
PS 51 (52). PRZECIW WROGOWI POTĘŻNEMU I OSZCZERCY.
Podłe postępowanie wroga, charakter fałszywy i niecny jego mów
(3-6). Bóg go ukarze (7) ku radości sprawiedliwych (8-9). Bezpie-
czeństwo psalmisty pod Bożą opieką i obietnica publicznej podzię-
ki (10-11).

1 Na koniec; wyrozumienie.
2 Dawidowy, kiedy przyszedł Doeg Idumejczyk i oznajmił Saulo-
wi: "Przyszedł Dawid w dom Achimelecha"
3 Co się przechwalasz ze złości, który silny jesteś w nieprawości?



4 Cały dzień niesprawiedliwość obmyślał język twój, jak brzytwa
ostra czyniłeś zdradę.
5 Umiłowałeś złość raczej niż dobroć, mowę przewrotną raczej
niż sprawiedliwą.
6 Umiłowałeś wszystkie słowa zatracenia, języku zdradliwy!
7 Przeto Bóg zniszczy cię do końca, wyrwie cię i wypędzi cię z
przybytku twego, i korzeń twój z ziemi żyjących!
8 Ujrzą sprawiedliwi i będą się bać, i śmiać się z niego będą, mó-
wiąc:
9 "Oto człowiek, który nie miał Boga pomocnikiem swym, ale
ufał mnóstwu bogactw swoich i przemógł w marności swojej!" -
10 A ja, jak oliwa rodzajna w domu Bożym, miałem nadzieję w
miłosierdziu Bożym na wieki i na wiek wieków.
11 Będę cię wysławiał na wieki, żeś uczynił, i będę oczekiwał
imienia twego, bo dobre to jest przed obliczem świętych twoich.
PS 52 (53). OGÓLNE ZEPSUCIE LUDZI. Zło wśród ludzi panuje
powszechnie (2-4). Czyż się nigdy nie opamiętają ci, co prześladu-
ją dobrych (5)2 Trwoga niespodziewana ogarnia ich (6). Prośba o
powrót Izraela z niewoli (7).

1 Na koniec, na Maelet, wyrozumienie. Dawidowy.
2 Rzekł głupi w sercu swoim: "Nie masz Boga." Zepsuli się i ob-
rzydliwymi się stali w nieprawościach, nie masz, kto by dobrze
czynił.
3 Bóg z nieba spojrzał na synów człowieczych, aby oglądać, czy
jest znający albo szukający Boga.
4 Wszyscy odstąpili, razem stali się nieużytecznymi; nie masz aż
do jednego. -
5 Czy nie poznają wszyscy, którzy czynią nieprawość, którzy po-
żerają lud mój jak strawę chleba?
6 Boga nie wzywali, tam drżeli od bojaźni, gdzie nie było strachu.
Albowiem Bóg rozsypał kości tych, którzy się ludziom podobają,
pohańbieni są, bo nimi Bóg wzgardził. -
7 Któż da z Syjonu zbawienie Izraelowi? Gdy Bóg przywróci po-
jmanie ludu swego, uraduje się Jakub i rozweseli się Izrael.



PS 53 (54). BOŻE, W IMIĘ TWOJE ZBAW MIĘ! Prośba (3-4),
pobudka (5), ufność (6-7), obietnica ofiary i dziękczynienia (8-9).

1 Na koniec, w pieśniach; wyrozumienie.
2 Dawidowy. Kiedy przyszli Zifejczycy i rzekli do Saula: "Czy
się u nas nie ukrył Dawid?"
3 Boże w imię twoje zbaw mię, i w mocy twojej sądź mię!
4 Boże, wysłuchaj modlitwy mojej, przyjmij w uszy słowa ust
moich!
5 Albowiem obcy powstali przeciwko mnie i potężni szukali du-
szy mojej, a nie kładli Boga przed oczyma swymi. -
6 Bo oto Bóg mi dopomaga, a Pan jest obrońcą duszy mojej.
7 Odwróć zło na nieprzyjaciół moich i wytrać ich według prawdy
twojej!
8 Dobrowolnie będę ofiarował tobie i będę wysławiał imię twoje,
albowiem dobre jest.
9 Bo ze wszelkiego utrapienia wyrwałeś mię, a oko moje wzgar-
dziło nieprzyjaciółmi moimi.
PS 54 (55). OTOCZONY PRZEZ WROGÓW, ZDRADZONY
PRZEZ PRZYJACIELA. Oby Bóg przyszedł w pomoc psalmiście,
otoczonemu przez wrogów (2-4), przerażonemu (5-6), pragnącemu
wyrwać się z miasta (7-9)! Prosi o pomieszanie planów swych
wrogów, których bezbożny ucisk panuje w mieście (10-12); naj-
gorsze zaś jest to, że na ich czele stoi dawny jego przyjaciel (13-
15). Oby ich Bóg pokarał (16)! Psalmista pokłada nadzieję w Bo-
gu, iż jego wybawi, a przewrotnych jego wrogów poniży (17-22).
Należy się zdać zupełnie na Boga (23-24).

1 Na koniec, w pieśniach wyrozumienie. Dawidowy.
2 Wysłuchaj, Boże, modlitwę moją, nie pogardzaj prośbą moją!
3 Wejrzyj na mnie i wysłuchaj mnie!
4 Zasmuciłem się w trosce mojej i zatrwożyłem się dla głosu nie-
przyjaciela i dla ucisku grzesznika; albowiem zwalili na mnie nie-
prawości i w gniewie uciskali mię. -
5 Serce moje zatrwożyło się we mnie i strach śmiertelny przypadł



