


PS 36 (37). SZCZĘŚCIE BEZBOŻNYCH PRZEMIJA, A KONIEC
SPRAWIEDLIWYCH POMYŚLNY.

1 Psalm Dawidowy.

Nie obruszaj się z powodu złoczyńców i nie zazdrość czyniącym
nieprawość!

2 Albowiem uwiędną prędko jak trawa, a jak liście ziela wnet
opadną.

3 Miej nadzieję w Panu, a czyń dobrze, i mieszkaj w ziemi, a bę-
dziesz się karmił jej bogactwami!

4 Rozkoszuj się w Panu, a da ci, czego pożąda twe serce!

5 Objaw Panu drogę twoją i miej nadzieję w nim, a on uczyni!

6 I wywiedzie jak światłość sprawiedliwość twoją, a sąd twój jak
gdyby południe.

7 Bądź poddany Panu i módl się do niego! Nie obruszaj się na te-
go, któremu się szczęści na drodze jego, na człowieka, postępują-
cego niesprawiedliwie!

8 Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość, nie obruszaj się,
abyś miał źle czynić!

9 Albowiem którzy źle czynią będą wykorzenieni, lecz oczekują-
cy Pana, ci odziedziczą ziemię.

10 I jeszcze chwila, a nie będzie grzesznika, i będziesz szukał
miejsca jego, a nie znajdziesz.

11 Ale cisi odziedziczą ziemię i cieszyć się będą wielkim poko-
jem. -

12 Będzie podstrzegał grzesznik sprawiedliwego i będzie nań
zgrzytał zębami swymi.

13 Ale Pan będzie się śmiał z niego, bo widzi, że nadchodzi dzień
jego.



14 Miecza dobyli grzesznicy, naciągnęli łuk swój, aby porazić
ubogiego i niedostatniego, aby pomordować ludzi prawego serca.

15 Miecz ich niech wnijdzie w serca ich, a łuk ich niech się zła-
mie!

16 Lepsza jest trocha u sprawiedliwego, niźli wielkie bogactwa
grzeszników.

17 Albowiem ramiona grzeszników połamią się, a sprawiedliwych
Pan utwierdza.

18 Zna Pan dni nieskalanych, a dziedzictwo ich na wieki będzie.

19 Nie będą zawstydzeni w zły czas, i w dni głodu będą nasyceni.

20 Albowiem grzesznicy zginą, a nieprzyjaciele Pańscy, skoro bę-
dą uczczeni i wyniesieni, ustając jako dym ustaną. -

21 Będzie pożyczał grzesznik, a nie zapłaci, ale sprawiedliwy
zmiłuje się i da.

22 Albowiem błogosławiący Go odziedziczą ziemię, ale złorze-
czący Mu zginą.

23 Przez Pana kroki człowieka będą prostowane i drogi jego upo-
doba sobie.

24 Gdy się powali, nie stłucze się, bo Pan podkłada rękę swoją.

25 Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem sprawiedliwe-
go opuszczonego, ani potomstwa jego szukającego chleba.

26 Cały dzień czyni miłosierdzie i pożycza, a potomstwo jego w
błogosławieństwie będzie. -

27 Odstępuj od złego, a czyń dobrze i mieszkaj na wieki wieków!

28 Albowiem Pan miłuje sąd, a nie opuści świętych swoich, na
wieki będą zachowani. Niesprawiedliwi będą pokarani i potom-
stwo niezbożnych zginie.



29 Sprawiedliwi zaś odziedziczą ziemię i będą mieszkali na niej
na wieki wieków. -

30 Usta sprawiedliwego będą myśleć o mądrości, a język jego bę-
dzie mówił, co słuszne.

31 Zakon Boga jego w sercu jego, a nie zachwieją się kroki jego.

32 Wypatruje grzesznik sprawiedliwego i szuka, aby go zabić.

33 A Pan nie zostawi go w rękach jego i nie potępi go, gdy będzie
sądzony od niego. -

34 Czekaj na Pana i strzeż drogi jego, a wywyższy cię, żebyś
odziedziczył ziemię, ujrzysz, gdy niezbożni poginą.

35 Widziałem niezbożnika wyniosłego i podniesionego jak cedry
libańskie.

36 I minąłem, a już go nie masz, i szukałem go, a nie znalazło się
miejsce jego.

37 Przestrzegaj niewinności i patrz na sprawiedliwość, albowiem
jest potomstwo dla człowieka spokojnego!

38 Lecz niesprawiedliwi wszyscy poginą; potomstwo niezbożni-
ków zginie.

39 A zbawienie sprawiedliwych od Pana, i obrońcą ich jest czasu
utrapienia.

40 I wspomoże ich Pan, i wybawi ich, i wyratuje ich od grzeszni-
ków, i zbawi ich, gdyż w nim nadzieję mieli.

PS 37 (38). MODLITWA BŁAGALNA GRZESZNIKA SKRUSZO-
NEGO. Prosi Boga, by koniec położył karze (2-3). Opisuje cier-
pienia ciała i duszy, jakie ponosi za swe grzechy (4-11). Opuszczo-
ny przez przyjaciół, napastowany przez wrogów (12-13), zachowu-
je się cierpliwie i ufność pokłada w Bogu (14-18). Przyznając się
do winy, prosi o pomoc przeciw wrogom (14-23).



