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Księga Psalmów
Wprowadzenie

Okoliczności powstania

W Księdze Psalmów znajduje się sto pięćdziesiąt liturgicznych modlitw‑pieśni Izraela. 
Tradycja nazywa ten zbiór Psałterzem Dawida, dlatego że imię tego króla widnie‑

je w tytułach blisko połowy psalmów. Dawid odegrał istotną rolę w powstaniu liturgicz‑
nej tradycji Izraela, dlatego jego imieniem objęto całą księgę, choć tytuły kilkudziesięciu 
pieśni wskazują na innych autorów. I tak siedemdziesiąt trzy psalmy zostały przypisane 
Dawidowi, dwa Salomonowi (Ps 72; 126), dwanaście Asafowi (Ps 50; 73 – 83), jedenaście 
synom Koracha (Ps 42 – 49; 84; 85; 87; 88) oraz po jednym Mojżeszowi (Ps 90), Hemanowi 
(Ps 88) i Etanowi (Ps 89).

Czas powstania większości utworów można określić jedynie w przybliżeniu. Starożytne 
pieśni Izraela towarzyszyły ludowi Bożemu w jego długiej historii, we wciąż zmieniają‑
cych się okolicznościach. Z czasem utraciły bezpośrednie odniesienie do sytuacji, w której 
powstały, a zyskały znaczenie uniwersalne jako liturgiczna i osobista modlitwa wiernych. 
Aktualność psalmów polega na tym, że odwołują się one do typowych postaw ludzkich, 
przez co w pełnych ekspresji słowach psalmisty każdy modlący się bez trudu rozpozna‑
je własne przeżycia. 

Odkrycia w Qumran nad Morzem Martwym potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia, 
że obecna forma Księgi Psalmów istniała już w II wieku przed Chr. W tym okresie intensyw‑
nego życia liturgicznego, skupionego wokół świątyni jerozolimskiej, nauczyciele Pisma połą‑
czyli wcześniejsze kolekcje psalmów w jeden zbiór, tzw. Pięcioksiąg Dawida. Podział na pięć 
ksiąg nawiązuje do Pięcioksięgu Mojżesza i został zaznaczony charakterystycznymi doksologia‑
mi, czyli formułami głoszącymi chwałę Boga (Ps 41,14; 72,18n; 89,53; 106,48).

Treść i teologia

Psałterz charakteryzuje się bogactwem gatunków literackich. Przyjmując je za kryterium 
podziału, można wyróżnić kilka grup utworów: 1) hymny – uroczyste pieśni pochwalne 
ku czci Boga (np. Ps 8; 19; 29; 100; 111; 148 – 150), które mogą wyrażać podziw nad dzie‑
łem stwórczym Boga (np. Ps 104) i nad Jego działaniem w historii (np. Ps 105). 2) lamen‑
tacje – liczne skargi i prośby o pomoc udręczonemu psalmiście, mogą być zbiorowe i indy‑
widualne (np. Ps 3; 5; 13; 22; 44). Wśród lamentacji występują psalmy ufności (np. Ps 4; 
11; 16; 62; 121), psalmy dziękczynne jednostki (np. Ps 30; 34; 92, 103) i wspólnoty (np. Ps 
66; 117; 124) oraz kolekcja siedmiu psalmów pokutnych (Ps 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143). 
3) psalmy królewskie, które sławią królowanie Boga (np. Ps 47; 93 – 99), przejawiające się 
także w rządach dynastii Dawida (np. Ps 2; 18; 21; 45; 89; 110; 132). 4) pieśni Syjonu – 
modlitwy, które odgrywały szczególną rolę w liturgii świątynnej (Ps 15; 24; 46; 48; 76; 84; 
87; 122; 134). Do nich należą też psalmy pielgrzymkowe (np. Ps 122; 126), sławiące świętą 
Jerozolimę i wyrażające radość ze spotkania z Bogiem w Jego ziemskiej świątyni. 5) pieśni 
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liturgiczne, śpiewane podczas wieczerzy paschalnej i wielkich świąt Izraela. Szczególnie 
ważny jest tu zbiór hymnów: Hallelu (Ps 113 – 118) i Wielkiego Hallelu (Ps 136). Na ich 
prorocki charakter wskazał Chrystus, modląc się nimi w ostatnich godzinach ziemskiego życia 
(np. Mt 26,30). 6) psalmy dydaktyczne, które zawierają pouczenia o wartości prawa Bożego 
(Ps 25; 34; 111; 119), o sprawiedliwości i dobroci Boga (np. Ps 78; 145), rozważają problem 
odpłaty za dobre i złe uczynki (np. Ps 37; 49; 73; 112). 7) psalmy mesjańskie, które wprost 
wyrażają oczekiwanie na Pomazańca Pańskiego (np. Ps 2; 110). Tęsknota za Chrystusem,  
tj. Mesjaszem, obecna jest także w psalmach królewskich i pieśniach Syjonu. W każdym nie‑
mal psalmie można wyróżnić różne gatunki literackie, które nie pozwalają zaklasyfikować 
ich wyłącznie do jednej grupy.