na mnie.
6 Bojaźń i drżenie przyszły na mnie, i okryły mię ciemności.
7 I rzekłem: "Kto mi da skrzydła jak gołębicy, a odlecę i odpocz-
nę?"
8 Oto oddaliłem się uciekając i mieszkałem na pustyni.
9 Czekałem na tego, który mię wybawił od lękliwości ducha i od
nawałności. -
10 Strąć ich, Panie, rozdziel ich języki, bo widziałem nieprawość i
spór w mieście!
11 We dnie i w nocy otoczy je po murach jego nieprawość, a ob-
ciążenie wpośród niego i niesprawiedliwość.
12 I nie ustała na ulicach jego lichwa i zdrada. -
13 Bo gdyby mi był złorzeczył nieprzyjaciel mój, byłbym to prze-
niósł, i gdyby był mówił hardo przeciwko mnie ten, który mnie
nienawidził, może bym się ukrył przed nim.
14 Ale ty, człowiecze jednomyślny, wodzu mój i znajomy mój,
15 który po społu ze mną jadałeś pokarmy, do domu Bożego cho-
dziliśmy w zgodzie.
16 Niechaj śmierć przyjdzie na nich i niech żywcem zstąpią do ot-
chłani, bo nikczemności w mieszkaniach ich, w pośrodku nich! -
17 Ja zaś do Boga wołałem, i Pan wybawi mię.
18 Wieczór i rano i w południe będę opowiadał i wysławiał, i wy-
słucha głos mój.
19 Odkupi w pokoju duszę moją od tych, którzy mi się sprzeci-
wiają, albowiem w wielkiej liczbie byli koło mnie.
20 Wysłucha Bóg, i poniży ich, on który jest przed wiekami, bo
nie masz u nich odmiany i nie bali się Boga.
21 Wyciągnął rękę swoją ku odpłacie.
22 Zgwałcili przymierze jego; rozproszeni są od gniewu oblicza
jego, i zbliżyło się serce jego. Miększe są od oliwy słowa ich, lecz
są one strzałami. -
23 Przerzuć na Pana troskę twoją, a on cię podtrzyma, nie dopuści
na wieki zachwiać się sprawiedliwemu.
24 Ale ty, Boże, zawiedziesz ich do dołu zatracenia. Mężowie
krwawi i zdradliwi nie dojdą do połowy dni swoich, lecz ja nad-



zieję będę miał w tobie, Panie!
PS 55 (56). W BOGU NADZIEJĘ MAM, NIE BĘDĘ SIĘ BAŁ.
Otoczony przez groźnych nieprzyjaciół (2-3), psalmista zachowuje
ufność w Bogu (4-5). Ich niecne knowania zasługują na karę Bożą
(6-8); psalmista wie, że Bóg zbiera jego łzy i jest mu przychylny
(9-11). Za wyratowanie obiecuje ofiarę dziękczynną (12-13).

1 Na koniec, za lud, który jest daleko od świątyni. Dawidowy.
Na napis pomnika, kiedy go Filistyni pojmali w Get.
2 Zmiłuj się nade mną, Boże, bo mię podeptał człowiek, przez ca-
ły dzień najeżdżając utrapił mię!
3 Deptali mię nieprzyjaciele moi cały dzień, albowiem wielu jest
walczących przeciwko mnie. -
4 Wysokości dnia ulęknę się, lecz ja w tobie nadzieję mieć będę.
5 W Bogu wysławiać będę mowy moje, w Bogu nadzieję miałem,
nie będę się bał tego, co może uczynić mi ciało. -
6 Cały dzień słowom moim złorzeczyli, przeciwko mnie wszyst-
kie myśli ich ku złemu.
7 Osiądą i ukryją się, kroki moje śledzić będą. A że czyhali na du-
szę moją,
8 za nic w świecie nie zbawisz ich, w gniewie narody pokruszysz.
9 Boże, żywot mój objawiłem tobie; położyłeś łzy moje przed ob-
liczem twoim,
10 jak obiecałeś: wtedy obrócą się w tył nieprzyjaciele moi; w
którykolwiek dzień będę cię wzywał, oto poznałem, że Bogiem
moim jesteś.
11 W Bogu będę chwalił słowo, w Panu będę chwalił mowę; mia-
łem nadzieję w Bogu, nie będę się lękał tego, co mi może uczynić
człowiek. -
12 Tobie, Boże, winienem śluby, dziękczynienie, które oddam to-
bie.
13 Albowiem wyrwałeś duszę moją od śmierci, a nogi moje od
upadku, abym się podobał przed Bogiem w światłości żyjących.
PS 56 (57). W CIENIU SKRZYDEŁ TWOICH NADZIEJĘ MIEĆ
BĘDĘ. Prośba o uwolnienie od nieprzyjaciół (2-6). Pewny wysłu-



chania, śpiewa psalmista hymn dziękczynny (7-12).

1 Na koniec. "Nie zatracaj." Dawidowy. Na napis pomnika, gdy
uciekał przed Saulem do jaskini.
2 Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną! Albowiem w
tobie ufa dusza moja i w cieniu skrzydeł twoich nadzieję mieć bę-
dę, aż przeminie nieprawość.
3 Będę wołał do Boga najwyższego, Boga, który mi dobrze uczy-
nił.
4 Posłał z nieba i wybawił mię, wydał na pohańbienie tych, co
mnie deptali. Zesłał Bóg miłosierdzie swoje i prawdę swoją,
5 i wyrwał duszę moją spośród szczeniąt lwich; spałem strwożo-
ny. Synowie ludzcy, zęby ich -to oręże i strzały, a ich język
-miecz ostry.
6 Wznieś się nad niebiosa, Boże, i po wszystkiej ziemi niech
brzmi chwała twoja!
7 Zastawili sidła na nogi moje i ugięli duszę moją; wykopali dół
przed obliczem moim, i wpadli weń.
8 Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce moje, będę śpiewał i
grał.
9 Powstań, chwało moja, powstań, harfo i cytro, wstanę na świta-
niu!
10 Będę cię wysławiał między ludem, Panie, i będę ci grał między
narodami;
11 albowiem wywyższone jest aż do niebios miłosierdzie twoje, i
aż pod obłoki prawda twoja.
12 Podnieś się nad niebiosa, Boże, a po wszystkiej ziemi niech
brzmi chwała twoja!
PS 57 (58). PRZECIW NIESPRAWIEDLIWYM SĘDZIOM. Ich
niesprawiedliwość i złość, od których nie podobna ich odciągnąć
(2-6). Oby ich Bóg ukarał (7-9)! Sprawiedliwy będzie się weselił,
widząc, że Bóg broni prawa (10-12).

