
UWIELBIENIE

PO CO UWIELBIENIE???



Papież Franciszek: 
Jaka jest moja modlitwa uwielbienia? Czy umiem wychwalać 
Pana? Umiem chwalić Pana czy też odmawiam „Chwała na 
wysokości” albo „Święty, Święty, Święty” jedynie ustami, a nie 
sercem? 
Co mówi mi tańczący Dawid czy Sara pląsająca z radości?”



Według Słownika PWN: 
uwielbienie to głęboka cześć, miłość, podziw dla kogoś lub czegoś 
…czyli pokładanie wartości w kimś lub czymś, stawianie ich na ważnym miejscu        
        w naszym życiu.



Z języka greckiego: 

uwielbiać oznacza podejść i ucałować dłoń z 
czcią i uniżeniem czyli oddać wielkie 
uszanowanie wobec uwielbianej osoby wyrażane 
wewnętrzną postawą serca, ale i działaniem 



 Katechizm Kościoła Katolickiego 2639:

    Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg 
jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On 
czyni, ale dlatego że ON JEST. Uczestniczy w szczęściu serc czystych, które kochają Go w 
wierze, zanim ujrzą Go w chwale. Przez nią Duch łączy się z naszym duchem, by świadczyć, że 
jesteśmy dziećmi Bożymi; daje świadectwo Jedynemu Synowi, w którym zostaliśmy przybrani za 
synów i przez którego uwielbiamy Ojca. Uwielbienie zespala inne formy modlitwy i zanosi je do 
Tego, który jest ich źródłem i celem: "Dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego 
wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy" (1 Kor 8, 6).

 Katechizm Kościoła Katolickiego 2649:

    Modlitwa uwielbienia, całkowicie bezinteresowna, wznosi się do Boga; wysławia Go dla Niego 
samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, tylko dlatego, że ON JEST.



Św. Ignacy Loyola, kiedy zerwał ze światowym, 
awanturniczym życiem, zapisał w „Książeczce Ćwiczeń 
Duchownych”: 

Człowiek po to jest stworzonym, aby Pana 
Boga naszego chwalił, czcił i Jemu służył. 



Św. Augustyn po tym jak na nowo odkrył Boga i 
porzucił światowe życie:
Rozważanie nad naszym obecnym życiem powinno 
obracać się wokół chwały Bożej, ponieważ wiekuiste 
wesele naszego życia przyszłego będzie polegało na 
chwaleniu Boga. Nikt też nie będzie przygotowany do 
życia przyszłego, kto się do niego obecnie nie 
wprawił. Zatem obecnie wychwalajmy Pana.



Przykłady modlitwy uwielbienia w Starym Testamencie:

 Dawid tańczy przed Arką Pańską z radością,  2 Sm 6, 16:  Kiedy Arka Pańska 
przybyła do Miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno i ujrzała 

króla Dawida, jak podskakiwał i tańczył przed Panem: wtedy wzgardziła nim w sercu. 



 Dawid, 1 Księga Kronik 29 (ofiary na świątynię):  Bądź błogosławiony, o 
Panie, Boże ojca naszego, Izraela, na wieki wieków! Twoja jest, o Panie 
wielkość, moc, sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na niebie i na 
ziemi, jest Twoje; do Ciebie, Panie, należy królowanie i ten, co głowę 
wznosi ponad wszystkich. Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzą, Ty nad 
wszystkim panujesz, a w ręku Twoim siła i moc, i ręką Twoją wywyższasz    
         i utwierdzasz wszystko. 



Księga Jozuego, 6, 12-13:  Jozue wstał wcześnie rano, kapłani wzięli Arkę Pańską, a siedmiu 
kapłanów niosących siedem trąb z rogów baranich szło przed Arką Pańską, grając bez przerwy na 

trąbach w czasie marszu. 
 Księga Daniela 6, 11: Gdy Daniel dowiedział się, że spisano dokument, poszedł do swego domu. Miał 

on w swoim górnym pokoju okna skierowane ku Jerozolimie. Trzy razy dziennie padał na kolana 
modląc się i uwielbiając Boga, tak samo jak to czynił przedtem.



 Psalm 95: Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia: 

przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze, radośnie śpiewajmy Mu pieśni! 
Albowiem Pan jest wielkim Bogiem i wielkim Królem ponad wszystkimi bogami: 
głębiny ziemi są w Jego ręku i szczyty gór należą do Niego. 
Morze jest Jego własnością: bo On sam je uczynił, i stały ląd ukształtowały Jego ręce. 