1 Psalm Dawidowy. Ku wspominaniu, o sabacie.

2 Panie, nie karć mnie w zapalczywości twojej i w gniewie twoim
mnie nie karz!

3 Albowiem strzały twoje utkwiły we mnie i ciężko położyłeś na
mnie rękę twoją. -

4 Nie masz zdrowia w ciele moim dla gniewu twego, nie masz po-
koju kościom moim dla grzechów moich.

5 Albowiem nieprawości moje przewyższyły głowę moją i jak
brzemię ciężkie zaciążyły na mnie.

6 Pogniły i ropieją blizny moje z powodu głupoty mojej.

7 Znędzniałem i skurczyłem się bardzo, cały dzień chodziłem za-
smucony.

8 Albowiem biodra moje pełne są naigrawania i nie masz zdrowia
w ciele moim.

9 Jestem strapiony i uniżony bardzo, krzyczałem z powodu jęków
serca mego.

10 Panie, przed tobą jest cała tęsknota moja i wzdychanie moje
przed tobą nie jest skryte.

11 Serce moje strwożone jest, opuściła mię siła moja, i nawet jas-
ności oczu moich nie masz przy mnie.

12 Przyjaciele moi i bliscy moi przybliżyli się ku mnie i stanęli, a
którzy przy mnie byli, stali z daleka.

13 I gwałt czynili ci, którzy szukali duszy mojej, a którzy mi ży-
czyli zła, mówili marności i zdrady cały dzień obmyślali.

14 A ja jak głuchy nie słyszałem i byłem jak niemy, nie otwierają-
cy ust swoich.

15 I stałem się jak człowiek niesłyszący i nie mający odpowiedzi
w ustach swoich.



16 Albowiem w tobie, Panie, nadzieję miałem; ty mnie wysłu-
chasz, Panie, Boże mój! Bo mówiłem:

17 "By się kiedy nie weselili ze mnie nieprzyjaciele moi i by nie
mówili hardo przeciwko mnie gdy chwieją się nogi moje!"

18 Bo ja na bicze gotów jestem i ból mój przed obliczem moim
jest zawsze.

19 Albowiem nieprawość moją oznajmię i będę się troskał za
grzech mój.

20 Lecz nieprzyjaciele moi żyją i mocniejsi są ode mnie, i roz-
mnożyli się nienawidzący mnie niesprawiedliwie.

21 Którzy oddają złem za dobre, uwłaczali mi, ponieważ chodzi-
łem za dobrem.

22 Nie opuszczaj mnie, Panie, Boże mój, nie odstępuj ode mnie!

23 Bądź gotów na ratunek mój, Panie, Boże zbawienia mego!

PS 38 (39) WOBEC MARNOŚCI ŻYCIA LUDZKIEGO BÓG JE-
DYNĄ OSTOJĄ. Na widok powodzenia grzesznika psalmista z
trudnością opiera się pokusie do szemrania (2-4). Ponieważ prze-
konywa się, że życie ludzkie jest krótkie, a jego troski marne (5-7),
zwraca się do Boga jako do jedynie pewnej ostoi, prosząc o prze-
baczenie win swoich (8-10). Modli się, by mu Bóg ulżył w cierpie-
niu i pozwolił odetchnąć przed śmiercią (11-14).

1 Na koniec. Iditunowi. Pieśń Dawidowa.

2 Rzekłem: "Będę strzegł dróg moich, abym nie zgrzeszył języ-
kiem moim." Położyłem straż u ust moich, gdy stał grzesznik na-
przeciw mnie.

3 Zaniemiałem i uniżyłem się, i zamilczałem o szczęściu, i ból
mój odnowił się.



4 Rozgorzało serce moje we mnie, a w rozmyślaniu moim rozpalił
się ogień. -

5 Rzekłem językiem moim: "Oznajmij mi, Panie, koniec mój i ja-
ka jest liczba dni moich, abym wiedział, czego mi niedostaje!

6 Oto pod miarę uczyniłeś dni moje, a bytność moja jak nic jest
przed tobą." Zaprawdę wszystko marność wszelki człowiek żyją-
cy!

7 Zaiste, jak obraz przechodzi człowiek, ale i próżno się trwoży;
skarbi, a nie wie, dla kogo to zbierze. -

8 A teraz jakież jest oczekiwanie moje? Czy nie Pan? I bytność
moja u Ciebie jest.

9 Od wszystkich nieprawości moich wyrwij mię; na pośmiech głu-
piemu wydałeś mię.

10 Zaniemiałem i nie otworzyłem ust moich, bo ty uczyniłeś. -

11 Odejmij ode mnie chłosty twoje!

12 Od mocy ręki twojej ja ustałem pod karą. Dla nieprawości uka-
rałeś człowieka i uczyniłeś, że wyschła jak pajęczyna dusza jego;
zaiste, próżno się trwoży wszelki człowiek.

13 Wysłuchaj modlitwę moją, Panie, i prośbę moją, przyjmij w
uszy łzy moje! Nie milcz, bo ja przychodniem jestem u ciebie i
pielgrzymem, jak wszyscy ojcowie moi!

