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PS 31 (32). SZCZĘŚLIWY SKRUSZONY, KTÓREMU BÓG 

PRZEBACZYŁ! Szczęśliwi, którym Bóg grzechy odpuścił (1-2)! 

Udręka psalmisty przed wyznaniem grzechów (3-4). Wyznanie i 

przebaczenie (5). Psalmista wzywa wszystkich pobożnych do 

naśladowania go, co zapewnia opiekę Bożą (6-7). Należy być 



powolnym Bogu (8-9). Grzesznika czeka kara, sprawiedliwych, 

ufających Bogu, miłosierdzie i radość (10-11). 

 

1 Psalm Dawidowy. Wyrozumienie. Błogosławieni, którym 

odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte! 

2 Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczytał grzechu, i nie 

ma w duchu jego fałszu! - 

3 Ponieważ milczałem, zestarzały się kości moje, gdym wołał 

cały dzień. 

4 Bo we dnie i w nocy ciążyła nade mną ręka twoja; nawróciłem 

się w nędzy mojej, gdy tkwił cierń. - 

5 Grzech mój wyjawiłem tobie, a niesprawiedliwości mojej nie 

ukrywałem. Rzekłem: "Wyznam przeciwko sobie 

niesprawiedliwość moją Panu," a ty odpuściłeś niezbożność 

grzechu mego. - 

6 Dlatego będzie się modlił do ciebie wszelki święty czasu 

sposobnego, a nawet w potopie wody wielkie do niego się nie 

przybliżą. 

7 Ty jesteś ucieczką moją od utrapienia, które mię ogarnęło. 

Radości moja, wyrwij mig od tych, którzy mię oblegli! - 

8 "Dam tobie rozum i nauczę cię tej drogi, którą masz pójść, 

umocnię nad tobą oczy moje. 

9 Nie bądźcież jak koń i muł, które nie mają rozumu! Uzdą i 

wędzidłem ściśnij pyski ich, bo się nie zbliżą do ciebie." - 

10 Wiele jest biczów na grzesznika, a mającego nadzieję w Panu 

miłosierdzie ogarnie. 



11 Weselcie się w Panu i radujcie się, sprawiedliwi, i chlubcie 

się, wszyscy prawego serca! 

 

PS 32 (33). BÓG WSZECHMOCNY OBROŃCĄ SWEGO 

LUDU. Wezwanie sprawiedliwych do chwalenia Boga (1-3), 

Jego obietnice bowiem okazały się prawdziwymi (4-5). Bóg, 

Stwórca wszechpotężny (6-9), wniwecz obraca zamysły 

pogańskich narodów (10-11); dlatego szczęśliwy jest lud 

izraelski, który Bóg sobie wybrał (12). Bóg jest wszechwiedzący 

(13-15) i nie siły ziemskie są obroną ludu (16-17), lecz Jego 

opatrzna opieka (18-19). Dlatego chcemy Go z ufnością 

wyczekiwać, niech Jego miłosierdzie będzie nad nami (20-22) 1 

 

1 Psalm Dawidowy. Weselcie się, sprawiedliwi, w Panu! 

Prawym przystoi chwała. Wysławiajcie Pana na cytrze, 

2 grajcie mu na harfie o dziesięciu strunach! 

3 Śpiewajcie mu pieśń nową, dobrze mu grajcie wśród 

okrzyków! - 

4 Albowiem prawe jest słowo Pańskie, i wszystkie czyny jego 

według wierności. 

5 Miłuje miłosierdzie i sąd, miłosierdzia Pańskiego pełna jest 

ziemia. - 

6 Słowem Pańskim niebiosa są utwierdzone, a tchnieniem ust 

jego wszystka moc ich. 

7 On zbiera jak w skórzanym worze wody morskie, kładzie w 

skarbcu otchłanie wód. 



8 Niech się boi Pana wszystka ziemia i niech drżą przed nim 

wszyscy mieszkający na świecie! 

9 Albowiem on rzekł, i są uczynione; on rozkazał, i są 

stworzone. - 

10 Pan rozprasza plany narodów, wniwecz obraca myśli ludzkie 

i zamiary książąt odrzuca. 

11 A plany Pańskie trwają na wieki, myśli serca jego od rodu do 

rodu. - 

12 Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który on 

obrał za dziedzictwo sobie! - 

13 Spojrzał Pan z nieba, ujrzał wszystkich synów ludzkich. 

14 Z nagotowanego mieszkania swego spojrzał na wszystkich, 

którzy mieszkają na ziemi; 

15 on, który uformował każde z osobna serce ich, który rozumie 

wszystkie ich sprawy. 

16 Nie bywa wybawiony król przez wielką moc, a olbrzym nie 

będzie wybawiony wielkością siły swojej. 

17 Zawodny jest koń ku wybawieniu i wielka moc jego nie 

wybawi go. 

18 Oto oczy Pańskie nad bojącymi się go i nad tymi, którzy 

nadzieję mają w miłosierdziu jego, 

19 aby wyrwał od śmierci ich duszę i żywił ich w głodzie. - 

20 Dusza nasza wyczekuje Pana, bo jest pomocnikiem i obrońcą 

naszym. 