1 Na koniec. "Nie zatracaj." Dawidowy. Na napis pomnika.
2 Jeśli po prawdzie sprawiedliwość głosicie, sądźcież sprawiedli-



wie, synowie człowieczy!
3 Albowiem w sercu popełniacie nieprawości, na ziemi ręce wa-
sze układają niesprawiedliwości.
4 Odstępcami są grzesznicy od łona, pobłądzili od żywota, mówili
kłamstwo.
5 Jad mają na podobieństwo węża, jak żmija głucha i stulająca
uszy swoje, która nie posłucha głosu zaklinaczów,
6 i czarownika zaklinającego mądrze. -
7 Bóg pokruszy zęby ich w ustach ich, zęby trzonowe lwów poła-
mie Pan.
8 Wniwecz się obrócą, jak woda spływająca; naciągnął łuk swój,
póki nie zemdleją.
9 Jak wosk który się rozpływa, zniesieni będą; spadł z góry ogień,
i nie ujrzeli słońca. -
10 Pierwej, niźli ciernie wasze poczuły tarń, jako żywych pochło-
nie ich w gniewie.
11 Będzie się weselił sprawiedliwy, kiedy ujrzy pomstę; ręce swe
umyje we krwi grzesznika.
12 I rzecze człowiek: "Zaprawdę, jest pożytek dla sprawiedliwe-
go; zaprawdę jest Bóg, który sądzi na ziemi."
PS 58 (59). PRZECIW KRWIOŻERCZYM WROGOM. W niebez-
pieczeństwie życia ze strony swych krwiożerczych wrogów psal-
mista szuka ratunku u Boga (2-4); on sam nie dał żadnego powo-
du do nienawiści (5); niech ich zatem Bóg ukarze (6)! Opisuje ich
postępowanie i bezbożne mowy (7-8), i pokłada ufność w Bogu, że
ich zamysły zniweczy (9-10). Prosi o wygubienie nieprzyjaciół, po-
woli jednak, by służyli za dowód sprawiedliwości Bożej (11-14).
Powraca do obecnego postępowania wrogów (15-16) a Bogu
obiecuje hymn podzięki za wybawienie (17-18).

1 Na koniec. "Nie zatracaj." Dawidowy. Na napis, kiedy posłał
Saul i strzegł domu jego, żeby go zabić.
2 Wyzwól mię od nieprzyjaciół moich Boże mój, i od powstają-
cych przeciwko mnie wybaw mię!
3 Wyrwij mię od tych, którzy czynią nieprawość, i od mężów



krwawych wybaw mię!
4 Bo oto ułowili duszę moją, rzucili się na mnie potężni.
5 Ani nieprawości, ani grzechu nie ma przy mnie, Panie; bez nie-
prawości biegłem i prosto postępowałem.
6 Powstań na me spotkanie, i obacz! A ty, Panie, Boże zastępów,
Boże Izraela, przyłóż się, by nawiedzić wszystkie narody; nie
miej litości nad wszystkimi, którzy czynią nieprawość! -
7 Wrócą się wieczorem i głodem będą przymierać jak psy, i będą
krążyć dokoła miasta.
8 Oto będą mówić ustami swymi, a miecz w ustach ich:
9 "A któż słyszał?" -A ty, Panie, wyśmiejesz ich, wniwecz obró-
cisz wszystkie narody.
10 Moc moją przy tobie zachowam, albowiem, Boże, jesteś obroń-
cą moim. -
11 Bóg mój, miłosierdzie jego uprzedzi mię.
12 Bóg da mi spoglądać na nieprzyjaciół moich. Nie zabijaj ich,
by snadź nie zapomniał lud mój! rozprosz ich mocą twoją i strać
ich,
13 obrońco mój, Panie, dla grzechu ust ich, dla mowy warg ich i
niech będą pojmani w hardości swojej! A dla złorzeczenia i kłam-
stwa będzie o nich ogłoszone na zatracenie,
14 w gniewie zatracenia, i nie będzie ich! I poznają, iż Bóg będzie
panował nad Jakubem i aż do krańców ziemi. -
15 Wrócą się wieczorem i głodem będą przymierać jak psy, i będą
krążyć dokoła miasta.
16 Rozbiegną się za jedzeniem, a jeśli się nie najedzą, będą mru-
czeć. -
17 Ale ja będę opiewał moc twoją i będę z radością wychwalał ra-
no miłosierdzie twoje; boś się stał obrońcą moim i ucieczką moją
w dzień utrapienia mego.
18 Pomocniku mój, tobie będę śpiewał ponieważ ty, Boże, jesteś
obrońcą moim, Bogiem moim, miłosierdziem moim!
PS 59 (60). PO PORAŻCE WOJENNEJ. Niech Bóg, który klęskę
na naród dopuścił, wybawi nas (3-7), On, który mi obiecał, że po-
siądę całą Ziemię Obiecaną i zapanuję nad sąsiadami (8-10).



Choć na chwilę Bóg nas opuścił, niech zechce przyjść nam z po-
mocą (11-14)!

1 Na koniec, dla tych, którzy będą odmienieni, na napis pomnika.
2 Dawidowy, ku nauce, kiedy spalił Mezopotamię syryjską i So-
bal; i wrócił się Joab, i poraził Idumeę w dolinie Żup solnych,
dwanaście tysięcy.
3 Boże, odrzuciłeś nas i zniszczyłeś nas; rogniewałeś się i zmiło-
wałeś się