14 Pofolguj mi, abym się ochłodził, pierwej niźli odejdę i więcej
mnie nie będzie!

PS 39 (40). PIEŚŃ DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNA. Wybawiony z
wielkiego nieszczęścia, śpiewa psalmista pieśń pochwalną Bogu
(2-4). Szczęśliwy ten, co ufa Panu, który tych cudów dokonał dla
ratowania swego ludu (5-6)! Na podziękowanie Bogu lepsze niż
ofiary jest posłuszeństwo, które niesie Mu w dani (7-9). Tak głosi



psalmista publicznie chwałę Bożą (10-11). Pokornie błaga o zmi-
łowanie i o uwolnienie od swych licznych ucisków (12-14), a o za-
wstydzenie nieprzyjaciół (15- 16), by się radowali dobrzy (17-18).

1 Na koniec. Psalm Dawidowy.

2 Czekając oczekiwałem Pana, i skłonił się ku mnie, i wysłuchał
próśb moich.

3 I wywiódł mię z dołu nędzy i z bagna błotnistego i postawił na
skale nogi moje, i naprostował kroki moje.

4 I włożył pieśń nową w usta moje, hymn Bogu naszemu. -Ujrzy
to wielu i będą się bać, i będą mieć nadzieję w Panu.

5 Błogosławiony mąż, którego nadzieją jest imię Pańskie, a nie
oglądał się na marności i na szaleństwa omylne! -

6 Wiele uczyniłeś ty, Panie, Boże mój, cudów twoich, i nie ma,
kto by był podobny tobie w myślach twoich; opowiadałem i mó-
wiłem: liczniejsze są nad liczbę.

7 Ofiary i obiaty nie chciałeś, ale uszy mi przysposobiłeś; całopa-
lenia i za grzech nie żądałeś,

8 wtedy rzekłem: "Oto idę! W nagłówku księgi napisano o mnie,

9 abym czynił wolę twoją; Boże mój, pragnąłem, i zakon twój jest
w środku serca mego." -

10 Opowiadałem sprawiedliwość twoją w zebraniu wielkim; oto
warg moich nie będę hamował, Panie, ty wiesz.

11 Sprawiedliwa, ości twojej nie skryłem w sercu moim; prawdę
twoją i zbawienie twe opowiadałem; nie taiłem miłosierdzia twe-
go i prawdy twojej przed zgromadzeniem wielkim. -

12 A ty, Panie, nie oddalaj zmiłowania twego ode mnie; miłosier-
dzie twoje i prawda twoja zawsze mnie broniły.



13 Albowiem otoczyło mię zło, któremu nie masz liczby; pojmały
mię nieprawości moje, i nie mogłem przejrzeć; rozmnożyły się
nad włosy głowy mojej i serce moje opuściło mię.

14 Niech ci się spodoba, Panie, abyś mię wyrwał; Panie, ku ratun-
kowi memu wejrzyj!

15 Niech będą zawstydzeni i pohańbieni wszyscy, którzy szukają,
jak życie mi odebrać; niech się obrócą wstecz i niech się zawsty-
dzą, którzy mi życzą złego!

16 Niech odniosą natychmiast zelżywość swą, którzy mi mówią:
"Ha, ha!" -

17 Niech się rozradują i uweselą w tobie wszyscy, którzy cię szu-
kają, i niech mówią zawsze: "Niech będzie uwielbiony Pan!" któ-
rzy miłują zbawienie twoje!

18 Ja zaś jestem żebrak i ubogi: Pan stara się o mnie. Pomocni-
kiem moim, i obrońcą moim jesteś ty, Boże mój, nie zwlekajże!

PS 40 (41). MODLITWA NIEMOCĄ ZŁOŻONEGO. Szczęśliwy
ten, co współczuje z cierpiącymi, bo i nad nim Bóg będzie miał li-
tość (2-4). Dlatego i psalmista prosi o uleczenie z choroby, na któ-
rą zresztą przez grzechy zasłużył (5). Wrogowie wyczekują jego
śmierci i nawet najlepszy przyjaciel go zdradza (6-10). Prosi za-
tem o ocalenie, by wrogowie nad nim nie triumfowali (11-13).

l Na koniec. Psalm Dawidowy.

2 Błogosławiony, który ma baczenie na potrzebującego i na ubo-
giego; w dzień zły wybawi go Pan.

3 Pan niechaj go strzeże i zachowa przy życiu, i niech go uczyni
szczęśliwym na ziemi i niech go nie wydaje na wolę nieprzyjaciół
jego!

4 Pan niech go wspomoże na łożu niemocy jego; wszystką pościel
jego odmieniłeś w chorobie jego. -



5 Jam rzekł: "Panie, zmiłuj się nade mną, uzdrów duszę moją, bo
zgrzeszyłem tobie!" -

6 Nieprzyjaciele moi mówili źle o mnie: "Kiedyż umrze i zginie
imię jego?"

7 A jeśli przychodził w odwiedziny, marności mówił; serce jego
zgromadziło nieprawości sobie; wychodził precz i mówił.

8 Wspólnie przeciwko mnie szeptali wszyscy nieprzyjaciele moi,
przeciwko mnie obmyślali mi zło.

9 Słowo niesprawiedliwe podnieśli przeciwko mnie: "Chyba ten,
który śpi, więcej nie powstanie?"

10 Nawet człowiek, z którym pokój miałem, któremu ufałem, któ-
ry jadał chleb mój, wielkie przeciw mnie uczynił podejście. -

11 Ale ty, Panie, zmiłuj się nade mną i podźwignij mię, a oddam
im.

12 Stąd poznałem, że mi chciałeś dobrze, bo nie będzie się weselił
nieprzyjaciel mój nade mną.

13 A mnie dla niewinności przyjąłeś i utwierdziłeś mię przed obli-
czem twoim na wieki.

14 Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieku i aż na wieki!
Niech się stanie, niech się stanie!

