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“Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska” (Prz.1,7). To dosyć poważny tekst jak na początek artykułu na temat uwielbiania. Można by wręcz zadać pytanie, czy ma on cokolwiek wspólnego ze wspomnianym tematem. Ponieważ w naszych dotychczasowych rozważaniach terminów biblijnych określających uwielbianie widzieliśmy uwielbianie jako poddanie i służbę, czas podejść do trzeciego okna na biblijne zrozumienie tego zagadnienia. 

Hebrajskie słowo yare’ znajdujemy w ST ponad 300 razy. W ogromnej większości przypadków tłumaczy się je jako “przestraszony”, “strach” lub za pomocą innych, pokrewnych wyrazów. W mniej więcej 80% fragmentów, w których pojawia się yare’, obiektem tego uczucia jest Bóg. Koncepcja bojaźni Pańskiej wyraźnie przewija się przez ST, a szczególnie przez księgi mądrościowe. Zwykle nie należy rozumieć bojaźni w kategoriach przerażenia, czy panicznego lęku, ale bardziej łagodnie – jako pełną podziwu bojaźń albo szacunek. 

“Bojaźń przed Jahwe [bojaźń Pańska] to nie przerażenie, ale nabożny szacunek, który wyraża się we właściwej reakcji na Boga i na Jego Słowo” . 

“Bać się Boga, to oddawać należny Mu, nabożny szacunek i cześć (…) bojaźń, służba i uwielbienie idą ramię w ramię” 

Od czasu do czasu NIV tłumaczy yare’ jako uwielbianie. Ma to miejsce w sumie 15 razy (Sdz.6,10; 1Krl.18,12; 2Krl.17,7.25.28.34.35.36.37.38.39.41; Iz.29,13; Jon.1,9). Dla kontrastu RSV przekłada go w ten sposób tylko jeden raz (Joz.22,25). Interesujące jest, że w jedynym przypadku, kiedy tłumacze RSV optują za “uwielbiać”, NIV podaje “bać się”. Po raz kolejny stwierdzamy tu elastyczność przekładu w tym kontekście. Ostatecznym czynnikiem warunkującym znaczenia jest w takich przypadkach kontekst. W niektórych tego typu sytuacjach obrona “uwielbiania” raczej niż “bojaźni” wydaje się dosyć potrzebna. Weźmy za przykład “Podstawą wiedzy jest uwielbianie”. (Chodzi tu nie tyle o jakieś poważne uwagi pod adresem przekładu tego konkretnego fragmentu, co o zasygnalizowanie związku bojaźni Pańskiej z uwielbianiem). 

Podsumowując, używane w odniesieniu do uwielbiania yare’ uwypukla strach albo nabożny szacunek względem Boga. 

   “…uwielbianie jako nabożne posłuszeństwo stanowiło praktyczne odzwierciedlenie           bojaźni Bożej w życiu społeczności wierzących. Formalnie przejawiało się ono
    we właściwej służbie religijnej (…), nieformalnie zaś we właściwym stylu życia” . 

W powyższym cytacie (a także we fragmentach proponowanych w ramach lektury dodatkowej) Andrew Hill podkreśla implikacje bojaźni lub nabożnego szacunku względem Boga dla posłuszeństwa. Sama literatura mądrościowa ST daje jasno do zrozumienia, że “bojaźń Pańska” to między innymi życie, które odzwierciedla wewnętrzną postawę. Z kolei życie w bojaźni już samo w sobie jest wyrazem uwielbienia. Tak więc uwielbianie to nie tylko przychodzenie do Boga z właściwym nastawieniem (z bojaźnią), ale i sposób życia, który z tego nastawienia wynika. 

Nowotestamentowym odpowiednikiem yare’ jest sebomai. Kilkukrotnie zastępuje on yare’ w Septuagincie (Hi.1,9; Iz.29,13; Jon.1,9), a w NT pojawia się dziesięć razy w znaczeniu “czcić”, “uwielbiać” lub “być pobożnym”. NIV sześciokrotnie tłumaczy go jako “uwielbiać” (Mt.15,9; Mk.7,7; Dz.16,14; 18,7.13; 19,27), a w pozostałych przypadkach jako “bogobojny” albo 4“pobożny” (Dz.13,43.50; 17,4.17). W NT znajdujemy też grupę wyrazów pokrewnych. 

Przymiotnik theosebes pojawiający się wyłącznie w J.9,31, a oznaczający “bogobojny” w NIV został przetłumaczony jako “pobożny człowiek”, a w RSV – co ciekawe – jako “czciciel/ uwielbiający”. Jego forma rzeczownikowa theosebeia – “bojaźń Boża” albo “pobożność”, pojawia się w 1Tm.2,10 i została przełożona w NIV jako wyrażenie “uwielbiać Boga”. Kolejny wyraz pokrewny sebasma (“przedmiot” lub “miejsce czci”) napotykamy w Dz.17,23 (NIV = przedmiot czci) oraz w 2Tes.2,4 (NIV = [wszystko], czemu oddaje się cześć). Jeszcze jeden termin związany z powyższymi to sebazomai, “bać się”, “wielbić”. Pojawia się on tylko raz w Rz.1,25 razem z latreyo i zostaje przez tłumaczy NIV oddany jako “uwielbiać”. Wreszcie słowo eysebeo, które oznacza “postępować pobożnie”, “uwielbiać” występuje w NT dwa razy: w Dz.17,23 (NIV podaje “uwielbiać”) i w 1Tm.5,4 (NIV podaje “wprowadzać [swoją] religijność w praktykę”). 

Podobnie jak to było w przypdku dwóch grup wyrazowych, które już przestudiowaliśmy, NT tylko kontynuuje spojrzenie na uwielbianie z perspektywy, która została wprowadzona w ST. Tym razem jest to nabożny szacunek dla Boga, szacunek, który obejmuje również wymiar bojaźni. Nasz Bóg budzi grozę! Przeraża Jego wielkość, majestat, świętość; żeby wymienić tylko kilka kluczowych dziedzin, które zniknęły z naszego myślenia i uwielbiania. Być może słowa A. W. Tozera, wypowiedziane po raz pierwszy 40 lat temu, są dziś jeszcze bardziej aktualne niż wtedy. 

“Odkrywam, że wielu chrześcijanom nie w smak są święte atrybuty Boga. Zastanawiam się w takich przypadkach nad jakością uwielbienia, które starają się Mu dać” .

W kolejnym artykule, zamykając nasze językoznawcze rozważania, krótko podsumujemy dotychczasowe odkrycia za pomocą jednego wersetu ze ST, który zawiera wszystkie trzy analizowane dotychczas hebrajskie słowa opisujące uwielbianie. (Możesz, drogi czytelniku, spróbować go znaleźć i przyjrzeć się mu. Jest to dobry sposób zabierania się za materiał biblijny). 
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