Psalmy są utworami poetyckimi. Autorzy zastosowali w nich liczne środki stylistyczne. 
Najbardziej charakterystycznym elementem poetyki hebrajskiej był paralelizm członów, czyli 
stychów wersetu. Polegał on na tym, że najczęściej daną myśl poeta zawarł w dwóch nastę‑
pujących po sobie stychach, które tworzyły najmniejszą jednostkę literacką utworu. Z innych 
środków należy wymienić rym i rytm. Niekiedy psalmiści komponowali swoje dzieła w for‑
mie akrostychów, czyli utworów alfabetycznych (Ps 25; 34; 37; 111; 112; 119; 145). Wersety 
czy strofy psalmu rozpoczynały się wtedy od kolejnych liter alfabetu hebrajskiego.

Pomimo tak wielkiej różnorodności, będącej wyrazem rozwoju duchowego Izraela, 
Psałterz stanowi jedną zwartą księgę. Myśl przewodnia całego zbioru została zawarta we 
wprowadzeniu (Ps 1 – 2). Człowiek ma do wyboru dwie drogi życiowe: drogę posłuszeń‑
stwa Bożemu Prawu, która prowadzi do szczęścia, oraz drogę buntu, wiodącą do zagłady. 
Cała historia świata jest wypadkową tego podstawowego wyboru. Psalmista często posługu‑
je się pojęciem bezbożny (Ps 1,3‑4), które może oznaczać wrogie narody albo człowieka, który 
sprowadza sprawiedliwych z właściwej drogi. Może nim być nawet nieprzyjaciel wewnętrz‑
ny – zło ukryte w sercu ludzkim. Obrazy wojenne, tak często pojawiające się w psalmach, 
można więc tłumaczyć jako ilustracje walki duchowej. 

Łatwo dostrzec w psalmach rozwój idei szczęścia. Z początku pojmuje się je material‑
nie jako spokojne życie, posiadanie ziemi, bogactwo, rodzinę, która zapewnia przyszłość. 
Stopniowo jednak człowiek odkrywa, że prawdziwe szczęście kryje się głębiej. Wypełnianie 
Prawa prowadzi go do odkrycia wartości nieprzemijalnych. Pociąga to za sobą przemianę 
relacji z bliźnimi. Pragnienie zemsty na wrogach ustępuje miejsca oczekiwaniu na ich nawró‑
cenie. Podobnie ewoluuje rozumienie nagrody za sprawiedliwe życie i kary za popełnione 
zło. Początkowo psalmista, który widzi ziemskie powodzenie grzeszników, głośno krzyczy 
o swej niewinności i domaga się za nią odpłaty. Z czasem jednak uświadamia sobie wła‑
sną grzeszność i przynależność do grzesznego ludu i pozostawia Bogu wymierzenie wszyst‑
kim sprawiedliwości.

Grecki przekład Biblii, Septuaginta (LXX), powstały w egipskiej Aleksandrii już w II w. 
przed Chr., pogłębia historyczną lekturę Psałterza, interpretując go jako proroctwo. W ślad 
za tą żydowską tradycją, Kościół dostrzega w psalmach zapowiedź tajemnicy Chrystusa 
i doskonałej wspólnoty czasów ostatecznych. Stąd nasza lektura odwołuje się nie tylko do 
sensu wyrazowego (dosłownego, historycznego) psalmów, ale szuka także wypełnienia ich 
treści w Chrystusie i w Kościele.
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a) Szczęśliwy – w znaczeniu 
błogosławiony (np. Mt 5,3).

b) bezbożni – dosł. występni, 
którzy grzeszą umyślnie. Zob. 
Słownik.

c) droga – sposób postępowa‑
nia (zob. Słownik).

d) grzesznicy – ludzie, którzy 
grzeszą nieumyślnie; człowiek 
pobożny powinien ich unikać.

e) szydercy – ci, którzy kpią 
z prawa Bożego, także leniwi, 
którzy marnują swój czas, 
zaniedbując lekturę Pisma.

f) rozmyśla – dosł. wyszeptuje ze 
czcią (z namaszczeniem).

g) W oryg. wyrażenie wska‑
zuje na miejsce, gdzie strumień 
rozwidla się, lub raczej, gdzie 
dwa strumienie łączą się, żeby 
utworzyć jedną rzekę. Drzewo 
zasadzone pomiędzy dwiema 
rzekami jest bezpieczne, ponie‑
waż nawet gdy jeden ze stru‑
mieni wyschnie, drugi zasili je 
wodą.

h) plewa – metaforyczny obraz 
bezbożnika, któremu brakuje 
wewnętrznego „ziarna”, ducho‑
wej treści, czyli dobra.

i)  W ST nie ma jeszcze nauki 
o Sądzie Ostatecznym; psalmista 
mówi o karze, jakiej dostępują 
grzesznicy już za życia.

j)  znać – Bóg zna drogę, czyli 
postępowanie (życie) sprawiedli‑
wego. Użyta w oryginale forma 
czasownika określa tu przede 
wszystkim Boga, który kocha. 
Istotą radości człowieka poboż‑
nego jest świadomość, że jest 
kochany przez Boga. Bezbożnik 
natomiast w chwili prawdy ujrzy, 
że jego życie było iluzją.