nad nami!
4 Wzruszyłeś ziemię i wstrząsnąłeś nią; ulecz szczerby jej, bo się
zachwiała!
5 Dałeś doświadczyć ludowi twemu ciężkich rzeczy, napoiłeś nas
winem żałości.
6 Dałeś znak bojącym się ciebie, aby uciekli od oblicza łuku, aby
byli wybawieni umiłowani twoi.
7 Wybaw prawicą twoją i wysłuchaj mnie!
8 -Bóg mówił w świątyni swojej: Rozweselę się i podzielę Sy-
chem, i dolinę namiotów rozmierzę.
9 Mój jest Galaad i mój Manasses, a Efraim mocą głowy mojej.
10 Juda królem moim, Moab garncem nadziei mojej. Na Idumeę
wyciągnę but mój, mnie cudzoziemcy są poddani. -
11 Któż mię doprowadzi do miasta obronnego? Kto mię doprowa-
dzi aż do Idumei?
12 Czy nie ty, Boże, któryś nas odrzucił i nie wynijdziesz, Boże, z
wojskami naszymi?
13 Daj nam ratunek w utrapieniu, bo omylny ratunek człowieczy!
14 Z Bogiem pokażemy siłę, i on wniwecz obróci trapiących nas.
PS 60 (61). MODLITWA KRÓLA NA WYGNANIU. Król wygnany,
w Bogu nadzieję pokładając (2-4), prosi, by mógł powrócić do
przybytku świętego (5); powołuje się na dawniejsze wysłuchanie
jego modłów (6). Prosi o długie życie (7-8), obiecuje wieczne
dziękczynienie Bogu (9).



1 Na koniec, w pieśniach. Dawidowy.
2 Wysłuchaj, Boże, prośbę moją, wejrzyj na modlitwę moją!
3 Od krańców ziemi wołałem do ciebie; gdy było zatrwożone ser-
ce moje, na skałę podniosłeś mię.
4 Prowadziłeś mię, boś się stał nadzieją moją, wieżą mocną prze-
ciw nieprzyjacielowi. -
5 Będę mieszkał w przybytku twoim na wieki, ochroniony będę
pod zasłoną skrzydeł twoich.
6 Bo ty, Boże mój, wysłuchałeś bojącym się imienia twego. -
7 Dni do dni królewskich przyczynisz, lata jego od pokolenia do
pokolenia.
8 Mieszka na wieki przed obliczem Bożym, miłosierdzie i prawdę
jego kto wybada?
9 Tak będę psalm śpiewał imieniu twemu na wieki wieków, abym
oddawał śluby moje od dnia do dnia.
PS 61 (62). LUDZIE ZAWODZĄ, BÓG SAM POMAGA. Bóg jedy-
nym obrońcą psalmisty (2-3); dlaczegoż wrogowie tak zawzięcie i
obłudnie nastają na jego zgubę (4-5)? Ufność, którą w Bogu po-
kłada (6-8), stara się wlać w serca swoich stronników (9). Nie na
marnych ludziach ani na środkach ziemskich należy polegać (10-
11), lecz na Bogu, który może i chce oddać każdemu według jego
zasług (12-13).

1 Na koniec, dla Idituna. Psalm Dawidowy.
2 Czyż Bogu nie będzie poddana dusza moja? bo od niego zba-
wienie moje.
3 Bo on sam Bóg mój i zbawiciel mój, on obrońca mój, nie za-
chwieję się więcej!
4 Dokądże będziecie nacierać na człowieka -chcecie zabić wy
wszyscy -jakby na ścianę pochyloną i płot wywrócony?
5 Zaprawdę godności mojej zamyślali mnie pozbawić; biegałem z
pragnieniem; usty swymi błogosławili, a sercem swym złorzeczy-
li. -
6 Wszakże, duszo moja, bądź poddana Bogu, bo od niego cierpli-
wość moja!



7 Bo on Bóg mój i zbawiciel mój; on pomocnik mój, nie będę
uciekał!
8 W Bogu zbawienie moje i chwała moja; on Bogiem jest w Bo-
gu!
9 Miejcie nadzieję w nim, całe zgromadzenie ludu, wylewajcie
przed nim serca wasze: Bóg pomocnikiem naszym na wieki! -
10 Zaprawdę marni są synowie człowieczy, zwodniczy synowie
ludzcy na wadze, tak iż oszukują, są z marności razem.
11 Nie miejcie nadziei w nieprawości i drapiestwa nie pożądajcie;
jeśli wam przybędzie majętności, nie przykładajcież serca!
12 Raz rzekł Bóg, te dwie rzeczy słyszałem:
13 iż moc jest u Boga, i u ciebie miłosierdzie, Panie, bo ty oddasz
każdemu według uczynków jego.
PS 62 (63). TĘSKNOTA ZA BOGIEM. Psalmista, oddalony od
świętego przybytku, tęskni za bliskością Boga, jak wówczas, gdy
go mógł odwiedzać (2-3). Przez całe życie chce się napawać ra-
dością z chwalenia Boga za jego dobroć (4-6); dzień i noc chce
myśleć o nim i stać przy nim, a On go obroni (7-9), tak iż wrogo-
wie jego marnie zginą, a król i dobrzy będą się weselić w Panu
(10-12).

1 Psalm Dawida, gdy był na puszczy Idumejskiej.
2 Boże, Boże mój, do ciebie się zrywam na świtaniu. Pragnęła cie-
bie dusza moja, jak bardzo tęskniło za tobą ciało moje!
3 W ziemi pustej, bezdrożnej i bezwodnej, tak w świątyni stawi-
łem się przed tobą, aby widzieć moc twoją i chwałę twoją. -
4 Bo lepsze jest miłosierdzie twoje niźli życie, wargi moje będą
cię chwalić.
5 Tak cię błogosławić będę za życia mego i w imię twoje będę
podnosił ręce moje.
6 Jakby sadłem i tłustością niech będzie napełniona dusza moja, a
wargami wesołość będą wychwalać usta moje.
7 Jeśli cię wspominałem na łożu moim, rano będę rozmyślał o to-
bie,
8 bo byłeś pomocnikiem moim, i w zasłonie skrzydeł twoich roz-



raduję się.
9 Przylgnęła dusza moja do ciebie, broniła mię prawica twoja. -
10 A oni na próżno szukali duszy mojej, zstąpią w głębokości zie-
mi.
11 Będą oddani w moc miecza, staną się działem lisów.
12 Ale król będzie się weselił w Bogu; chlubić się będą wszyscy,
którzy nań przysięgają, bo zatkane są usta mówiących nieprawoś-
ci.
PS 63 (64). SĄD BOŻY NAD PODSTĘPNYMI OSZCZERCAMI.
Psalmista prosi Boga o obronę przed prześladowcami (2-3), któ-
rzy za pomocą oszczerstwa chcą zgubić człowieka niewinnego (4-
5), a w przekonaniu, że nie mają się czego obawiać, wszelkimi si-
łami starają się plan swój przeprowadzić (6-7). Bóg jednak nie-
spodzianie ich obala, a ich własne oszczerstwa przeciw nim się
obracają (8-9a).Widoczny sąd Boży trwogą przejmuje wszystkich
ludzi, a sprawiedliwych radością (9b-11).