KSIĘGA II

(Ps 41-71)

PS 41-42 (42-43). TĘSKNOTA WYGNAŃCA ZA DOMEM BO-
ŻYM. -Psalmista tęskni za domem Bożym (41,2-3); tęsknotę po-
większa urąganie pogan i wspomnienie na uroczystości, odbywa-
jące się w świątyni (4-5); pociesza się nadzieją, że mu tam Bóg
wrócić pozwoli (6). W ziemi wygnania przygnieciony cierpienia-
mi, otoczony przez wrogów, ma wrażenie, iż Bóg go opuścił; mimo



to nadzieję pokłada w Bogu (7-12). Prosi o obronę przed swymi
prześladowcami (42,1-2), by jeszcze mógł pójść do ołtarza Pań-
skiego (3-4); kończy wyrazem ufności w Bogu (5).

1 Na koniec, wyrozumienie synów Korego.

2 Jak tęskni jeleń do źródeł wód, tak tęskni dusza moja do ciebie,
Boże.

3 Pragnęła dusza moja Boga mocnego, żywego; kiedyż przyjdę i
ukażę się przed obliczem Bożym?

4 Były mi łzy moje chlebem we dnie i w nocy, gdy mi mówią co
dzień: "Kędyż jest Bóg twój?"

5 Na to wspominałem i wylałem w sobie duszę moją, że pójdę na
miejsce przybytku dziwnego, aż do domu Bożego, wśród pieśni
wesela i chwały, wpośród okrzyków biesiadnych.

6 Czemużeś smutna, duszo moja, i czemu mię trwożysz? Miej
nadzieję w Bogu, bo jeszcze wysławiać go będę:

7 zbawienie oblicza mego i Bóg mój! We mnie samym zatrwożyła
się dusza moja; przeto będę na cię pamiętał z ziemi Jordanu i Her-
monu, od góry małej.

8 Przepaść przepaści przyzywa wśród głosu upustów twoich;
wszystkie wezbrane fale twoje i bałwany twoje na mnie się sto-
czyły.

9 We dnie Pan rozkazał miłosierdziu swemu, a w nocy pieśń Jego.
Przy mnie modlitwa do Boga żywota mego; rzeknę Bogu:

10 "Jesteś moim obrońcą: czemużeś mnie zapomniał? i czemu
smutny chodzę, gdy mię trapi nieprzyjaciel?"

11 Gdy się łamią kości moje, urągali mi nieprzyjaciele moi, któ-
rzy mię dręczą, gdy mi mówią na każdy dzień: "Kędyż jest Bóg
twój?" -



12 Czemuś jest smutna, duszo moja, i czemu mię trwożysz? Miej
nadzieję w Bogu, bo go jeszcze wysławiać będę: zbawienie obli-
cza mego i Bóg mój!

1 Psalm Dawidowy.

Osądź mię, Boże, i rozstrzygnij sprawę moją wobec narodu nie-
świętego; od człowieka niesprawiedliwego i zdradliwego wyrwij
mig!

2 Bo ty jesteś Bóg, moc moja; czemuś mię odrzucił? i czemu
smutny chodzę, gdy mię trapi nieprzyjaciel?

3 Wyślij światłość twoją i prawdę twoją: one mię prowadziły i
wyprowadziły na górę świętą twoją i do przybytków twoich.

4 I przyjdę do ołtarza Bożego, do Boga, który uwesela młodość
moją. Będę cię wysławiał na cytrze, Boże, Boże mój! -

5 Czemuś smutna, duszo moja, i czemu mię trwożysz? Miej nad-
zieję w Bogu, albowiem go jeszcze wysławiać będę: zbawienie
oblicza mego i Bóg mój!

PS 43 (44). POWSTAŃ, PANIE, RATUJ NAS! Pomny na to, co
Bóg uczynił przy zajmowaniu Palestyny (2-4), Izrael nie chce w
kim innym pokładać nadziei, jak tylko w Bogu (5-9). A jednak Bóg
wydał go w ręce wrogów (10-13) i uczynił go pośmiewiskiem lu-
dów (14-17), chociaż Izrael pozostał Mu wierny i dla Niego cierpi
(18-22). Niech Bóg powstanie i pośpieszy na ratunek (23-26).

1 Na koniec. Synów Korego, ku wyrozumieniu.

2 Boże, uszami naszymi słyszeliśmy, ojcowie nasi nam opowiada-
li sprawę, którąś uczynił we dni ich i we dni starodawne.

3 Ręka twoja narody wytraciła, a ich wszczepiłeś; udręczyłeś na-
rody i wygnałeś je.



4 Bo nie mieczem swym posiedli ziemię i nie wybawiło ich ramię
ich, ale prawica twoja i ramię twoje i światło oblicza twego, bo w
nich upodobałeś sobie.