 Psalm 145: Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu, i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki. 
Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię. 
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. 
Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny. 
Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu i rozpowiadają Twe cuda. 
I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych, i opowiadają Twą wielkość. 
Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci i radują się Twą sprawiedliwością. 



Różne formy uwielbienia Boga: 
Chwalenie Boga słowem (modlitwa słowna, modlitwa językami i 
pieśni)
np. Psalm 100: Chwalcie Go i błogosławcie Jego imię! 
Albowiem dobry jest Pan, łaskawość Jego trwa na wieki, a wierność 
Jego przez pokolenia.
Świętowanie Boga – taniec Dawida: Przed Panem, który wybrał mnie 
zamiast ojca twego i całej twej rodziny i ustanowił mnie wodzem ludu 
Pańskiego, Izraela, przed Panem będę tańczył. (2 Sm 6,21).
Konkretny czyn  
np. Łk 7, 38: A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie 
grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, 
przyniosła flakonik alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, 
płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je 
wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem.



 Nasz styl życia w każdej sytuacji – radości i nieszczęścia 
 np. Księga Hioba 1, 21 po stracie dzieci: Dał Pan i zabrał Pan. 

Niech będzie imię Pańskie błogosławione!
 np. Księga Habakuka 3, 17-19:
Drzewo figowe wprawdzie nie rozwija pąków, nie dają plonu winnice, 

zawiódł owoc oliwek, a pola nie dają żywności, 
choć trzody owiec znikają z owczarni i nie ma wołów w zagrodach. 
Ja mimo to w Panu będę się radować, 
weselić się będę w Bogu, moim Zbawicielu.

 Całkowite skupienie się na Bogu, który ma być w centrum uwagi 
człowieka i wszystko, co Go przesłania, trzeba zniszczyć  

 np. 2 Krl 18, 4:
Ezechiasz… „…usunął wyżyny, potrzaskał stele, wyciął aszery i potłukł 

węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz, ponieważ aż do 
tego czasu Izraelici składali mu ofiary kadzielne…”



 Nasza odpowiedź Bogu: Św. Paweł do Tesaloniczan pisze: „A wy, za naszym przykładem, staliście 
się naśladowcami Pana, bo przyjęliście słowo Boże pośród wielu ucisków, z radością, która 
pochodzi od Ducha Świętego” (1 Tes 1,6). 

    Naśladując Pana, przyjmując Jego słowo, świadcząc o tym życiem, oddajemy Bogu chwały              
        i odpowiadamy na Jego propozycję.

 Całkowite zawierzenie Bogu (Rz 4, 19-20) tak św. Paweł pisze o Abrahamie:  ”I nie zachwiał się w 
wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe - miał już prawie sto lat - i że obumarłe 
jest łono Sary. I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w 
wierze. Oddał przez to chwałę Bogu.” 



   Odróżnienie modlitwy uwielbienia od modlitwy dziękczynnej czy prośby: 

 Uwielbienie to modlitwa, która oddaje chwałę Bogu dlatego, że jest Bogiem. 
 Modlitwa uwielbienia koncentruje się całkowicie na Bogu i daje mu pierwsze miejsce w naszym 

życiu. 
 Modlitwa uwielbienie nie koncentruje się na naszych prośbach i kłopotach, nie na dziękowaniu za 

coś, ale po prostu na Bogu. Jeśli dziękujemy Bogu za coś, to zwracamy uwagę na siebie samych. 
Skupiamy się na otrzymanych od Boga łaskach, a więc nie na nim samym.

 Modlitwa prośby skupia się na nas, na naszych potrzebach, więc też nie na samym Bogu. 
 W modlitwie uwielbienia nie wysławiamy Pana za to, co dla nas zrobił, za konkretne sprawy, ale 

w tym kim On jest, np. w Jego tytułach do których mogę się odnosić (Adonai, Emmanuel, 
Mesjasz, Zbawca, Książe Pokoju) albo wysławiać jego cechy: miłosierdzie, delikatność, wierność, 
prostotę, cichość, ale nade wszystko wielbimy Go w Jego bóstwie, majestacie, chwale, 
wszechmocy.