1 Na koniec. Psalm Dawidowy.
2 Wysłuchaj, Boże, prośbę moją, gdy się modlę, od strachu przed
nieprzyjacielem wybaw duszę moją!
3 Obroniłeś mię od zgrai przewrotnych, od mnóstwa czyniących
nieprawość. -
4 Bo zaostrzyli jak miecz języki swoje, naciągnęli łuk,
5 rzecz gorzką, aby w skrytości strzelać na niewinnego.
6 Znienacka nań strzelać będą, a nie będą się bać; utwierdzili się
w zamiarze złym. Namawiali się, żeby ukryć sidła, mówili: "Któż
je obaczy?"
7 Wymyślili nieprawość, umęczyli się głębokim szukaniem. Przy-
stąpi człowiek do serca głębokiego,
8 a Bóg wywyższony będzie. -
9 Strzałami maluczkich stały się ich razy i osłabły przeciwko nim
ich języki. Strwożyli się wszyscy,
10 którzy ich widzieli, i uląkł się wszelki człowiek. I opowiadali
sprawy Boże, i uczynki Jego zrozumieli.
11 Będzie się weselił sprawiedliwy w Panu i będzie w nim nadzie-



ję miał, i będą chwaleni wszyscy prawego serca.
PS 64 (65). HYMN DZIĘKCZYNNY ZAPEŁNIĘ DOBRODZIEJ-
STWA BOŻEGO. Bogu należy się chwała (2-3) za darowanie win
i dopuszczenie do błogosławieństw świątyni (4-5), za czyny
wszechmocy w naturze i w dziejach (6-9), a szczególnie za zapew-
nienie obfitych urodzajów rocznych (10-14).

1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Pieśń Jeremiasza i Ezechiela dla
ludu przeprowadzenia, kiedy poczęli iść w drogę.
2 Tobie przystoi pieśń, Boże, na Syjonie i tobie oddadzą ślub w
Jeruzalem. Wysłuchaj modlitwę moją!
3 Do ciebie wszelkie ciało przyjdzie. -
4 Słowa niezbożników wzięły górę nad nami, a nieprawościom
naszym ty będziesz miłościw!
5 Błogosławiony, którego obrałeś i przyjąłeś: będzie mieszkał w
przedsieniach twoich! Będziemy napełnieni dobrami domu twego;
święty jest kościół twój,
6 dziwny w sprawiedliwości. -Wysłuchaj nas, Boże, zbawicielu
nasz, nadziejo wszystkich krańców ziemi i na morzu daleko.
7 Ty utwierdzasz góry mocą swoją, przepasany mocą,
8 ty wzburzasz głębokości morza, szum nawałności jego. Zatrwo-
żą się narody,
9 i będą się bać, którzy mieszkają na krańcach, dla znaków two-
ich, wzejście poranku i wieczora rozweselisz. -
10 Nawiedziłeś ziemię i napoiłeś ją, przeobficie ją ubogaciłeś;
rzeka Boża pełna jest wody, nagotowałeś im żywności, bo takie
jest przygotowanie jej.
11 Bruzdy jej napój, rozmnóż jej urodzaje, z kropel jej rozweseli
się rodząca.
12 Błogosławić będziesz koronie roku z dobrotliwości twojej, a
pola twoje będą pełne obfitości.
13 Stłuścieją ozdoby pustyni, a radością pagórki przepaszą się.
14 Przyodziane są barany trzód, a doliny będą obfitować zbożem;
będą wykrzykiwać i pieśń śpiewać.
PS 65 (66). PIEŚŃ DZIĘKCZYNNA ZA CUDOWNE URATOWA-



NIE NARODU. Psalmista wzywa wszystkie narody ziemi do wysła-
wiania Boga (1-4); każe im podziwiać cuda Boże przy wyjściu Iz-
raela z Egiptu i uznać panowanie Boga nad światem (5-7); poleca
im błogosławić Boga za świeże uratowanie narodu izraelskiego od
zagłady, jaka nad nim wisiała (8-12). Przedstawiciel ludu wchodzi
do świątyni, by wypełnić ślub, zrobiony w czasie grożącego nie-
bezpieczeństwa (13-15); przed wszystkimi bojącymi się Boga głosi
wielkość dobrodziejstwa Bożego (16-20).

1 Na koniec, pieśń psalmu zmartwychwstania.
Wykrzykujcie Bogu, wszystkie ziemie,
2 psalm śpiewajcie imieniu jego, dajcie cześć chwale jego!
3 Mówcie Bogu: "Jakże straszne są dzieła twoje, Panie! Dla wiel-
kości mocy twojej będą kłamać przed tobą nieprzyjaciele twoi."
4 Wszystka ziemia niech ci się kłania i niech ci śpiewa, niech
psalm śpiewa imieniu twemu! -
5 Chodźcie, a oglądajcie dzieła Boże, straszny jest w pianach nad
synami człowieczymi!
6 On obrócił morze w suchą ziemię, przez rzekę przejdą nogą;
tam się będziemy weselili w nim.
7 On panuje w mocy swej na wieki, oczy jego na narody patrzą;
którzy go drażnią, niech się sami w sobie nie wynoszą! -
8 Błogosławcie, narody, Boga naszego i dajcie słyszeć głos chwa-
ły jego!
9 On włożył życie w duszę moją i nie dał się zachwiać nogom
moim.
10 Albowiem doświadczyłeś nas, Boże, wypławiłeś nas ogniem,
jak pławią srebro.
11 Zawiodłeś nas w sidło, nakładłeś utrapień na grzbiety nasze.
12 Wsadziłeś ludzi na głowy nasze; przeszliśmy przez ogień i
przez wodę ale przywiodłeś nas do ochłody. -
13 Wnijdę do domu twego z całopaleniem, oddam ci śluby moje,
14 które wyraziły wargi moje i wymówiły usta moje w ucisku
moim.
15 Całopalenia tłuste ofiarujç tobie z kadzeniem baranów, ofiaruję