5 Ty sam jesteś królem moim i Bogiem moim, który przeznaczasz
wybawienie Jakubowi.

6 Przez cię nieprzyjaciół naszych rogiem rozrzucimy, a w imię
twoje wzgardzimy powstającymi przeciwko nam.

7 Albowiem nie w łuku moim nadzieję mieć będę i nie mój miecz
wybawi mnie.

8 Lecz ty wybawiłeś nas od trapiących nas, a mających nas w nie-
nawiści zawstydziłeś.

9 W Bogu chlubić się będziemy przez cały dzień i imię twe wysła-
wiać będziemy na wieki. -

10 A teraz odtrąciłeś i zawstydziłeś nas i nie będziesz wychodził,
Boże, z zastępami naszymi.

11 Obróciłeś nas w tył przed nieprzyjaciółmi naszymi, a którzy
nas w nienawiści mają, rozszarpywali nas sobie.

12 Wydałeś nas jak owce na pożarcie i między pogan rozproszy-
łeś nas.

13 Sprzedałeś lud twój za darmo i nie było zysku za zamianę ich.
-

14 Podałeś nas na wzgardę sąsiadom naszym, na szyderstwo i na
pośmiech tym, którzy są dokoła nas.

15 Uczyniłeś nas przysłowiem między narodami, kiwaniem głowy
między ludźmi.

16 Cały dzień wstyd mój jest przede mną,

17 a zawstydzenie oblicza mego okryło mię od głosu lżącego i ob-
mawiającego, od oblicza nieprzyjaciela i prześladującego. -



18 To wszystko przyszło na nas, a nie zapomnieliśmy ciebie i nie
sprzeniewierzyliśmy się przymierzu twojemu.

19 I nie cofnęło się wstecz serce nasze, i nie odwróciłeś ścieżek
naszych od drogi twojej.

20 Bo poniżyłeś nas na miejscu utrapienia, i okrył nas cień śmier-
ci.

21 Jeśliśmy zapomnieli imienia Boga naszego i jeśliśmy podnosili
ręce nasze do boga cudzego:

22 czyż się Bóg o to nie będzie pytał? On bowiem zna skrytości
serca. Bo nas dla ciebie mordują na każdy dzień, poczytani jesteś-
my za owce na rzeź.

23 Powstań, czemu śpisz, Panie? powstań a nie odrzucaj na za-
wsze!

24 Czemu oblicze twoje odwracasz, zapominasz o niedoli naszej i
o utrapieniu naszym?

25 Albowiem poniżona jest w prochu dusza nasza, przylgnęło do
ziemi ciało nasze.

26 Powstań, Panie, ratuj nas i odkup nas dla imienia twego!

PS 44 (45). PIEŚŃ NA ZAŚLUBINY KRÓLA. Wstęp i dedykacja
(2). Pochwała króla: jego osobista piękność (3), szczęśliwe walki
w obronie świętej sprawy, które umocnią jego tron (4-7); dla jego
sprawiedliwości Bóg mu błogosławi (8-10). Przemowa do królo-
wej: niech zapomni domu ojcowskiego, a odda się całkowicie swe-
mu małżonkowi (11-12); wzamian najbogatsze ludy będą się ubie-
gały o jej łaskę (13). Świetność jej strojów (14). Przywiedzenie jej
i jej orszaku do króla (15-16). Życzenia licznego potomstwa i sła-
wy, złożone królowi (17-18).

1 Na koniec; dla tych, którzy będą odmienieni, synów Korego, ku
wyrozumieniu, pieśń dla umiłowanego.



2 Wydało serce moje słowo dobre, śpiewam pieśń moją królowi;
język mój -pióro pisarza, prędko piszącego. -

3 Piękniejszyś urodą nad syny człowiecze, rozlany jest wdzięk na
wargach twoich, dlatego pobłogosławił ci Bóg na wieki! -

4 Przypasz miecz twój do biódr twoich, najmocniejszy!

5 W śliczności twojej i w piękności twojej nadciągnij, szczęśliwie
postępuj i króluj dla prawdy i cichości i sprawiedliwości; a popro-
wadzi cię przedziwnie prawica twoja.

6 Strzały twoje ostre -narody pod ciebie upadną w serca nieprzyja-
ciół królewskich.

7 Stolica twoja, Boże, na wieki wieków; berłem prawości -berło
królestwa twego. -

8 Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości; prze-
to cię namaścił Bóg, Bóg twój, olejkiem wesela nad rówieśników
twoich.

9 Mirra i aloes i kasja wonieją z szat twoich, z domów z kości sło-
niowej,

10 stamtąd ci rozkosz uczyniły córki królewskie w orszaku two-
im. Stanęła królowa po prawicy twojej w ubiorze złotym, obleczo-
na rozmaitością. -

11 Słuchaj, córko, a patrz i nakłoń ucha twego, a zapomnij narodu
twego i domu ojca twego.

12 I będzie pożądał król śliczności twojej; albowiem on jest Pa-
nem Bogiem twoim, i będą się mu kłaniać.

13 I córki Tyru z upominkami obliczu twemu kłaniać się będą,
wszyscy bogaci z ludu. -

14 Wszystka chwała jej, córki królewskiej, wewnątrz w złocistych
obramowaniach,



15 w szatach różnobarwnych. -Przywiodą królowi panny za nią,
przyprowadzą do ciebie bliskie jej.

