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Na początku rozważań nad różnymi biblijnymi określeniami uwielbiania pomocne może się okazać poczynienie trzech ważnych uwag. Właściwie mogą one równie 
dobrze odnosić się ogólnie do wszelkich badań leksykalnych, nie tylko do 
konkretnych słów, o których będzie mowa. 

1. Studium słów nie daje wyczerpującej wiedzy na temat pojęć. Stanowi ono jedynie możliwy pierwszy krok. Za przykład może posłużyć obszerny materiał biblijny 
dotyczący uwielbiania zawarty we fragmentach, w których nie występują w ogóle same słowa określające uwielbianie. Z tego powodu studium słowa jest raczej 
punktem wyjścia niż celem podróży ku zrozumieniu biblijnej koncepcji wielbienia. 

2. Słowa to sprytne bestie. Czasami mogą być zupełnie nieuchwytne, szczególnie, gdy staramy się przenieść je z jednego języka na inny. Nierzadko zdarza się, że posiadają cały wachlarz znaczeń, które nie mają jednego odpowiednika w języku docelowym. Taki brak korespondencji jeden do jednego sprawia, że tłumacze są zmuszeni decydować, jakie słowo będzie najodpowiedniejsze w danym kontekście. Oczywiście, poszczególni tłumacze mogą mieć podzielone zdania co do takich decyzji, stąd tak wielka ilość współczesnych angielskich przekładów Biblii. 

3. To ostatnie spostrzeżenie pozwala nam zrozumieć, dlaczego, dla przykładu, słowo worship w różnych formach znajdujemy 176 razy na przestrzeni ST w przekładzie “New International Version” a tylko 112 razy w “Revised Standard Version”. (Interesujące są wyniki takiego samego zestawienia dla NT: 80 wystąpień w NIV i 82 w RSV, czyli znacznie bardziej zbliżone). Faktem jest, iż różne słowa przekładane jako angielskie worship można również tłumaczyć inaczej, zależnie od ich zakresu znaczeniowego. Spostrzeżenie to jest ogromnie istotne dla naszego obecnego rozważania, gdyż to właśnie te zakresy znaczeniowe podpowiadają nam, czym naprawdę jest uwielbianie. 

Można by o wiele więcej powiedzieć w ramach wstępu, czas jednak przejść do pierwszej z trzech głównych grup wyrazowych, które wersje angielskie zwykły tłumaczyć jako uwielbianie . Warto abyśmy uświadomili sobie, że istnienie trzech zakłada, iż żadne z nich w pojedynkę nie jest w stanie ogarnąć wszystkiego, czym jest uwielbienie i na czym polega. Współzależnością tych terminów zajmiemy się jednak po rozpatrzeniu każdego z nich z osobna. 
"Biblijne określenia uwielbiania nie są odosobnionymi pojęciami, ale częściami 
jednej mozaiki przedstawiającej myślenie o sposobach odnoszenia się do Boga. Są to ważne okna pozwalające nam zajrzeć w głąb takiego myślenia”. D. Peterson, Engaging with God, s. 56. 

Pierwszym tego typu oknem jest słowo najczęściej opisujące uwielbienie na przestrzeni całego ST, hebrajskie hawah (hishtahawah). Rozstrzygnijmy pewną kwestię techniczną, by uniknąć potencjalnych wątpliwości. W starszych omówieniach zagadnienia uwielbiania znaleźć można hebrajskie shachah, wierzono bowiem, że stanowi ono rdzeń, od którego pochodzi forma używana w ST. Jednak obecnie hebraiści są prawie zgodni co do tego, że prawdziwym rdzeniem jest hawah. W praktyce nie mamy więc do czynienia z dwoma czasownikami, ale możemy postawić znak równości między shachah a hawah. 

Konkretna forma, którą znajdujemy w ST to hishtahawah. Oznacza ono “oddawać pokłon”, “składać hołd”, “oddawać honory” i oczywiście “uwielbiać”. Prawie połowa (ok. 75) ze 170 wystąpień hawah w ST tłumaczona jest w NIV jako 
“uwielbiać”. Mniej więcej tyle samo przekłada się jako “oddawać pokłon” w różnych formach. W sześciu fragmentach pojawia się wyrażenie “oddawać cześć” i raz “składać hołd”. W kilku przypadkach NIV używa innych słów lub wyrażeń jako odpowiedników hawah. Szczegóły te pokazują pewną opcjonalność odpowiedników, zależną od kontekstu . 