ci woły z kozłami. -
16 Chodźcie, słuchajcie wszyscy, którzy się Boga boicie, a opo-
wiem, jak wielkie rzeczy uczynił duszy mojej!
17 Do niego ustami moimi wołałem i wysławiałem językiem
moim.
18 Jeślibym patrzał na nieprawość w sercu moim, nie wysłuchał-
by Pan.
19 Przeto wysłuchał Bóg i baczył na głos modlitwy mojej.
20 Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i miło-
sierdzia swego ode mnie!
PS 66 (67). NIECH NAM BÓG BŁOGOSŁAWI, BY GO UZNAŁY
WSZYSTKIE NARODY. Prośba o błogosławieństwo, żeby wszyst-
kie narody poznały Boga (2-3). Refren: niech wszystkie narody
wielbią Boga (4)! Niech się narody radują ze sprawiedliwych rzą-
dów Boga nad światem (5)! Refren (6). Ziemia dała obfity plon;
niech nam Bóg błogosławi i niech go uznają wszystkie narody (7-
8) !

1 Na koniec, w hymnach. Psalm Dawidowy.
2 Niech się nad nami Bóg zmiłuje i błogosławi nam; niech roz-
świeci nad nami oblicze swe i zlituje się nad nami,
3 żebyśmy poznali na ziemi drogę twoją, między wszystkimi na-
rodami zbawienie twoje! -
4 Niech cię wysławiają narody, Boże, niech cię wysławiają naro-
dy wszystkie! -
5 Niech się radują i weselą narody, bo sądzisz ludy sprawiedliwie,
narodami na ziemi kierujesz! -
6 Niech cię wysławiają narody, Boże, niech cię wysławiają naro-
dy wszystkie! -
7 Ziemia dała swój owoc; niech nas błogosławi Bóg, Bóg nasz!
8 Niech nas błogosławi Bóg i niech się go boją wszystkie krańce
ziemi!
PS 67 (68). POCHÓD TRIUMFALNY BOGA NA SYJON. Wstęp:
Niech powstanie Bóg i rozproszy nieprzyjaciół swoich, a uweseli
sprawiedliwych (2-4)! Niech Izraelici śpiewają Bogu i gotują mu



drogę, pomocnikowi opuszczonych i zbawcy więźniów (5-7)! -Że
Bóg jest takim pokazują dzieje: wyjście z Egiptu i pochód przez
pustynię (8-11), zwycięstwo nad potężnymi królami chananejskimi
(12-15); wreszcie wybrał Bóg górę Syjon na miejsce pobytu na
ziemi, podczas gdy wstępując w niebo odebrał hołd poddańczy od
pokonanych ludów (16-19). I obecnie również Bóg gotów jest ująć
się miłościwie za swym ludem, a wrogów jego zniszczyć (20-24).
Psalmista opisuje procesję ciągnącą na Syjon (25-28); prosi Bo-
ga, by dokończył dzieła podboju pogan (29-32); wzywa wszystkie
narody ziemi, by chwaliły prawdziwego Boga (33-36).

1 Na koniec. Psalm pieśni. Dawidowy.
2 Niech powstanie Bóg i niech się rozproszą nieprzyjaciele jego, i
niech uciekają, którzy go nienawidzą, od oblicza jego!
3 Jak ustaje dym, niechaj ustaną; jak się wosk rozpływa od ognia,
tak niech zginą grzesznicy od oblicza Bożego!
4 A sprawiedliwi niech ucztują i weselą się przed oczyma Boży-
mi, i niech się rozkoszują w radości. -
5 Śpiewajcie Bogu, psalm śpiewajcie imieniu jego, czyńcie drogę
temu, który wstępuje na zachód! Pan imię jego! Radujcie się
przed obliczem jego; zatrwożą się od oblicza jego,
6 ojca sierot i sędziego wdów. Bóg jest na miejscu swym świę-
tym,
7 Bóg, który osadza jednomyślnych w domu, który wywodzi
więźniów w mocy, także i drażniących, którzy mieszkają w gro-
bach. -
8 Boże, gdy wychodziłeś przed ludem twym, gdy ciągnąłeś przez
puszczę,
9 ziemia się trzęsła, niebiosa też kropiły przed obliczem Boga Sy-
naju, przed obliczem Boga Izraela.
10 Deszcz obfity wydzielisz, Boże, dziedzictwu twojemu; i omd-
lewało, a tyś je orzeźwiał.
11 Zwierzęta twoje będą mieszkały w nim, nagotowałeś w dobro-
ci twej ubogiemu, Boże.
12 -Pan da słowo zwiastującym nowinę, mocą wielką.