16 Przyprowadzą je z weselem i z radością, przywiodą je do świą-
tyni królewskiej. -

17 Zamiast ojców twoich narodzili ci się synowie, ustanowisz ich
książętami nad wszystką ziemią.

18 Będą wspominać imię twoje z pokolenia na pokolenie, dlatego
narody będą cię sławić wiecznie i na wieki wieków.

PS 45 (46). PAN OBROŃCĄ NASZYM. Bóg jest naszym niezawod-
nym obrońcą we wszelkich niebezpieczeństwach (2-4). Doświad-
czyło tego na sobie Jeruzalem, jego umiłowane mieszkanie (5-8),
bo obronił je, krusząc pod nim moc nieprzyjacielską (9-12).1 Na
koniec. Synów Korego. Na tajemnice. Psalm.

2 Bóg nasz ucieczką i mocą, pomocnikiem w uciskach, które na-
wiedziły nas bardzo.

3 Przeto się bać nie będziemy, gdy poruszy się ziemia i przeniosą
się góry w serce morza.

4 Szumiały i zamąciły się wody ich, zatrzęsły się góry przed siłą
jego. -

5 Bystrość rzeki rozwesela miasto Boże, poświęcił przybytek
swój Najwyższy.

6 Bóg jest w pośrodku niego, nie będzie poruszone, wyratuje je
Bóg rano, na świtaniu.

7 Zaburzyły się narody i nachyliły się królestwa, wydał głos swój,
poruszyła się ziemia.

8 Pan zastępów z nami, Bóg Jakuba obrońcą naszym! -

9 Pójdźcie i oglądajcie sprawy Pańskie, jakie uczynił cuda na zie-
mi,



10 usuwając wojny aż do krańców ziemi. Skruszy łuk i zdruzgoce
oręż, i tarcze ogniem popali.

11 "Uspokójcie się i zobaczcie, żem ja jest Bogiem, będę wywyż-
szony między narodami i będę wywyższony na ziemi!"

12 Pan zastępów z nami, Bóg Jakuba obrońcą naszym!

PS 46 (47). ŚPIEWAJCIE PANU, BOGU WSZYSTKIEJ ZIEMI I
Wezwanie wszystkich narodów do chwalenia Boga, króla całej
ziemi (2-3), ponieważ poddał ludy pod władzę Izraela (4-5). Nowe
wezwanie do śpiewania Bogu, który wstąpił z triumfem na górę
swoją (6-8). Wszystkie narody uznają panowanie Boga Abrahamo-
wego (9-10).

1 Na koniec. Synów Korego. Psalm.

2 Wszystkie narody klaskajcie rękami, wykrzykujcie Bogu gło-
sem wesela, albowiem Pan wysoki,

3 straszny, król wielki nad wszystką ziemią!

4 Podbił ludy pod nas i narody pod nogi nasze.

5 Obrał nam dziedzictwo swoje, piękność Jakubową, którą umiło-
wał.

6 Wstąpił Bóg wśród wesołe o śpiewu, i Pan przy głosie trąby.

7 Śpiewajcież Bogu naszemu, śpiewajcie! Śpiewajcie Królowi na-
szemu, śpiewajcie!

8 Albowiem królem wszystkiej ziemi jest Bóg: śpiewajcież mąd-
rze! -

9 Będzie królował Bóg nad narodami, Bóg siedzi na stolicy swej
świętej.

10 Książęta narodów zgromadzili się z Bogiem Abrahamowym,
albowiem mocni bogowie ziemi są bardzo wywyższeni.



PS 47 (48). PAN OBROŃCĄ SWEGO ŚWIĘTEGO GRODU. Bóg
jest wielki, a gród jego chwalebny (2-3). On zniszczył wojska nie-
przyjacielskie, które miastu zagrażały (4-8), odnawiając cuda
ubiegłych wieków (9). Dzięki złożone w świątyni (10-12). Wezwa-
nie do szczegółowego poznania skutków Opatrzności Bożej, by jej
pamięć trwała wśród potomnych (13-15).

1.Psalm pienia. Synów Korego. Drugiego dnia sabatu.

2 Wielki Pan i chwalebny bardzo w mieście Boga naszego, na gó-
rze świętej jego.

3 Stoi mocno ku radości wszystkiej ziemi góra Syjon, strona pół-
nocna, miasto Króla wielkiego.

4 Bóg w domach jego będzie poznany, kiedy go obroni.

5 Albowiem oto królowie ziemi zgromadzili się, zeszli się wespół.

6 Gdy ujrzeli, wraz zdziwili się, zatrwożyli się,

7 wzruszyli się, drżenie ich opadło. Tam boleści jak rodzącej.

