
PS 25 (26). NIEWINNY ODWOŁUJE SIĘ DO SPRAWIEDLIWOŚCI BOŻEJ.  
Jego wierność (1-3); nie ma nic wspólnego z bezbożnym (4-5); jego uczucia  
względem świętego przybytku (6-8). Prosi, by go Bóg nie karał z bezbożnym  
(9-12).

1  Na  koniec.  Psalm  Dawidowy.  Osądź  mię,  Panie,  bom  chodził  w 
niewinności twojej, a w Panu nadzieję mając, nie osłabnę.

2 Próbuj mnie, Panie, doświadczaj mnie, wypal nerki moje i serce moje!

3 Albowiem miłosierdzie twoje jest przed oczyma mymi i rozkochałem się w 
prawdzie twojej. -

4  Nie  siedziałem z  gromadą ludzi  fałszywych,  a  z  czyniącymi  bezprawie 
wchodzić nie będę.

5 Miałem w nienawiści zgraję złoczyńców, a z niepobożnymi nie zasiądę. -

6 Umywam między niewinnymi ręce moje i obchodzę ołtarz twój,

7 Panie, aby słyszeć głos chwały i opowiadać wszystkie dziwy twoje.

8  Panie,  umiłowałem piękność  domu twego i  miejsce  mieszkania  chwały 
twojej. -

9  Nie  trać  z  niezbożnymi,  Boże,  duszy  mojej,  a  życia  mego  z  mężami 
krwawymi,

10 w których ręku są nieprawości, prawica ich pełna jest podarków!

11 A ja chodziłem w niewinności mojej; odkup mię i zmiłuj się nade mną!

12 Noga moja stała na drodze prostej, w zebraniach będę cię chwalił, Panie!

PS 26 (27). PAN ŚWIATŁEM I ZBAWIENIEM MOIM. Gdy Bóg jest obrońcą,  
żadna trwoga nie ma przystępu do serca (1-3). Psalmista pragnie mieszkać w  
przybytku  Pańskim,  by  znaleźć  tam  ochronę  przed  nieprzyjaciółmi  (4-6);  



prosi,  by  go  Bóg  ocalił,  opuszczonego  przez  wszystkich  (7-10),  by  nim  
kierował i nie oddawał go w ręce nieprzyjaciół (11-13). Wezwanie do ufności  
(14).

1  Psalm  Dawida,  pierwej  niźli  był  pomazany.  Pan  oświecenie  moje  i 
zbawienie moje, kogóż się bać będę? Pan obrońca żywota mego, kogóż się 
będę lękał?

2  Gdy  się  zbliżają  przeciw  mnie  złoczyńcy,  by  pożreć  ciało  moje, 
nieprzyjaciele moi, którzy mię trapią, sami omdleli i upadli.

3 Choćby stanęły przeciwko mnie wojska, nie będzie się bało serce moje; 
choćby powstała przeciwko mnie bitwa, w tym ja nadzieję pokładać będę. -

4 O jedno prosiłem Pana, tego szukać będę: abym mieszkał w domu Pańskim 
po wszystkie dni życia mego; abym patrzał na rozkosz Pańską i nawiedzał 
kościół

jego.

5 Albowiem ukrył mię w przybytku swoim, w dni złe obronił mię w skrytości 
przybytku swego.

6 Na skałę podniósł mię, a teraz wyniósł głowę moją ponad nieprzyjaciół 
moich.  Obszedłem  i  ofiarowałem  w  przybytku  jego  ofiarę  radosną;  będę 
śpiewał i psalm mówił Panu. -

7 Wysłuchaj, Panie, głos mój, którym wołam do ciebie: zmiłuj się nade mną i  
wysłuchaj mię!

8  Do ciebie  mówiło  serce  moje,  szukało cię  oblicze moje;  oblicza  twego 
Panie, szukać będę!

9 Nie odwracaj oblicza twego ode mnie, nie odstępuj w gniewie od sługi 
twego! Bądź pomocnikiem moim, nie opuszczaj mnie i nie gardź mną, Boże 
zbawicielu mój!

10 Albowiem ojciec mój i matka moja opuścili mię, ale Pan przyjął mię.11 



Prawo postaw mi, Panie, w drodze twojej, i prowadź mię prostą ścieżką dla 
nieprzyjaciół moich!

12 Nie wydawaj mnie na wolę trapiących mię, albowiem powstali przeciwko 
mnie świadkowie fałszywi i kłamała nieprawość sobie.

13 Wierzę,  iż  oglądać  będę  dobra  Pańskie  w krainie  żyjących.  -  Oczekuj 
Pana, mężnie czyń, i niech się wzmocni serce twoje, a czekaj na Pana!

PS  27  (28).  WYSŁUCHAJ,  PANIE,  GŁOS  PROŚBY  MOJEJ.  Oby  Bóg  
wysłuchał swego sługę, a nie zrównywał go z bezbożnikami, zezwalając na  
jego zatracenie (1-3); niech bezbożnikom odpłaci według ich uczynków (4-5).  
Radosne  dziękczynienie  z  powodu  wysłuchania  (6-7).  Pan  jest  mocą  i  
obrońcą ludu swego (8-9).