 Psalm 1. Psalm 1 wraz z Psalmem 2 wprowadzają w tematykę całego Psałterza. Mądrościowy temat 
dwóch dróg, czyli postępowania sprawiedliwych i grzeszników, dzieli utwór na dwie części (ww. 1‑3.4‑6).  
Kto jest zakorzeniony w Bogu, oprze się działaniu Złego. Kto zasiewa Boże słowo w sercu i rozważa je usta‑
wicznie, nie obawia się Sądu Ostatecznego. Życie zgodne z normami moralnymi (Prawo Pana) prowadzi 
do wiecznego szczęścia, gdyż człowiek czerpiący życie u samych źródeł nie będzie wykorzeniony. Ta raj‑
ska wizja prawdziwego szczęścia przeważa nad obrazem negatywnym. W świetle Ewangelii dostrzegamy 
tu zapowiedź nauki Jezusa o drodze i bramie prowadzącej do życia (np. Mt 7,13n). Jezus pełniący wolę 
Ojca (np. J 6,38) jest wzorem człowieka sprawiedliwego, czyli postępującego doskonale.

Psalm 1

Dwie drogi

1Szczęśliwya, kto nie słucha rady bezbożnychb, 
nie wstępuje na drogęc grzesznikówd 
i nie zasiada w gronie szydercówe, 
2lecz upodobał sobie w Prawies Panas, 
nad Jego Prawem rozmyślaf dniem i nocą. 
3On jest jak drzewo zasadzone nad strumieniami wódg, 
które przynosi owoc w swoim czasie. 
Jego liście nie więdną 
i wszystko, co robi, jest udane.
4A bezbożni – przeciwnie: 
są jak plewah, którą wiatr unosi. 
5Dlatego bezbożni nie ostoją się na sądzies 
ani grzesznicy wśród sprawiedliwychi. 
6Bo Pan znaj drogę sprawiedliwych, 
a droga bezbożnych zaginie.

Księga Psalmów
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a) pomazaniec – zob. Słownik.

b) Śmiech Boga to antropo‑
morfizm, czyli przypisywanie 
Bogu cech ludzkich; tu: jako 
wyraz ironii wobec bezrozum‑
nej postawy człowieka.

c) Gniew Boga (zob. Słownik) 
to antropopatyzm, czyli przypi‑
sywanie Bogu ludzkich uczuć. 
Zarówno antropomorfizmy, jak 
i antropopatyzmy użyte w Biblii 
mają na celu przybliżenie czło‑
wiekowi tajemnicy Boga. Nigdy 
nie oddają one w pełni rzeczy‑
wistości Boga, gdyż przekracza 
ona możliwości poznawcze 
człowieka.

d) namaszczenie – obrzęd 
znany na Bliskim Wschodzie 
jako poświęcenie Bogu osób, 
miejsc i rzeczy oraz nadanie 
godności królewskiej czy wpro‑
wadzenie w urząd kapłański lub 
prorocki (zob. Słownik).

e) Słowa te mógł wypowie‑
dzieć król Dawid, jakiś inny 
król lub prorok. W NT Jezus 
Chrystus odniesie je do siebie. 
Treść tzw. tekstów mesjańskich 
odnosi się do konkretnej osoby 
i ówczesnego wydarzenia, ale 
zarazem zapowiada czasy przy‑
szłe. Dopiero taka interpretacja 
daje pełne zrozumienie obietni‑
cy w nich zawartej.

f) bojaźń – cnota religijna, 
wyraz szacunku i pełnej zaufa‑
nia adoracji człowieka wie‑
rzącego względem Boga (zob. 
Słownik).

g) Powtórzenie myśli z Ps 1,1. 
Słowo szczęśliwy tworzy inkluzję 
(obramowanie) obu psalmów, 
co wskazuje na ich powiązanie 
i wzajemne dopełnienie.

 Psalm 2. Psalm królewski (zob. Wprowadzenie) zbudowany z czterech strof: bunt potęg wrogich Bogu 
(ww. 1‑3), reakcja Boga w niebie i Jego postanowienie o wyborze króla (ww. 4‑6), wystąpienie króla  
(Mesjasza), który odczytuje Boski dekret o nadaniu mu władzy królewskiej (ww. 7‑9), wezwanie wszyst‑
kich królów do wierności Bogu (ww. 10‑12). Psalm od czasu przesiedlenia babilońskiego wyrażał nadzie‑
je Żydów na przyjście zwycięskiego Mesjasza. Tradycja chrześcijańska odnosi go do Chrystusa, Syna Da‑
wida (np. Mk 1,11). Królewski wątek psalmu prowadzi nas do wyznania wiary w Jezusa Chrystusa, który 
od Ojca otrzymał godność Króla i Sędziego. Władza Chrystusa nie jest więc z tego świata (J 18,36). Kto 
się jej sprzeciwia, niszczy sam siebie. Kościół modli się tym psalmem, trwając w oczekiwaniu na powtór‑
ne przyjście Chrystusa‑Króla w chwale.