13 "Król zastępów umiłowanego, umiłowanego i ozdobą domu
(ma) rozdzielać łupy.
14 Choćbyście spali w pośrodku działów, pióra gołębicy posre-
brzone, a tył grzbietu żółci się jak złoto.
15 Gdy Niebieski rozprasza tam królów, będą wybieleni jak śnieg
na Selmonie."
16 Góra Boża jest górą tłustą, górą obfitą, górą tłustą.
17 Co się przypatrujecie górom zsiadłym? To góra, na której się
Bogu podoba mieszkać; albowiem Pan będzie mieszkał na wieki.
18 Wozów Bożych wiele dziesiątków tysięcy, tysiące weselących
się; Pan między nimi na Synaju, w świątyni.
19 Wstąpiłeś na wysokość, pojmałeś pojmanych, nabrałeś darów
między ludźmi, też i niewierzących, aby Pan Bóg mieszkał. -
20 Błogosławiony Pan na każdy dzień! Szczęśliwą uczyni nam
drogę Bóg zbawienia naszego.
21 Bóg nasz Bogiem zbawiającym, i u Pana, u Pana jest wyjście
ze śmierci.
22 Wszakże Bóg potłucze głowy nieprzyjaciół swoich, czub owło-
siony chodzących w występkach swoich.
23 Rzekł Pan: "Przywrócę z Basanu, przywrócę w głębokość mor-
ską,
24 aby się umoczyła noga twoja we krwi i język psów twoich miał
w niej cząstkę swą z nieprzyjaciół." -
25 Widzieli pochód twój, Boże, pochód Boga mego, króla moje-
go, który jest w świątyni.
26 Na przedzie szli książęta wraz ze śpiewakami, w pośrodku
młodziutkich bębniczek.
27 "W zebraniach błogosławcie Boga, wy ze źródeł izraelskich!"
28 Tam, jest Beniamin młodziutki, w zachwyceniu myśli, książęta
Judy, wodzowie ich, książęta Zabulonu, książęta Neftalego. -
29 Przykaż, Boże, mocy twojej, umocnij to, Boże, coś w nas spra-
wił!
30 Z kościoła twego w Jeruzalem, tobie królowie ofiarują dary.
31 Pogrom zwierzę trzcin, zgromadzenie byków wśród krów naro-
dów, aby wypchnęli tych, którzy są wypróbowani jak srebro. Roz-



prosz narody, które wojen chcą!
32 Przyjdą posłowie z Egiptu, Etiopia spiesznie wyciągnie swe rę-
ce do Boga. -
33 Królestwa ziemi, śpiewajcie Bogu, grajcie Panu!
34 Grajcie Bogu, który wstąpił na niebo niebios, na wschód słoń-
ca! Oto podnosi głos swój, głos mocy.
35 Dajcie chwałę Bogu nad Izraelem; wielmożność jego i moc je-
go w obłokach.
36 Dziwny jest Bóg w świętych swoich, Bóg izraelski; ten da moc
i siłę ludowi swemu: błogosławiony Bóg!
PS 68 (69). WOŁANIE O POMOC Z PRZEPAŚCI CIERPIENIA.
Sprawiedliwy, beznadziejnie szukający pomocy przeciw swym
śmiertelnym wrogom, prosi Boga o wybawienie (2-7); wszak on
dla sprawy Bożej prześladowanie cierpi i pokutuje (8-13); z więk-
szą jeszcze usilnością powtarza wołanie o pomoc (14-19). Skre-
śliwszy jeszcze raz nieludzkie postępowanie z nim wrogów (20-
22), wzywa na nich surowej kary Bożej (23-29). Myśli już teraz o
dziękczynieniu (30-33). Niech Bóg wybawi Judę i Syjon (34-37)!

1 Na koniec, dla tych, którzy będą odmienieni. Dawidowy.
2 Wybaw mię, Boże, bo weszły wody aż do duszy mojej!
3 Ulgnąłem w błocie głębokim i nie masz dna, przyszedłem na
głębinę morską i pogrążyła mię nawałność.
4 Zmęczyłem się od wołania, ochrypło gardło moje, ustały oczy
moje, gdy wyczekuję Boga mego.
5 Rozmnożyli się nad włosy głowy mojej nienawidzący mnie bez
przyczyny, wzmocnili się prześladujący mnie niesprawiedliwie
nieprzyjaciele moi; czegom nie wydarł, wtedy oddawałem.
6 Boże, ty znasz głupotę moją i występki moje nie są tobie tajne.
7 Niech nie będą zawstydzeni dla mnie ci, którzy cię oczekują,
Panie, Panie zastępów! Niech nie będą pohańbieni dla mnie, któ-
rzy cię szukają. Boże
Izraela! -
8 Bo dla ciebie znosiłem urąganie, zelżywość okryła oblicze mo-
je.



9 Stałem się obcym braciom moim i cudzoziemcem synom matki
mojej.
10 Bo mię zawistna miłość domu twego gryzła i urągania urągają-
cych tobie spadły na mnie.
11 I okryłem postem duszę moją i stało mi się to na urąganie.
12 I oblokłem zamiast szaty włosiennicę i stałem się im przypo-
wieścią.
13 Mówili przeciwko mnie, którzy siedzieli w bramie, i śpiewali
przeciw mnie, którzy pili wino. -
14 Ale ja modlitwę moją do ciebie zanoszę Panie; czas upodoba-
nia, Boże! W wielkości miłosierdzia twego wysłuchaj mig, w
prawdzie zbawienia twego!
15 Wyrwij mię z błota, abym nie ulgnął! Wybaw mię od tych, któ-
rzy mię nienawidzą, i z głębiny wód!
16 Niech mnie nie zatapia nawałność wody i nie pożera mnie głę-
bina, ani niech nie zawiera nade mną studnia otworu swego!
17 Wysłuchaj mię, Panie, bo łaskawe jest miłosierdzie twoje!
Według mnóstwa litości twoich wejrzyj na mnie!
18 I nie odwracaj oblicza twego od sługi swego; ponieważ jestem
w utrapieniu, prędko wysłuchaj mię!
19 Przybliż się ku duszy mojej i wybaw ją, dla nieprzyjaciół
moich wyrwij mię! -20 Ty znasz pohańbienie moje i zelżywość
moją i wstyd mój;
21 przed oczyma twymi są wszyscy, którzy mię trapią, urągania i
nędzy czekało serce moje. I czekałem, kto by się razem smucił, a
nie było, i kto by pocieszył, a nie znalazłem.
22 I dali mi żółć na pokarm, a w pragnieniu moim napoili mię oc-
tem. -
23 Niechaj będzie stół ich przed nimi sidłem i ku zapłacie, i na
upadek!
24 Niech się zaćmią ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich za-
wsze nachylaj!
25 Wylej na nich gniew twój i zapalczywość gniewu twego niech
ich ogarnie!
26 Mieszkanie ich niech się stanie puste, a w przybytkach ich nie-