Należy też wspomnieć, że kłanianie się jest w pewnym sensie wpisane w znaczenie tego słowa. Gest taki, podkreślany w niektórych miejscach przez dodanie wyrażeń: “aż do ziemi” (Rdz.37,10) albo wręcz “twarzą do ziemi” (Iz.49,23), był powszechnie znany w tamtejszej kulturze. Pokłon wyrażał pragnienie oddania komuś czci, był znakiem szacunku, a mógł również oznaczać poddanie, szczególnie w obecności jakiegoś przedstawiciela władzy. Nie jest to zupełnie obce i naszej kulturze. W Wielkiej Brytanii mężczyzn w dalszym ciągu obowiązuje ukłon (nie twarzą do ziemi!) w obecności królowej. Dyg w wydaniu damskim przybiera co prawda inną formę, ale ma ten sam cel. 

“Cel” właśnie prowadzi nas do sedna sprawy, ponieważ ważną kwestią jest zamiar, który przyświeca wykonywaniu takiego gestu. Oczywiście, podobnie jak w przypadku każdego gestu i ten można (było) wykonywać wyłącznie powierzchownie, a nawet obłudnie. Jednak z założenia zewnętrzny, fizyczny pokłon wskazywał odpowiednie wewnętrzne nastawienie. Działanie i nastawienie były nierozerwalnie związane. 

Precyzyjne znaczenie tego gestu w każdym przypadku determinuje kontekst. Może on oznaczać pozdrowienie (np. Rdz.18,2), wyraz szacunku lub poddania (np.: Rt.2,10; 2Krn.24,17) albo akt uwielbienia (np.: Rdz.24,26n.; Ne.8,6). Kiedy słowo to zostaje użyte w odniesieniu do boga lub bóstw wyraża uległe oddanie. Jest to zresztą podstawowe użycie tego wyrazu w ST, pokrywające około 110 ze 170 wystąpień hawah. To w takich kontekstach często tłumaczy się je jako “uwielbiać”, choć nie jest to regułą bez wyjątków. W So.2,11 NIV podaje “uwielbiać” tam, gdzie RSV ma “oddawać pokłon”. W Pwt.26,10 odwrotnie, NIV mówi o “oddawaniu pokłonu”, podczas gdy RSV o “uwielbianiu”. Występują więc miejsca, w których tłumacze umieścili “oddawać pokłon”, choć z kontekstu jasno wynika, że ma on na celu
uwielbienie w sensie uległego oddania. Podkreśla to tylko jakże istotny fakt,że musimy wyjść poza same słowa, aby zrozumieć ich znaczenie. 

Kiedy hawah używa się w sensie uwielbiania, jego zewnętrzny przejaw jest czasami podkreślony przez obecność innych słów. Tak, na przykład, 15 razy występuje ono w połączeniu z qadad (kłaniać się). Z kolei w innych przypadkach zmniejsza się nacisk na to, co zewnętrzne, a sam akt fizyczny może być w ogóle nieobecny (zob. np.: Sdz.7,15; 1Sm.15,25.30). Niezależnie od tego kluczowym elementem jest 
zdecydowanie to, co kryje się za samą czynnością, mianowicie nastawienie, którego jest ona wyrazem. 

Podsumowując, jako słowo oznaczające uwielbianie hawah przekazuje myśl 
oddawania Bogu czci i wyraża poddanie względem Niego. Jest to pierwsze okno na charakter uwielbiania w świetle Biblii. 

Ograniczenia przestrzenne uniemożliwiły nam przyjrzenie się proskuneō, greckiemu odpowiednikowi hawah w tym artykule. Zapraszam do kolejnego rozważania w celu uzupełnienia obrazu. 
1. W polskich przekładach ten sam angielski termin worship odzwierciedla kilka odpowiedników np.: oddawać pokłon/cześć/hołd, służyć, pełnić służbę, (sprawować) kult, modlić się, czcić, ze znaczną przewagą wyrażenia oddawać pokłon – przyp. tłum.
2. Podajemy tylko niektóre odnośniki. Dobra konkordancja lub oprogramowanie biblijne pozwoli na dogłębniejsze zbadanie zagadnienia na własną rękę. Serdecznie do tego zachęcam.
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