Psalm 2

Panowanie pomazańca 

1Dlaczego burzą się narody 
i ludy daremnie spiskują? 
2Powstali królowie ziemi 
i sprzymierzyli się książęta 
przeciw Panus i Jego pomazańcowia: 
3„Zerwijmy ich pęta 
i zrzućmy z siebie ich łańcuchy!”.
4Śmieje sięb z nich Ten, który mieszka w niebie, 
Pan ich lekceważy. 
5Aż rozgniewany przemówi do nich 
i zatrwoży ich swoim wzburzeniemc: 
6„To Ja namaściłemd mego króla 
na Syjonies, mojej świętej górze!”.
7Ogłoszę postanowienie Pana. 
On rzekł do mnie: 
„Ty jesteś moim Synems, 
Ja Ciebie dziś zrodziłeme! 
8Proś Mnie, a dam Ci w dziedzictwo narody 
i krańce ziemi w Twoje posiadanie. 
9Będziesz je pasł laską żelazną, 
skruszysz je jak gliniane naczynia”.
10Teraz więc, królowie, zrozumcie, 
przyjmijcie pouczenie, władcy ziemscy: 
11Służcie Panu z bojaźniąf, 
uwielbiajcie Go z drżeniem!
12 Oddajcie Mu szczery hołd, aby się nie rozgniewał,  
 bo zginiecie w drodze, 
gdyż szybko wybucha gniewemc. 
Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufająg!



1181 Psalm 3

a) Informacja historyczna, 
wskazująca na Dawida jako 
autora psalmu.

b) Sela – słowo o nieusta‑
lonym do dziś pochodzeniu 
i znaczeniu, prawdopodobnie 
wskazówka dla wykonawców 
psalmu (zob. Słownik).

c) tarcza – psalmista, zgodnie 
z przekonaniem ówczesnych, 
często opisuje Boga jako obroń‑
cę swego ludu i opiekuna, posłu‑
gując się obrazami militarnymi.

d) chwało moja – tu w znacze‑
niu kogoś (Boga) najważniej‑
szego w życiu psalmisty; hebr. 
chwała oznacza coś ciężkiego, 
ważnego; była też synonimem 
władzy.

e) święta góra – chodzi o Syjon, 
czyli wzniesienie w Jerozolimie, 
na którym zbudowano świą‑
tynię, gdzie znajdowała się 
Arka Przymierza, widzialny 
znak Bożej obecności (Ps 20,3). 
Najważniejsze, a z czasem 
jedyne miejsce publicznego 
kultu jedynego Boga. Nazwą 
tą określano także twierdzę 
zdobytą przez Dawida oraz naj‑
starszą część Jerozolimy, zwaną 
Miastem Dawidowym.

f) Bóg jako wojownik to 
częsty obraz w ST. Izraelici 
wierzyli, że Bóg broni swoich 
wyznawców przed wrogami 
i sam walczy za swój naród (np. 
Wj 14,14; Pwt 1,30; Joz 10,14). 
W Jego imię prowadzili wojny, 
uzależniając od przychylności 
Boga ich wynik. Wojny miały 
także znaczenie religijne, były 
obroną wiary w jedynego 
Boga przed wpływami wierzeń 
ludów pogańskich, wśród któ‑
rych Izraelici zamieszkiwali. 
Bezbożny – zob. Słownik.

 Psalm 3. Lamentacja jednostki (zob. Wprowadzenie) z powodu zagrożenia ze strony wrogów. Tytuł 
psalmu, dodany w nagłówku (2Sm 15 – 17), świadczy o tym, że tradycja żydowska połączyła go z historią 
Dawida. Podział utworu na trzy części (ww. 2n.4‑6.7‑9) ukazuje rozwój akcji: zagrożenie i szyderstwo 
wrogów, wyznanie ufności w pomoc Boga, z pomocą Pana odważne stawienie czoła zagrożeniu. Choć 
zbawienie zdaje się opóźniać, nie można tracić nadziei. Od wieków bowiem Bóg postanowił zniszczyć 
zło i z pewnością tego dokona. NT pogłębia jeszcze tę myśl: cierpliwość Boga nie opóźnia spełnienia Jego 
zbawczych obietnic. Nie chce On zguby grzeszników, lecz ich nawrócenia (2P 3,9).

Księga Pierwsza

Psalm 3

Modlitwa prześladowanego 

1Psalm Dawida, gdy uciekł przed swym synem Absalomema. 
2Panies, jak liczni są moi przeciwnicy, 
jak wielu przeciw mnie powstało! 
3Wielu mówi o mnie: 
„W Bogu nie ma dla niego zbawienia!”. Selab

4Ale Ty, Panie, jesteś moją tarcząc, 
chwało mojad, dzięki Tobie chodzę z podniesionym czołem! 
5Wołałem głośno do Pana 
i odpowiedział mi ze swej świętej górye. Sela 
6Kładę się i zasypiam, 
budzę się, bo Pan mnie wspiera! 
7Nie lękam się tysięcy ludzi, 
chociaż mnie osaczyli! 
8Zacznij działać, Panie, ocal mnie, mój Boże! 
Ty przecież pobiłeś wszystkich moich wrogów, 
połamałeś zęby bezbożnymf. 
9Jedynie Pan przychodzi z pomocą. 
Ty darzysz swój lud błogosławieństwems. Sela



1182Psalm 4

 Psalm 4. Lamentacja jednostki, w której wyznanie ufności dominuje nad skargą. Psalmista doświad‑
czył pomocy Boga (w. 2), ogłasza ją czcicielom bożków i zachęca, by jak on zaufali jedynemu Bogu  
(ww. 3‑7), który jest źródłem radości i bezpieczeństwa (ww. 8n). Głębokie zaufanie Bogu pozwala psal‑
miście zachować równowagę wobec dręczącej go niesprawiedliwości. Prośba o światło rozpromienionego 
oblicza Boga niesie w sobie wyobrażenie uśmiechającego się Boga, który błogosławi człowiekowi i udziela 
mu swojej łaski (np. Lb 6,25; Ps 67,2; 80,4.8.20). 