21 Albowiem w nim się rozweseli serce nasze, a w imieniu 

świętym jego mieliśmy nadzieję. - 



22 Niech będzie miłosierdzie twoje, Panie, nad nami, jak 

mieliśmy nadzieję w tobie! 

 

PS 33 (34). BÓG OSŁANIA POBOŻNYCH. Psalmista wzywa 

wszystkich wiernych do dziękowania Bogu za ratunek jemu 

zesłany (2-5). Ten, co się boi Pana i w nim nadzieję pokłada, nie 

powinien się niczego obawiać (6-11). Przepisy bojaźni Boga 

(12-15) są zadatkiem jego opieki (16-19), nawet w czasie ucisku 

(20-23). 

 

1 Dawida, kiedy odmienił twarz swoją przed Abimelechem i 

opuścił go, i odszedł. 

2 Będę błogosławił Pana na każdy czas, chwała jego zawsze w 

ustach moich. 

3 W Panu chlubić się będzie dusza moja; niechaj słyszą cisi i 

niech się weselą! 

4 Uwielbiajcie Pana ze mną i wywyższajmy imię jego wspólnie! 

5 Szukałem Pana i wysłuchał mnie, i ze wszystkich utrapień 

moich wyrwał mię. - 

6 Przystąpcie do niego a rozjaśnijcie się i oblicza wasze nie będą 

zawstydzone! 

7 Ten ubogi wołał, a Pan go wysłuchał, i ze wszystkich ucisków 

jego wybawił go. 

8 Rozłoży się anioł Pański wokoło bojących się go, i wyrwie 

ich. 

9 Skosztujcie, a obaczcie, iż słodki jest Pan; błogosławiony mąż, 

który w nim ma nadzieję! 



10 Bójcie się Pana wszyscy święci jego, bo nie masz niedostatku 

bojącym się go! 

11 Bogacze niedostatek cierpieli i łaknęli, lecz szukającym Pana 

na żadnym dobru schodzić nie będzie. - 

12 Pójdźcie tu, synowie, słuchajcie mię, bojaźni Pańskiej nauczę 

was. 

13 Któryż jest człowiek, co chce żywota, pragnie dni dobre 

widzieć? 

14 Strzeż języka twego od złego, a usta twoje niech nie mówią 

zdradliwie. 

15 Odwróć się od złego, a czyń dobrze, szukaj pokoju i ubiegaj 

się za nim. - 

16 Oczy Pańskie nad sprawiedliwymi, a uszy jego na prośby 

ich. 

17 A oblicze Pańskie nad czyniącymi źle, aby wygładzić z ziemi 

ich pamięć. 

18 Wołali sprawiedliwi, a Pan ich wysłuchał i wyswobodził ich 

ze wszystkich ucisków. 

19 Bliski jest Pan tym, którzy są strapionego serca, i zbawi 

przygnębionych na duchu. - 

20 Mnogie są uciski sprawiedliwych, ale z nich wszystkich Pan 

ich wybawi. 

21 Strzeże Pan wszystkich kości ich, żadna z nich się nie 

skruszy. 

22 Śmierć grzeszników najgorsza, a którzy nienawidzą 

sprawiedliwego, zgrzeszą. 



23 Pan odkupi dusze sług swoich, a nie zgrzeszą wszyscy, 

którzy w nim nadzieję mają. 

 

PS 34 (35). MODLITWA PRZECIW NIEWDZIĘCZNYM 

OSZCZERCOM. Prześladowany, prosi Boga o pomoc przeciw 

wrogom (1-3), by zawstydzeni musieli odstąpić (4-6); niech na 

nich spadnie nieszczęście, które jemu gotowali (7-8), a on będzie 

za to Boga wychwalał (9-10). Wrogowie rzucają nań 

oszczerstwa i szydzą z niego, odpłacają mu złem za dobre (11-

16); niech mu Bóg dopomoże, a będzie go za to wysławiał (17-

18). Niech Bóg nie pozwoli, by nad psalmistą triumfowali ci, co 

go nienawidzą i zgubę jego jut za pewną uważają (19-21); niech 

sprawy jego broni (22-24), a ich zawstydzi (25-26), by mógł się 

weselić i Bogu dziękować (27-28). 

 

1 Dawidowy. Osądź, Panie, szkodzących mi, zwalcz walczących 

przeciwko mnie! 

2 Porwij broń i tarczę, i powstań mi na pomoc! 

3 Dobądź miecza i zamknij drogę tym, co mię prześladują. 

Rzeknij duszy mojej: "Jam jest zbawieniem twoim!" - 

4 Niech będą zawstydzeni i pohańbieni szukający duszy mojej; 

niech się cofną wstecz i niech będą zelżeni obmyślający mi zło! 

5 Niechaj będą jak proch przed wiatrem, a anioł Pański niechaj 

ich uciśnie! 

6 Niech będzie droga ich ciemnością i ślizgawicą, a anioł Pański 

niechaj ich goni! - 

7 Albowiem bez przyczyny ukryli na mnie zgubne sidło swoje, 

niesłusznie urągali duszy mojej. 