8 Wiatrem gwałtownym pokruszysz okręty Tarsisu.

9 Jak słyszeliśmy, tak widzieliśmy w mieście Pana zastępów, w
mieście Boga naszego; Bóg je ugruntował na wieki. -

10 Przyjęliśmy, Boże, miłosierdzie twoje wpośród kościoła twe-
go.

11 Jak imię twoje, Boże, tak i chwała twoja aż do krańców ziemi;
sprawiedliwości pełna jest prawica twoja.

12 Niech się weseli góra Syjon i niech się radują córki judzkie dla
sądów twoich,

13 Panie! -Okrążcie Syjon i obejdźcie go, opowiadajcie na wie-
żach jego!



14 Zwróćcie uwagę na moc jego i policzcie domy jego, abyście
opowiadali w drugim pokoleniu,

15 że takim jest Bóg, Bóg nasz na wieki i na wieki wieków; on na-
mi rządzić będzie na wieki.

PS 48 (49). ZAGADKA SZCZĘŚCIA BEZBOŻNYCH. Uroczysta
przedmowa do wszystkich narodów i klas ludzi, by słuchały głębo-
kiej nauki (2-5). Nie należy się obawiać prześladowców, dufają-
cych w swe bogactwa (6-7), bo nie wykupią się nimi od śmierci (8-
10); podobnie mądrość nic nie pomoże (11); grób będzie ich
mieszkaniem na wieki i cała ich świetność skończy się ze śmiercią
(12-13). Co do ich dusz, tych przeznaczeniem jest podlegać pano-
waniu śmierci w otchłani (14-15), podczas gdy sprawiedliwy bę-
dzie przyjęty przez Boga (16). Nic należy się zatem niepokoić
szczęściem bezbożnego, ponieważ nic ze sobą nie weźmie poza
grób i niczego dobrego tam się spodziewać nie może (17-21).

1 Na koniec. Synów Korego. Psalm.

2 Słuchajcie tego, wszystkie narody, bierzcie w uszy, którzy
mieszkacie na świecie,

3 wszyscy synowie ziemi i synowie człowieczy, wespół wszyscy,
bogaty i ubogi.

4 Usta moje będą mówiły mądrość, a rozmyślanie serca mego roz-
tropność.

5 Nastawię do przypowieści ucho moje, odkryję przy harfie za-
gadkę moją. -

6 Czemu się mam bać w zły dzień, gdy mię ogarnia nieprawość
nastających na mnie,

7 którzy ufają w moc swoją i chlubią się mnóstwem bogactw swo-
ich? -



8 Brat nie odkupuje, odkupi człowiek; nie da Bogu ubłagania za
siebie,

9 ani zapłaty na odkupienie duszy swojej, i będzie się trudził na
wieki,

10 i będzie żył dalej do końca.

11 Nie będzie oglądał zagłady, gdy ujrzy mądrych umierających:
niemądry i głupi razem zginą, i zostawią obcym majętności swoje.

12 A groby ich będą im domami na wieki i przybytkami od poko-
lenia w pokolenie, tym, którzy nazwali imionami swymi ziemie
swoje!

13 A człowiek, gdy we czci był, nie rozumiał, zrównany został z
bydlętami bezrozumnymi i stał się im podobnym. -

14 Taka jest ich droga, im na upadek, a potem w mowach swych
będą mieć upodobanie.

15 Jak owce w otchłani są złożeni, śmierć ich spasać będzie; i bę-
dą panować sprawiedliwi nad nimi rano, a ratunek ich zaginie w
otchłani po sławie ich. -

16 Wszakże Bóg wykupi duszę moją z mocy otchłani, gdy mię
przyjmie. -

17 Nie bój się, gdy się wzbogaci człowiek i gdy się rozmnoży sła-
wa domu jego.

18 Albowiem, gdy zginie, nie weźmie wszystkiego, ani zstąpi z
nim sława jego.

19 Bo dusza jego będzie za życia jego błogosławiona, będzie cię
chwalił, gdy mu dobrze uczynisz.

20 Wnijdzie do pokolenia ojców swoich i aż na wieki nie ujrzy
światłości.

21 Człowiek, gdy we czci był, nie rozumiał; zrównany został z
bydlętami nierozumnymi i stał się im podobny.



PS 49 (50). PRAWDZIWA SŁUŻBA BOŻA. Bóg nadciąga w ma-
jestacie ze Syjonu, wzywając niebo i ziemię jako świadków na sąd
ludu swego (1-6). Całemu ludowi Bóg oświadcza, że go nie zado-
walają czysto zewnętrzne ofiary, bo tych mu nie potrzeba (7-13),
ale żąda odpowiedniego usposobienia serca (14-15). Grzesznikom
w szczególności zarzuca, że prawo Jego mają na ustach (16), ale
czynem przestępują zasady moralności (17-21). W zakończeniu
ostrzeżenie i obietnica (22-23).

1 Psalm Asafowy.

Bóg nad bogami Pan przemówił i wezwał ziemię od wschodu
słońca aż do zachodu;

2 z Syjonu blask piękności jego.

3 Bóg jawnie przyjdzie, Bóg nasz, a nie będzie milczał. Ogień
przed obliczem jego rozpali się, a w koło niego burza wielka.