1 Psalm Dawidowy. Do ciebie, Panie, będę wołał, Boże mój, nie milcz przede 
mną,  abym  nie  stał  się  podobnym  zstępującym  do  grobu,  gdy  będziesz 
milczał przede mną.

2  Wysłuchaj,  Panie,  głos  prośby  mojej,  gdy  się  modlę  do  ciebie,  gdy 
podnoszę ręce swe ku kościołowi twemu świętemu!

3 Nie pociągaj mnie razem z grzesznikami i nie zatrać mnie z czyniącymi 
nieprawość, którzy mówią o pokoju z bliźnim swoim, a zło jest w sercach 
ich! -

4 Oddaj im według uczynków ich i według złości wymysłów ich; według 
spraw rąk ich oddaj im zapłatę ich!

5 Ponieważ nie zrozumieli spraw Pana i uczynków rąk Jego, zniszczysz ich, a 
nie zbudujesz ich. -

6 Błogosławiony Pan, bo wysłuchał głos prośby mojej!



7 Pan pomocnik mój i obrońca mój; w nim nadzieję pokładało serce moje, i 
poratowany jestem; i zakwitło na nowo ciało moje, i ochotnie wysławiaé Go 
będę. -

8 Pan mocą ludu swego i obrońcą zbawiennym pomazańca swego.

9 Zbaw lud twój, Panie, a błogosław dziedzictwu twojemu, i  rządź nimi i 
wywyższaj ich aż na wieki!

PS  28  (29).  WIELKOŚĆ  BOGA  OBJAWIAJĄCA  SIĘ  W  BURZY.  Niech  
synowie  Boży  oddadzą  Bogu chwałę  (1-2).  Opis  burzy,  w  której  majestat  
Boga  się  objawia  (3-9).  Bóg  włada  nad  żywiołami,  a  ludowi  swemu  
błogosławi (10-11).

1 Psalm Dawidowy. Przy dokończeniu przybytku. Przynoście Panu, synowie 
Boży, przynoście Panu młode baranki!

2 Przynoście Panu chwałę i cześć, przynoście Panu chwałę dla imienia jego, 
kłaniajcie się Panu w dziedzińcu świętym jego! -

3 Głos Pański nad wodami, Bóg majestatu zagrzmiał, Pan nad wodami

wielkimi.

4 Głos Pański w mocy, głos Pański w wielmożności.

5 Głos Pański łamiący cedry, i połamie Pan cedry Libanu,

6  i  pokruszy  je  jak  cielę  na  Libanie,  a  umiłowany  będzie  jak  młody 
jednorożec.

7 Głos Pański rozmiatający płomień ognisty,



8 głos Pański wstrząsający puszczą, i poruszy Pan pustynię Kades.

9 Głos Pański  przygotowujący łanie  i  odkrywający gąszcze;  a  w kościele 
Jego wszyscy oddadzą chwałę. -

10 Pan czyni, że potop trwa i będzie siedział Pan, król, na wieki,

11 Pan da moc ludowi swemu,  Pan błogosławić będzie  ludowi swemu w 
pokoju.

PS 29 (30). PO UZDROWIENIU ZE ŚMIERTELNEJ CHOROBY. Psalmista  
wysławia Boga za przywrócone obie zdrowie (2-4). Wzywa do tego również  
wszystkich  pobożnych  (5-6).  Celem  choroby  było  upamiętanie  psalmisty,  
zbytnio dufnego w swe powodzenie (7-8).  Powalony na łoże, zwrócił się z  
korną modlitwą do Boga (9-10), który go wysłuchał (11-13).

1 Psalm pieśni. Na poświęcenie domu Dawidowego.

2  Wysławiać  cię  będę,  Panie,  żeś  mię:  przyjął,  a  nie  dał  pociechy 
nieprzyjaciołom moim ze mnie.

3 Panie, Boże mój, wołałem do ciebie i uzdrowiłeś mię.

4  Panie,  wywiodłeś  z  otchłani  duszę  moją,  wybawiłeś  mię  spośród 
zstępujących do grobu. -

5 Śpiewajcie Panu święci jego i wysławiajcie pamiątkę świętości jego!

6  Bo  gniew  jest  w  zapalczywości  jego,  a  życie  w  upodobaniu  jego;  z 
wieczora gości płacz, a z rana wesele. -

7 A ja rzekłem w dostatku moim: "Nie będę poruszony na wieki."

8 Panie, według woli twojej dodałeś mocy ozdobie mojej; odwróciłeś oblicze 
swe ode mnie i stałem się zatrwożony. -

9 Do ciebie, Panie, wołać będę i do Boga mego modlić się będę.



10  Cóż  za  pożytek  z  krwi  mojej,  gdy  zstępuję  do  skażenia?  Czyż  proch 
sławić cię będzie albo opowiadać będzie prawdę twoją? -

11 Usłyszał Pan i zmiłował się nade mną, Pan się stał pomocnikiem moim.

12 Odmieniłeś mi płacz mój w wesele, zdarłeś wór mój,

13 a oblokłeś mię w wesele, aby tobie śpiewała chwała moja i bym się nie 
smucił. Panie, Boże mój, na wieki wysławiać cię będę!