a) Sela – zob. Ps 3,3+.

b) Ukazywanie przez Boga 
swego oblicza było znakiem 
Jego łaskawości i przychylno‑
ści. Analogicznie, odwracanie 
twarzy przez Boga (zakrywanie 
jej) oznaczało cofnięcie błogosła‑
wieństwa i Bożej opieki.

c) Zboże, wino i oliwa, 
jako najbardziej podstawowe 
produkty spożywcze, były 
w starożytności obrazem 
pełnego szczęścia człowieka. 
Porównanie jasno wskazuje, 
że radość pochodząca od Boga 
przewyższa każdą inną.

Psalm 4

Modlitwa wieczorna 

1Dyrygentowi: na instrumenty strunowe. Psalm Dawida. 
2Odpowiedz na moje wołanie, 
Boże, który mnie sądzisz sprawiedliwie! 
Ty mnie wyzwoliłeś z udręki! 
Zmiłuj się nade mną i usłysz moją modlitwę! 
3Synowie Adama, dokąd będziecie mnie lekceważyć, 
czemu kochacie marność i lubujecie się w kłamstwie? Selaa

4Wiedzcie, że Pans cudownie wywyższył swego świętego. 
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał! 
5Gniewajcie się, ale nie grzeszcie.  
Wyżalcie się w sercus na swoim posłaniu, 
a odzyskacie spokój! Sela
6Złóżcie należne ofiarys 
i zaufajcie Panu! 
7Wielu mówi: „Kto nam ukaże to, co dobre?”. 
Panie, rozjaśnij nas światłem Twego obliczab! 
8Wlałeś w moje serce radość, 
większą niż w czasie obfitych zbiorów zboża i winac. 
9Spokojnie kładę się i zasypiam, 
bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że odpoczywam bezpiecznie!
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 Psalm 5. Lamentacja jednostki, której tłem jest poranny kult w świątyni. Psalm 5 jest wołaniem 
o pomoc wobec zagrożenia ze strony złoczyńców, którzy czyhają na życie psalmisty. Jest on pewny 
azylu w świątyni Pańskiej i zniszczenia planów nieprzyjaciół. Wierni z pewnością rozradują się pomocą 
Pana. W świetle NT jest to wspaniała modlitwa człowieka sprawiedliwego, który oczekuje pełni życia, 
objawionej w zmartwychwstałym Chrystusie (w. 4). Wtedy na zawsze zniknie zło, a zbawieni zamiesz‑
kają w otwartym domu Boga (ww. 12n; zob. Ap 21,3). Tak objawi się cel prostej drogi (w. 9), którą jest 
Chrystus (J 14,6).

a) Król – pierwszym i najważ‑
niejszym królem dla Izraela był 
Bóg, stąd długo trwały dyskusje, 
czy potrzeba narodowi jeszcze 
ludzkiego przywódcy. W końcu 
Bóg przychylił się do prośby 
swego narodu i pozwolił na 
namaszczenie Saula na pierw‑
szego króla w historii Izraela 
(1Sm 8). Nawet wtedy przy‑
pominano jednak o pierwszeń‑
stwie Boga jako Króla. Król 
Dawid (według tradycji, autor 
większości psalmów) zwraca się 
tu do Boga: Królu mój i Boże 
mój.

b) Twoja świątynia – dosł. 
Twój święty pałac; może chodzić 
o miejsce święte w świątyni.

c) Pisarze starożytni często 
używali przesadni (hiperboli), 
czyli zamierzonego spotęgowa‑
nia cech rzeczy, zjawisk czy 
okoliczności.

d) imię – oznaczało istotę, toż‑
samość i tajemnicę osoby, do 
której się odnosiło. Poznać czy‑
jeś imię było synonimem pozna‑
nia osoby, powołania jej, prze‑
jęcia nad nią władzy. Dlatego 
dla Izraelitów tak ważna była 
czynność nadania komuś imie‑
nia. Bóg objawił swoje imię, 
a więc pozwolił człowiekowi 
zbliżyć się do siebie, dopuścił 
go do głębokiej zażyłości z sobą 
(J 17,6.26). W psalmach imię 
może oznaczać także chwałę 
Boga (Ps 74,7+). Zob. Słownik.

e) Łaska jest tarczą, czyli 
obroną dla sprawiedliwego. 
Obraz walki został tu wykorzy‑
stany do opisania opieki Boga.

