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Różne słowa oznaczające uwielbianie, którymi zajmowaliśmy się w poprzed-nich artykułach, przedstawiają je jako poddanie, służbę i bojaźń. Wszystkie trzy zostały zawarte w jednym wersecie ST – 2Krl.17,35. Interesujące są wy-niki porównania jak z fragmentem tym radzą sobie różne przekłady. Dwie wersje (BT i BG) podaliśmy poniżej (w oryginale NIV oraz RSV – przyp. tłum.). 

“Pan zawarł z nimi przymierze i przykazał im: ‹‹Nie będziecie czcili [yare’] cudzych bogów i nie będziecie oddawali im pokłonu [hawah], nie będziecie im służyli [‘abad] i nie będziecie im składali ofiar››” (BT). 

“Uczynił też był Pan z nimi przymierze, i rozkazał im, mówiąc: Nie bójcie się bogów cudzych i nie kłaniajcie się im, ani im służcie, ani im ofiarujcie” (BG). 

W zasadzie każde z użytych słów można by oddać jako “uwielbiać”: “Nie uwielbiajcie… ani nie uwielbiajcie… ani nie uwielbiajcie”, choć tłumaczenie takie byłoby płaskie – nie oddawałoby niuansów kryjących się za poszczegól-nymi hebrajskimi terminami. Względnie, jak to jest w przypadku BG, można podjąć decyzję o nietłumaczeniu żadnego z wyrazów jako “uwielbiać”/ “czcić”. W każdym razie, bez względu na to, jak słowa te zostaną oddane w naszym rodzimym języku, cały werset dotyczy uwielbiania. To prawda, że w tym przypadku jest to uwielbianie “cudzych bogów”, czyli uwielbianie, które według zaleceń Pana nie powinno mieć miejsca; jednak kolejny werset prze-konuje nas, że to czego nie należy składać innym bogom, należy oddawać je-dynemu prawdziwemu Bogu. 

Istotne jest tu zrozumienie, że te trzy – poddanie, służba i bojaźń to nie alter-natywne formy uwielbiania, ale trzy strony tej samej złożonej czynności, jaką jest uwielbienie. Zaczynamy więc powoli pojmować coś z natury uwielbiania, tak jak została ona przedstawiona w Biblii. W żadnym razie nie wyczerpuje-my w ten sposób tematu. W rzeczywistości jest wręcz przeciwnie – dotykamy zaledwie jego powierzchni. Za trzema głównymi grupami wyrazowymi, które do tej pory zbadaliśmy, kryją się bowiem wielkie bogactwa innego słownic-twa i materiału związanego z uwielbianiem. 

Istnieją na przykład jeszcze inne słowa i wyrażenia, które można tłumaczyć jako “uwielbianie”; i tak New Living Translation oddaje czasami w ten wła-śnie sposób frazę “wzywać imienia Pana” (Rdz.4,26; 12,8; So.3,9). Zawsze jednak wtedy, gdy z kontekstu jasno wynika, że za słowami tymi kryje się uwielbienie jako reakcja na Boże działanie. 

Poza tym znajdujemy dosyć spory zestaw słów używanych w odniesieniu do aktów albo form uwielbiania. W artykule zamieszczonym w pierwszym tomie wielkiego siedmiotomowego dzieła The Complete Library of Christian Wors-hip (Biblioteka chrześcijańskiego uwielbienia) pt. “Starotestamentowe słow-nictwo dotyczące uwielbiania” R. C. Leonard zauważa rozległość słownictwa opisującego starotestamentowe uwielbianie. Nagłówki, którymi opatrzył on opracowany materiał 
pokazują nam przynajmniej po części jego zakres:
   ogólne słownictwo uwielbieniowe,
   słowa związane ze zgromadzeniami i świętami, 
   terminy oznaczające gesty i ruchy, 
   słowa wyrażające chwałę i uznanie, 
   terminy związane z deklaracjami i medytacją, 
   terminy muzyczne, 
   słowa związane z różnymi rodzajami ofiar terminy dotyczące miejsca 
   ofiarowania uwielbienia. 
W kolejnych rozważaniach, zastanawiając się dalej nad tym, czym z biblijne-go punktu widzenia jest uwielbienie, przyjrzymy się również niektórym z tych zagadnień. 
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