chaj nikt nie mieszka!
27 Bo któregoś ty zranił, prześladowali, a do boleści ran moich
dodawali.
28 Przydaj nieprawość do nieprawości ich, a niech nie wchodzą
do sprawiedliwości twojej!
29 Niech będą wymazani z księgi żyjących i niech ze sprawiedli-
wymi nie będą wpisani! -
30 Jam jest ubogi i zbolały; zbawienie twoje, Boże, wspomogło
mię.
31 Będę chwalił imię Boże pieśnią, i wielbić Go będę chwalbą;
32 a przyjemniejsze to będzie Panu niźli młody cielec, któremu
rogi i kopyta podrastają.
33 Niech widzą ubodzy i niech się weselą! Szukajcie Boga, a bę-
dzie żyła dusza wasza! -
34 Albowiem Pan wysłuchał ubogich, a więźniami swymi nie
wzgardził.
35 Niechaj go chwalą niebiosa i ziemia, morze i wszystek płaz na
nich!
36 Albowiem Bóg zbawi Syjon i będą zbudowane miasta Judy, i
będą tam mieszkać i dostaną go dziedzictwem.
37 I potomstwo sług jego posiądzie go, a którzy miłują imię jego,
będą na nim mieszkać.
PS 69 (70). PROŚBA O PRĘDKĄ POMOC. Psalmista prosi o
prędką pomoc i zawstydzenie nieprzyjaciół (2-4), by się mogli ra-
dować sprawiedliwi (5-6).

1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Na pamiątkę, że go Bóg wybawił.
2 Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz się ku ra-
tunkowi memu!
3 Niechaj będą zawstydzeni i pohańbieni, którzy szukają duszy
mojej,
4 niech się obrócą wstecz i niech się zawstydzą, którzy mi chcą
złego. Niech się natychmiast obrócą wstydząc się, którzy mi mó-
wią:
5 "Ha! ha!" - Niech się weselą i radują w tobie wszyscy, którzy



cię szukają, i niech zawsze mówią: "Niechaj uwielbiony będzie
Pan!" którzy miłują zbawienie
twoje!
6 A ja jestem ubogi i żebrak; Boże, wspomóż mię! Pomocnikiem
moim i wybawicielem moim ty jesteś; Panie, nie zwlekaj!
PS 70 (71). MODLITWA CZŁOWIEKA STARZEJĄCEGO SIĘ O
POMOC BOŻĄ. Oby Bóg wybawił Psalmistę (1-3), który w Nim
zawsze pokładał nadzieję (4-8)! Niech wybawi go od nieprzyjaciół
i zawstydzi ich (9-13)! Psalmista nigdy nie porzuci nadziei i nie
przestanie chwalić Boga (14-16). Prosi, by go Bóg aż do starości
nie opuszczał i by go jeszcze pocieszył (17-21). Wśród radości
chce wychwalać Boga (22-24).

1 Psalm Dawidowy. Synów Jonadabowych i pierwszych więź-
niów.
W tobie, Panie, nadzieję miałem, niech nie będę pohańbiony na
wieki!
2 W sprawiedliwości twojej wybaw mię i wyrwij mię! Nakłoń ku
mnie ucha twego i zbaw mię!
3 Bądź mi Bogiem obrońcą, miejscem obronnym, abyś mię zba-
wił; albowiem twierdzą moją i ucieczką moją ty jesteś! -
4 Boże mój, wyrwij mię z ręki grzesznika i z ręki czyniącego
przeciw prawu i bezbożnego;
5 albowiem ty jesteś cierpliwością moją, Panie; Panie, nadziejo
moja od młodości mojej!
6 Na tobie wspierałem się od żywota, od łona matki mojej tyś ob-
rońcą moim; o tobie śpiewanie moje zawsze.
7 Jak dziwowiskiem stałem się dla wielu, bo ty byłeś wspomoży-
cielem mocnym!
8 Niechaj będą napełnione usta moje chwałą, abym śpiewał sławę
twoją, cały dzień wielmożność twoją!-
9 Nie odrzucaj mnie czasu starości; gdy ustanie siła moja, nie
opuszczaj mnie!
10 Albowiem mówili nieprzyjaciele moi przeciwko mnie, a którzy
czyhali na duszę moją, naradę uczynili społem mówiąc:



11 "Bóg go opuścił; gońcie, a pojmajcie go, bo nie masz, kto by
wyrwał!"
12 Boże, nie oddalaj się ode mnie; Boże mój spojrzyj ku pomocy
mojej!
13 Niech będą zawstydzeni i niech ustaną uwłaczający duszy mo-
jej, niech będą okryci zelżywością i wstydem, którzy mi szukają
złego! -
14 A ja zawsze nadzieję mieć będę i przyczynię się do wszystkiej
chwały twojej.
15 Usta moje opowiadać będą sprawiedliwość twoją, cały dzień
zbawienie twoje. Ponieważ w piśmie nie jestem biegły,
16 wnijdę w możne sprawy Pańskie, Panie, będę wspominał spra-
wiedliwość twoją tylko. -
17 Boże, uczyłeś mię od młodości mojej, i aż dotąd będę opowia-
dał cuda twoje.
18 I aż do starości i sędziwości, Boże, nie opuszczaj mnie aż opo-
wiem ramię twe całemu pokoleniu, które ma przyjść, moc twoją i
sprawiedliwość twoją,
19 Boże, aż do wysokości, wielkie rzeczy które uczyniłeś: Boże,
któż podobny tobie?
20 Jak wiele złych ucisków ukazałeś mi, ale znowu ożywiłeś mię i
z przepaści ziemskich znowu mię wywiodłeś;
21 rozmnożyłeś wielmożność twoją i znowu mnie pocieszyłeś. -
22 Bo i ja wysławiać cię będę, na harfie prawdę twoją; Boże, będę
ci grał na cytrze.
23 Święty Izraela! Rozradują się wargi moje, kiedy ci będę śpie-
wał, i dusza moja, którą wykupiłeś.
24 Ale i język mój cały dzień będzie głosił sprawiedliwość twoją,
kiedy zawstydzeni i pohańbieni będą, którzy szukają mej zguby.
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