PS 30 (31). UFNE ODDANIE SIĘ W RĘCE BOGA. Znajdując się w wielkim  
niebezpieczeństwie psalmista zwraca się do Boga (2-3) i jemu się powierza  
(4-6a), pewny, że go Bóg ochroni (6b-9). ]ego wyczerpanie posunięte jest do  
ostatecznych  granic  (10-11)  i  stał  się  pośmiewiskiem  wszystkich  (12-14).  
Prosi Boga o ratunek i o ukaranie jego wrogów (15-19). Ufa dobroci Bożej  
(20-21) i jut teraz dziękuje Bogu za wybawienie (22-23). Wzywa pobożnych  
do oddania się Mu (24-25).

1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Na zachwycenie.

2 W tobie, Panie, nadzieję miałem, niech nie będę zawstydzony na wieki; w 
sprawiedliwości twojej wybaw mię!

3  Nakłoń  ku  mnie  ucha  twego,  pośpiesz  się,  aby  mię  wyrwać;  bądź  mi 
Bogiem,

obrońcą i domem ucieczki, aby mię zbawić! -

4  Albowiem  mocą  moją  i  ucieczką  moją  ty  jesteś;  a  dla  imienia  twego 
poprowadzisz mię i wyżywisz mię.

5 Wywiedziesz mię z sidła tego, które mi zakryli, boś ty jest obrońca mój.

6 W ręce twe polecam ducha mego; odkupiłeś mię, Panie, Boże prawdy!

7 Masz w nienawiści trzymających się marności nadaremnie, a ja w Panu 



nadzieję miałem.

8 Będę się weselił i radował z miłosierdzia twego, albowiem wejrzałeś na 
uniżenie moje, wybawiłeś z potrzeby duszę moją.

9  I  nie  zamknąłeś  mnie  w  rękach  nieprzyjaciół,  postawiłeś  na  miejscu 
przestronnym nogi moje.

10  Zmiłuj  się  nade  mną  Panie,  bom  jest  uciśniony;  zamroczone  jest  od 
gniewu oko moje, dusza moja i wnętrze moje.

11  Albowiem  ustało  w  boleści  życie  moje  i  lata  moje  we  wzdychaniu; 
omdlały w nędzy siły moje i kości moje są poruszone. -

12 Gwoli wszystkim nie- przyjaciołom moim stałem się pośmiewiskiem, i dla 
sąsiadów  moich  bardzo,  i  postrachem  dla  znajomych  moich;  którzy  mię 
widzieli, precz ode mnie uciekli;

13 zapomniany jestem, wyrzucony z serca jak umarły; stałem się jak

naczynie rozbite.

14  Bo  słyszałem  łajanie  wielu,  mieszkających  wokoło;  wtedy,  gdy  się 
schodzili wspólnie przeciwko mnie, naradzali się, aby odebrać mi życie. -

15 A ja w tobie nadzieję miałem, Panie; rzekłem: "Tyś jest Bogiem moim.

16 W ręku twoich losy moje; wy- rwij mię z ręki nieprzyjaciół moich i od 
prześladujących mię!

17 Rozjaśnij twarz twoją nad sługą twoim, zbaw mię w miłosierdziu twoim! 
Panie,  niech  nie  będę  zawstydzony,  albowiem  wzywałem  cię;  niech  się 
zawstydzą niezbożnicy i niech będą doprowadzeni do otchłani!

19  Niech  zaniemieją  usta  zdradliwe,  które  mówią  nieprawość  przeciw 
sprawiedliwemu z pychą i pogardą!" -

20  Jakże  wielkie  mnóstwo  słodkości  twej,  Panie,  którą  zachowałeś  dla 
bojących się ciebie; przygotowałeś tym, którzy nadzieję mają w tobie, przed 



obliczem synów ludzkich!

21 Osłonisz ich zasłoną oblicza twego od zamieszek ludzkich, ukryjesz ich w 
namiocie twoim od przeciwieństwa języków. -

22  Błogosławiony  Pan,  bo  okazał  dziwne  miłosierdzie  swe  nade  mną  w 
mieście obronnym!

23 A ja mówiłem w zdumieniu umysłu mego: "Jestem odrzucony od oczu 
twoich!" Przeto wysłuchałeś głosu modlitwy mojej, gdym wołał do ciebie. -

24 Miłujcie Pana wszyscy święci jego; albowiem Pan będzie szukał prawdy, a 
odda obficie postępującym pysznie.

25 Mężnie postępujcie i niech się wzmocni serce wasze, wy wszyscy, którzy 
nadzieję macie w Panu!
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