4 Wezwie niebo z góry i ziemię, aby sądzić lud swój.

5 Zgromadźcie mu świętych jego, którzy zawierają przymierze z
nim przy ofiarach!

6 I będą opowiadały niebiosa sprawiedliwość jego, gdyż Bóg jest
sędzią. -

7 "Słuchaj, ludu mój, a mówić będę, Izraelu, a oświadczę ci; Bo-
giem, Bogiem twoim ja jestem!

8 Nie będę cię karcił za ofiary twoje, a całopalenia twoje są przed
oczyma mymi zawsze.

9 Nie będę brał z domu twego cielców ani z trzód twoich kozłów.

10 Albowiem moje są wszystkie zwierzęta leśne, bydlęta po gó-
rach i woły.

11 Znam wszystko ptactwo niebieskie i piękność pól ze mną jest.



12 Jeśli będę łaknął, nie powiem ci, bo mój jest okrąg ziemi i na-
pełnienie jego.

13 Czyż będę jadł mięso wołów albo krew kozłów pić będę?

14 Złóż Bogu ofiarę chwały i oddaj Najwyższemu śluby twoje!

15 I wzywaj I mię w dzień utrapienia: wybawię cię i wielbić mię
będziesz!" -

16 Ale grzesznikowi rzekł Bóg: "Czemu ty opowiadasz sprawied-
liwości moje i bierzesz przymierze moje w usta twoje?

17 Przecież ty masz w nienawiści karność i rzuciłeś słowa moje
poza siebie.

18 Jeśli widziałeś złodzieja, biegałeś z nim, i z cudzołożnikami
miałeś udział.

19 Usta twoje pełne były złości, a język twój knuł zdrady.

20 Siedząc, mówiłeś przeciw bratu twemu, i sidła zastawiałeś
przeciw synowi matki twojej.

21 To czyniłeś, a milczałem. Mniemałeś w twej złości, że będę to-
bie podobny? Skarcę cię i stawię to przed oczy twoje! -

22 Zrozumiejcież to, którzy zapominacie Boga, by kiedy nie por-
wał, a nie będzie, kto by wydarł!

23 Ofiara chwały uczci mię, i ta jest droga, na której mu ukażę
zbawienie Boże."

PS 50 (51). "ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ, BOŻE!" Psalmista prosi
Boga o zmiłowanie i przebaczenie (3-4), bo uznaje swój wielki
grzech, i te cała jego natura jest skażona grzechem. Bóg zaś miłu-
je szczerość (5-8). Powtórnie prosi, by Bóg oczyścił go z grze-
chów, by odnowił jego duszę i przywrócił jej radość (9-14). Obie-
cuje, że w dowód wdzięczności innych grzeszników do Boga przy-
prowadzi, i ofiarę chwały i skruchy serca składać mu będzie (15-



19). Dodatek liturgiczny: prośba o odbudowanie miasta i świąty-
ni, by móc w niej Bogu palić ofiary (20-21).

1 Na koniec. Psalm Dawida,

2 gdy przyszedł do niego prorok Natan, kiedy był wszedł do Bet-
sabei.

3 Zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia twe-
go, i według mnóstwa litości twoich zgładź nieprawość moją!

4 Jeszcze więcej obmyj mię od nieprawości mojej i od grzechu
mojego oczyść mię! -

5 Albowiem ja znam nieprawość moją i grzech mój jest zawsze
przeciwko mnie.

6 Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem zło przed tobą, abyś się
okazał sprawiedliwych w mowach twoich i zwyciężył, gdy cię są-
dzą.

7 Oto bowiem w nieprawościach jestem poczęty i w grzechach po-
częła mię matka moja.

8 Oto bowiem umiłowałeś prawdę, niewiadome i skryte rzeczy
mądrości twojej objawiłeś mi. -

9 Pokropisz mię hizopem, a będę oczyszczony, obmyjesz mię, a
będę nad śnieg wybielony.

10 Dasz mi usłyszeć radość i wesele, a rozradują się kości poniżo-
ne.

11 Odwróć oblicze twoje od grzechów moich i zgładź wszystkie
nieprawości moje!

12 Serce czyste stwórz we mnie, Boże, i ducha prawego odnów
we wnętrznościach moich.

13 Nie odrzucaj mnie od oblicza twego i ducha świętego twego
nie bierz ode mnie.



14 Przywróć mi radość zbawienia twojego i duchem przedniej-
szym utwierdź mię.

15 Będę nauczał grzeszników dróg twoich, a niezbożni do ciebie
się nawrócą.

16 Wybaw mig z krwi, Boże, Boże zbawienia mego, a język mój
z radością będzie wysławiał sprawiedliwość twoją!

17 Panie, otworzysz wargi moje, a usta moje opowiadać będą
chwałę twoją!

18 Albowiem gdybyś był chciał ofiary, na pewno bym dał; w ca-
łopaleniach nie będziesz miał upodobania.

19 Ofiarą dla Boga jest duch skruszony, sercem skruszonym i uni-
żonym, Boże, nie wzgardzisz! -

20 Uczyń dobrze, Panie, Syjonowi w dobroci twojej, aby się od-
budowały mury Jeruzalem.

21 Wtedy przyjmiesz ofiarę sprawiedliwości, obiaty i całopalenia,
wtedy nakładą na ołtarz twój cielców.
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