Psalm 5

Modlitwa poranna 

1Dyrygentowi: na flety. Psalm Dawida. 
2Usłysz, Panies, moje słowa, 
uznaj wołanie moje! 
3Zwróć uwagę na głos mojej modlitwy, 
Królua mój i Boże mój, 
bo do Ciebie się modlę, o Panie. 
4Rankiem słuchasz mego głosu, 
rankiem staję przed Tobą i czekam. 
5Przecież Tobie, Boże, nie podoba się nieprawość, 
bezbożnys nie zamieszka u Ciebie. 
6Nie ostoją się grzesznicy przed Twymi oczyma, 
nienawidzisz tych, co się dopuszczają nieprawości. 
7Wytracasz wszystkich, którzy mówią kłamstwa. 
Pan się brzydzi człowiekiem krwawym i podstępnym. 
8A ja dzięki Twej wielkiej łasce wejdę do Twojego domus, 
pokłonię się przed Twoją świątyniąb. 
9Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości 
na przekór moim przeciwnikom. 
Skieruj mnie na swoją drogęs!
10Gdyż w ich ustach nie ma prawdy, 
ich serces jest próżnec. 
Gardło ich jest grobem otwartym, 
knują zdradę swoim językiem! 
11Osądź ich, Boże, niech nie spełnią swoich zamiarów. 
Oddal ich z powodu ich wielkiej bezbożnościs, 
bo napełnili Cię goryczą! 
12A wszyscy, którzy Tobie ufają, niech się weselą, 
na wieki niech się radują, a Ty mieszkaj wśród nich! 
Niech się chlubią Tobą wszyscy miłujący Twe imięd, 
13bo Ty błogosławiszs sprawiedliwego, 
Panie, osłaniasz nas łaską jak tarcząe!
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 Psalm 6. Lamentacja jednostki w obliczu Bożego gniewu (w. 2). Zagrożenie życia, jakiego doświadcza 
psalmista, odczytuje on właśnie jako przejaw gniewu Boga. To typowa starotestamentowa interpretacja, 
u źródeł której jest przede wszystkim świadomość popełnionych przez ludzi grzechów. Człowiek cierpią‑
cy błaga więc o uzdrowienie (ww. 2‑8). Pewien jest, że na przekór swym wrogom będzie wysłuchany. 
Podstawę do tej pewności daje mu przekonanie, że człowiek, który ma obowiązek oddawać chwałę Bogu, 
może to czynić tylko jako żyjący (Ps 150,6; Syr 17,27n). Psalm kończy się typowym dla lamentacji dzięk‑
czynieniem, w którym psalmista wyraża pewność wysłuchania jego modlitwy (ww. 9‑11). Chrześcijańska 
lektura psalmu prowadzi do odkrycia, że w świetle agonii Jezusa każde cierpienie człowieka nabiera 
głębokiego sensu. Ponadto Kościół modli się Psalmem 6 jako jednym z siedmiu psalmów pokutnych  
(Ps 32; 38; 51; 102; 130; 143). Prosi w nim o uwolnienie od tego, co zagraża wiecznemu życiu wiernych 
(np. Mt 10,28.39; 16,25n).

a) w niskiej tonacji – zwrot 
różnie tłumaczony i inter‑
pretowany; inne propozycje: 
w oktawie, według ósmej melodii, 
na ośmiostrunną lirę. Tradycja 
chrześcijańska proponuje: na 
dzień ósmy, odnosząc treść psal‑
mu do nadziei nowego świata, 
który bierze swój początek ze 
zmartwychwstania Chrystusa 
w pierwszy dzień tygodnia. 
Ósmym dniem jest więc dzień 
wieczności, chwały, do której 
dostęp otwarło wierzącym zwy‑
cięstwo Chrystusa. 

b) kości – poza dosłownym 
znaczeniem oznaczały istotę 
człowieka, jego najgłębsze „ja”.

c) W ST nie ma jeszcze 
systematycznej nauki o życiu 
pozagrobowym. W kilku psal‑
mach znajdujemy sugestię, że 
w miejscu przebywania zmar‑
łych więź z Bogiem nie jest tak 
silna jak za życia. Umarli są 
tylko cieniami, odbiciami tych 
istot, którymi niegdyś byli (Koh 
9,10), a egzystencję w krainie 
umarłych cechuje zapomnienie 
i bierność (Ps 88,12). Ps 139,8 
wyraża przekonanie, że Bóg jest 
obecny w tej krainie, jednak 
uważano, że człowiek nie ma 
tam odpowiedniej znajomości 
Boga, a tym samym nie może 
Mu oddawać czci.

Psalm 6

Modlitwa pokutna w śmiertelnym zagrożeniu 

1Dyrygentowi: na instrumenty strunowe, w niskiej tonacjia.  
Psalm Dawida. 
2Panies, nie karć mnie w swoim gniewies 
i nie doświadczaj mnie w swej zapalczywości! 
3Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem słaby, 
ulecz mnie, Panie, bo drżą moje kościb,
4przenika mnie trwoga.  
A Ty, Panie, jak długo jeszcze będziesz zwlekał? 
5Powróć, Panie, i mnie ocal, 
wybaw mnie swoją łaską! 
6Bo nikt po swej śmierci nie pamięta o Tobie. 
Kto Cię sławi w krainie umarłychc? 
7Zmęczyłem się mym wzdychaniem, 
każdej nocy płaczę na moim łożu, 
posłanie moje skrapiam łzami. 
8Zaćmiło się od bólu moje oko, 
osłabłem wśród wszystkich mych wrogów. 
9Odstąpcie ode mnie wszyscy dopuszczający się nieprawości,  
bo Pan usłyszał mój głośny lament. 
10Pan usłyszał moje błaganie, 
Pan przyjął modlitwę moją. 
11Wszyscy moi wrogowie niech się zawstydzą i bardzo zatrwożą, 
niech się nawrócą i szybko zawstydzą!
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 Psalm 7. Lamentacja jednostki, niesprawiedliwie oskarżonego człowieka. Wyznaje on swoją nie‑
winność, wzmacniając wyznanie złorzeczeniem samemu sobie, jeśli kłamie (ww. 2‑6). Następnie prosi 
Boga, by dokonał sądu i stwierdził niewinność psalmisty (ww. 7‑12) oraz ukarał kłamliwych oskarżycieli  
(ww. 13‑17). Wreszcie składa obietnicę dziękczynienia za wysłuchanie modlitwy (w. 18). Ogólne 
sformułowania tej lamentacji pozwalają modlić się jej słowami każdemu człowiekowi niesprawiedliwie 
oskarżonemu i potrzebującemu ocalenia.