8 Niechże nań przyjdzie sidło, o którym nie wie, i sieć, którą 

ukrył, niechaj go pojma, i niech w to samo sidło wpadnie! - 

9 A dusza moja rozraduje się w Panu i ucieszy się zbawieniem 

jego. 

10 Wszystkie kości moje rzekną: "Panie, któż podobien tobie? 

Wyrywasz biedaka z ręki mocniejszych nadeń, niedostatniego i 

ubogiego od drapieżców jego" - 

11 Powstali świadkowie fałszywi i pytali mię, czego nie byłem 

świadom. 

12 Od- dawali mi złem za dobre: niepłodność dla duszy mojej. - 

13 A ja, gdy mi się przykrzyli, obłóczyłem się we włosiennicę, 

trapiłem postem duszę moją i modlitwa moja do łona mego się 

wróci. 

14 Jak bliźniemu i jak bratu naszemu, tak dogadzałem, jak 

żałujący 

i smucący się, tak się korzyłem. - 

15 I weselili się przeciwko mnie, i schadzali się, zgromadzono 

na mnie bicze, nie wiedziałem. 

16 Rozeszli się, a nie żałowali, kusili mię, szydzili ze mnie 

szyderstwem, zgrzytali na mnie zębami swymi. - 

17 Panie, kiedyż wejrzysz? Wyrwij duszę moją od złości ich, od 

lwów jedyną moją! 

18 Będę cię wysławiał w zebraniu wielkim, między ludem 

ogromnym będę cię chwalił. - 

19 Niech się nie weselą ze mnie, którzy mi się niesprawiedliwie 

sprzeciwiają, którzy mię bez powodu w nienawiści mają, a 

mrugają oczyma! 



20 Bo ze mną wprawdzie spokojnie mówili, fale w gniewie 

ziemskim mówiąc zdrady obmyślali. 

21 I rozwarli na mnie gęby swoje, mówiąc: " Ha, ha, oglądały 

oczy nasze!" - 

22 Widziałeś, Panie, nie milcz! 

23 Panie, nie odchodź ode mnie! Powstań i pilnuj sądu mego, 

Boże mój i Panie mój, sprawy mojej! 

24 Sądź mię według sprawiedliwości twojej, Panie, Boże mój, a 

niech się nie cieszą ze mnie! - 

25 Niechaj nie mówią w sercach swoich: "Ha, ha, radość dla 

duszy naszej!" i niech nie mówią: "Pożarliśmy go!" 

26 Niech będą zawstydzeni i pohańbieni razem ci, którzy się 

weselą z nieszczęścia mojego; niechaj będą obleczeni w hańbę i 

w sromotę, którzy z pychą mówią przeciwko mnie! - 

27 Niech się radują i weselą, którzy chcą sprawiedliwości mojej, 

i niech mówią zawsze: "Niech będzie uwielbiony Pan!" - którzy 

pragną pokoju dla sługi jego! 

28 A język mój będzie opowiadał sprawiedliwość twoją, cały 

dzień chwałę twoją. 

 

PS 35 (36). ZŁOŚĆ LUDZI I ŁASKAWOŚĆ BOGA. 

Zatwardziałość grzesznika w złem (2-5). Dobroć i wierność 

Boga (6-8a). Bóg jest źródłem szczęścia dla wiernych sług 

swoich (8b-10). Psalmista prosi Boga o miłosierdzie i obronę 

(11-12), która zakończy się upadkiem grzeszników (13). 

 

1 Na koniec. Sługi Pańskiego Dawida. 



2 Rzekł niesprawiedliwy sam w sobie, że będzie grzeszył, nie 

masz bojaźni Bożej przed oczyma jego. 

3 Albowiem zdradliwie działał przed obliczem Jego, tak że się 

znalazła nieprawość jego w nienawiści. 

4 Słowa ust jego oto nieprawość i zdrada, nie chciał zrozumieć, 

aby dobrze czynić. 

5 Nieprawość obmyślał na łożu swoim, stał przy wszelkiej 

drodze niedobrej, a zła nie miał w nienawiści. - 

6 Panie, w niebie miłosierdzie twoje, a prawda twoja aż pod 

obłoki. 

7 Sprawiedliwość twoja jak góry Boże, sądy twoje jak przepaść 

wielka, ludzi i bydlęta zbawisz, Panie! 

8 Jakże rozmnożyłeś miłosierdzie twoje, Boże! - A synowie 

człowieczy w cieniu skrzydeł twoich nadzieję mieć będą. 

9 Będą upojeni obfitością domu twego i strumieniem rozkoszy 

twojej 

napoisz ich. 

10 Albowiem u ciebie jest zdrój żywota, a w światłości twojej 

będziemy oglądać światłość. - 

11 Rozciągnij miłosierdzie twoje nad tymi, którzy cię znają, a 

sprawiedliwość twoją nad tymi, którzy są prawego serca! 

12 Niech nie następuje na mnie noga pychy, a ręka grzesznego 

niech mnie nie porusza! - 

13 Tam upadli, którzy czynią nieprawość, wygnani są i nie 

mogli się ostać. 
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