bowiem prawda ta będzie pojawiała się wciąż na nowo, gdy będziemy badać słownictwo biblijne opisujące uwielbianie, a także inne materiały biblijne dotyczące tego zagadnienia. Co do podstaw uwielbiania ST i NT tworzą jeden, spójny obraz. Jednocześnie widzimy na ich przestrzeni rozwój w kwestii form wyrazu uwielbienia, a w szczególności niepowtarzalne, przełomowe objawienie się Jezusa Chrystusa, które miało ogromne znaczenie dla relacji z Bogiem w uwielbianiu. Niemniej jednak charakter tego uwielbiania pozostaje niezmienny od księgi Rodzaju po Apokalipsę. (Interesujące jest to, że to właśnie w Objawieniu znajdujemy 24 z 60 nowotestamentowych wystąpień proskuneō). Przyglądając się uwielbieniu przez okno paralelnych terminów hawah i proskuneō, zaczynamy dostrzegać jedną z najważniejszych cech tego charakteru – uwielbianie wymaga pokornego poddania się Bogu. 

Gdy omówimy już cały ważny materiał dotyczący słownictwa odnoszącego się do uwielbienia, poświęcimy trochę czasu na rozważenie jego implikacji dla nas, jako uwielbiających. Nie byłoby jednak stratą czasu zastanowienie się, jakie wnioski dla naszego współczesnego wielbienia ma zdanie: Uwielbianie wymaga pokornego poddania się Bogu. 

W następnym artykule przejdziemy do kolejnego okna – zestawu słów, które pozwolą nam spojrzeć na uwielbianie jako służbę. 
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