a) Kusz – prawdopodobnie 
chodzi o Saula, prześladowcę 
Dawida. 

b) Sela – zob. Ps 3,3+.

c) Przebudź się – sen Boga 
to antropomorfizm (Ps 2,5+). 
Psalmista doświadcza „milcze‑
nia” Boga, który nie odpowiada 
na jego usilne prośby.

d) sumienie – dosł. nerki (zob. 
Słownik).

e) Wersety 13‑14 zawierają 
częsty w Biblii obraz kary Bożej 
(zob. Słownik). Należy jednak 
pamiętać, że człowiek, który 
popełnia grzech, sam sprowadza 
na siebie (w. 17) i innych skutki 
złego czynu (Ps 5,11).

f) Grzech nie jest sprawą 
przypadku ani chwili, lecz jest 
dłuższym procesem i konse‑
kwencją konkretnych działań. 
Dlatego został tu porównany do 
ciąży kobiety.

Psalm 7

Modlitwa prześladowanego 

1Skarga Dawida, którą wyśpiewał Panu  
z powodu Kuszaa Beniaminity.
2Panies, Boże mój, w Tobie złożyłem nadzieję, 
wybaw mnie od wszystkich prześladowców i mnie ocal, 
3by ktoś jak lew nie rzucił się do mego gardła, 
gdy nie będzie odkupiciela ani wybawcy. 
4Panie, Boże mój, jeśli się tego dopuściłem, 
jeżeli nieprawość jest na moich rękach, 
5jeśli złem odpłaciłem żyjącemu ze mną w pokoju – 
niech padnę, ograbiony przez mych nieprzyjaciół. 
6Niech wróg mnie ściga i pochwyci, 
niech wdepcze w ziemię moje życie, 
niech moją godność w proch obali!   Selab

7Powstań, Panie, w Twym gniewies, 
poskrom zaciekłość moich nieprzyjaciół. 
Przebudź sięc i zarządź sąds, Boże!
8Niech narody zbiorą się wokół Ciebie, 
a Ty zasiądź nad nimi na wysokości. 
9Pan będzie sądził ludy! 
Osądź mnie, Panie, według mej sprawiedliwości 
i zgodnie z moją niewinnością! 
10Nieprawość bezbożnychs niech dojdzie do kresu, 
a sprawiedliwego umocnij, 
sprawiedliwy Boże, który badasz sercas i sumienied! 
11Bóg jest moją tarczą, 
On zbawia ludzi prawego serca. 
12Bóg jest sędzią sprawiedliwym, 
Bóg na zło oburza się codziennie. 
13Jeśli się nie nawrócą, wyciągnie miecz ognisty. 
Już trzyma swój łuk napięty! 
14Wykonał narzędzia śmierci 
i wypuścił płonące strzałye! 
15Oto grzesznik począł nieprawość, 
jest brzemienny w podstęp i urodzi zdradęf. 
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16Wykopał dół i go pogłębił, 
lecz sam wpadnie do jamy, którą przygotował. 
17Niech jego podstęp obróci się przeciw niemu, 
a jego nieprawość spadnie mu na głowę! 
18Będę sławił Pana za Jego sprawiedliwość 
i będę śpiewał imienius Pana Najwyższego!
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 Psalm 8. Hymn na cześć Boga Stwórcy, objęty klamrą pochwały imienia Bożego, które oznacza sa‑
mego Boga (ww. 2.10). Podczas przesiedlenia babilońskiego kapłani chcieli podtrzymać nadzieję Izraela, 
akcentując władzę człowieka nad stworzeniem, a zarazem jedyność Stwórcy i Odkupiciela (Rdz 1 i 9). 
Hymn ukazuje także wielką godność człowieka, niewiele mniejszego od aniołów (w. 6). Choć człowiek nie 
przestaje być stworzeniem, został przez Boga obdarzony Boskimi atrybutami: czcią i chwałą (w. 6). Jako 
pan stworzenia, musi jednak uznać swoją zależność od Stwórcy, gdyż to On go wywyższa. Uznając w Bogu 
swojego Pana, człowiek odkrywa, że powierzone mu panowanie nad światem jest w swej istocie służbą, 
pełną szacunku dla stworzenia. Najgłębsza prawda o godności człowieka objawia się wtedy, gdy odnosimy 
ten psalm do Jezusa Chrystusa, którego wspaniałość przewyższa niebiosa (w. 2). W Nim człowieczeństwo 
osiągnęło swą doskonałość.

a) Gat – miasto filistyńskie, 
w którym Dawid usiłował ukryć 
się przed Saulem (1Sm 21,11‑15).  
Możliwe jest też tłumaczenie tej 
niejasnej wskazówki muzycznej: 
przy tłoczeniu wina. Komentarze 
chrześcijańskie widzą tu alu‑
zję do nazwy ogrodu oliwne‑
go, Getsemani, która oznacza 
‘tłocznia oliwna’.