   Modlitwa uwielbienia na spotkaniach modlitewnych 

 ważne, żeby nie stała się rytuałem
 żeby nie stała się modlitwą dziękczynną
 powinna być pełnym radości świętowaniem obecności Boga, dlatego że On jest
 trzeba stale szukać nowych natchnień Ducha Świętego, aby nie popaść w schemat i rutynę
 wielbimy Boga nie za coś, ale W CZYMŚ
 zachwycamy się jakiś przymiotem Boga - świętością, miłosierdziem, jego dziełami, pięknem świata, 

zbawieniem człowieka, On jest w centrum naszej modlitwy, oddajemy Mu jak największą cześć i 
przyznajemy, ze jest Panem naszego życia. 

 wyrazem naszego uwielbienia jest też śpiew – dla wielu jest on najłatwiejszą formą uwielbienia, przez 
którą są w stanie najpełniej wyrazić stan swojej duszy i środkiem budowania jedności wspólnoty – bardzo 
ważna rola diakonii muzycznej. Wybór pieśni z natchnieniem Ducha Świętego takich jakie wyrażają 
aktualny stan serc modlących się 

 modlitwa osobistych wezwań wypowiada w formie litanijnej angażuje nasz rozum i intelekt, pozwala nam 
nauczyć się nazywania naszych wewnętrznych doświadczeń zachęca do głębszego poznania Boga i 
oddawania Mu czci – nie tylko wypowiadanie jest ważne, ale i słuchanie

 bardzo ważna jest też modlitwa uwielbienia równoczesna i cisza, która po niej powstaje
 



Uwielbienia Boga w trudnym położeniu 
To trudne, ale dzięki modlitwie uwielbienia możemy doświadczyć 
przemiany sytuacji, która wydaje się bez wyjścia 
 np. trzej młodzieńcy uratowani cudownie z ognistego pieca w 
Księdze Daniela, rozdz. 3:
Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców - pełen chwały i 
wywyższony na wieki. 
Błogosławione niech będzie Twoje imię pełne chwały i świętości - 
chwalebne i wywyższone na wieki. 
Błogosławiony jesteś w przybytku świętej Twojej chwały - chwalony, 
sławiony przez wieki nade wszystko… 

 …Wszyscy bogobojni, błogosławcie Pana, Boga bogów, 
chwalcie i wysławiajcie, bo na wieki Jego łaskawość. 



 Paweł i Sylas w rzymskim więzieniu Dzieje Apostolskie 16, 25: „O 
północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. A 
więźniowie im się przysłuchiwali.” 

Najpiękniejszy przykład uwielbienia w Nowym Testamencie: 
Magnificat i Pieśń Zachariasza  

Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 



Uwielbienie: 
Sprowadza obecność Boga i objawia Jego moc w naszym życiu
Wprowadza głębsze poznanie Boga
Daje radość z Bożej obecności w naszym życiu
Odnawia nasze namaszczenie Duchem Świętym z chrztu i bierzmowania
Pozwala Duchowi Świętemu obudzić w nas i poznać nasze charyzmaty
Prowadzi do uzdrowienia wewnętrznego
Uwalnia z lęku i strachu, upewnia o Bożej ochronie
Pomaga zapomnieć o sobie samym i trwać w pokorze przed Bogiem
Rodzi wdzięczność za dary otrzymane od Boga i od ludzi
Buduje wspólnotę braterska, jednoczy
Uzdalnia do przebaczenia i pojednania również ze sobą samym
Włącza nas w uwielbienie Boga przez aniołów

Przy każdej okazji można zanosić krótkie modlitwy uwielbienia: Chwała Ojcu, Panie, Panie, bądź uwielbiony – 
szybko ucinają przyzwolenie na grzech, oddalają zniechęcenie i złe myśli, umacniają nas przeciw złym duchom

 



Uwielbienie jest fundamentem całej naszej modlitwy zupełnie podobnie jak miłość jest fundamentem wszelkiego 
autentycznego życia w rodzinie. Dopiero kiedy się kochamy, nasze prośby, wdzięczność, pomoc, uwagi, a nawet 
krytyka i spory uzyskują właściwy sens. Bez miłości to wszystko ma charakter załatwiania interesu i rozgrywki. 
Miłość nadaje temu właściwy sens. Podobnie, jeżeli u podstaw naszej modlitwy nie ma uwielbienia, zwracanie się 
do Boga ma charakter załatwiania sprawy, podobnie jak to ma miejsce w naszych relacjach z urzędami.
Modlitwa uwielbienia uczy całkowitego zawierzenia, zaufania, położenia wszystkich nadziei w Bogu.



CHWAŁA PANU!



Przygotowane w oparciu o artykuły z „Zeszytów Odnowy w Duchu Świętym” 
nr 5/2019

Ilustracje ze źródeł internetowych
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