b) Ta aklamacja jest rodza‑
jem refrenu, który powtórzy się 
w w. 10, tworząc tzw. inkluzję 
(obramowanie) utworu.

c) Jezus wskazuje to zdanie 
jako mesjańską zapowiedź swo‑
jej osoby (Mt 21,16).

d) od aniołów – dosł. od bogów 
(chodzi o dwór niebieski) lub 
od Boga; podkreślenie godności 
człowieka stworzonego na obraz 
Boga (Rdz 1,26‑28). Anioł – zob. 
Słownik.

e) Wersety 5‑7 zostały zacyto‑
wane i odniesione do Chrystusa 
w Hbr 2,6‑9.

f) W wersetach 7‑9 zawarto 
myśl, że Bóg dał człowiekowi 
władzę nad światem, aby go 
pielęgnował i strzegł. Grzeszny 
człowiek nierzadko zamienia 
ten dar w samowolę.

Psalm 8

Wielkość Boga w godności człowieka 

1Dyrygentowi: na melodię z Gata. Psalm Dawida. 
2O Panies, Panie nasz,  
jak sławne jest Twoje imięs 
na całej ziemib! 
Twoja wspaniałość przewyższa niebiosa. 
3Z ust dzieci i niemowląt odbierasz chwałę 
na przekór Twoim wrogomc. 
Sprawiasz, że milknie mściwy nieprzyjaciel. 
4Gdy patrzę na niebo, dzieło Twoich palców, 
księżyc i gwiazdy, które utwierdziłeś... 
5Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, 
i czym śmiertelnik, że troszczysz się o niego? 
6Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołówd, 
chwałąs i czcią go ukoronowałeś. 
7Ustanowiłeś go nad dziełami rąk Twoich, 
wszystko poddałeś pod jego stopye: 
8wszystkie owce i bydło, 
a także dzikie zwierzęta, 
9ptactwo powietrzne i ryby morskie, 
wędrujące szlakami mórzf. 
10O Panie, Panie nasz,  
jak sławne jest Twoje imię  
na całej ziemi!
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 Psalm 9. Wraz z Psalmem 10 najprawdopodobniej pierwotnie stanowił jeden utwór. Podzielono go 
na potrzeby liturgii żydowskiej, stąd różnica w dalszej numeracji pomiędzy Biblią hebrajską i jej greckim 
przekładem, czyli Septuagintą (LXX). Początkowa pieśń pochwalna przechodzi w lamentację z elementami 
suplikacji (ww. 14.20n; zob. Ps 10,12.15). Osobisty dramat psalmisty można odczytać także w sensie 
narodowym, a nawet eschatologiczym. Lektura tego psalmu z punktu widzenia chrześcijańskiego pozwala 
dostrzec w nim podobieństwo do ewangelicznego błogosławieństwa ubogich i zapowiedzi klęski bezboż‑
nych (np. Łk 6,20‑26). Ludzie uczciwi, którzy doznają niesprawiedliwych cierpień, sądzą często, że Bóg się 
opóźnia z pomocą. Tymczasem On, ucieczka dla uciśnionych, nie zapomina o ubogich, lecz powstrzymuje 
wykonanie wyroku wydanego na grzesznych, aby dać im szansę nawrócenia (ww. 5.7.21; por. 2P 3,9).  
Takie próby są sprawdzianem wierności człowieka, mają także umacniać ubogich (Ps 10,14.17; 1P 5,10). 
Z tych powodów ostatni etap historii, rozpoczęty w dniu Zmartwychwstania Chrystusa, trwa już dwa 
tysiące lat.

a) Mut labben – tytuł pieśni 
(O śmierci syna), na melodię 
której proponuje się wykonać 
ten psalm. W grec. i łac. wer‑
sji Psałterza jest tłumaczenie: 
O tajemnicach syna. Interpretacja 
chrześcijańska widzi tu aluzję 
do Śmierci i Zmartwychwstania 
Chrystusa. 

b) Alef, Bet, Gimel... – litery 
alfabetu hebrajskiego, od któ‑
rych w oryginale rozpoczyna‑
ją się kolejne strofy psalmu. 
Utwory, w których zastosowano 
taki środek stylistyczny, nazy‑
wają się akrostychami, czyli 
utworami alfabetycznymi. Ps 
9 – 10 jest jednym z psalmów 
alfabetycznych (Ps 25; 34; 37; 
111; 112; 119; 145). Ten środek 
stylistyczny jest prawie niemoż‑
liwy do odtworzenia w przekła‑
dach na inne języki.

c) Bóg staje w obronie psalmi‑
sty i karci jego wrogów, walczy 
po stronie wierzącego, zgodnie 
z przekonaniem, że Bóg jest 
pierwszą przyczyną wszystkie‑
go, co się dzieje. Przypisywano 
Mu także śmierć nieprzyjaciół 
(Ps 7,13; 18,4).

d) znają Twe imię – wyrażenie 
oznaczające zażyłość między 
osobami. Znać czyjeś imię to 
znać jego istotę, tożsamość 
i tajemnicę (Ps 20,2+).

e) Mściciel krwi – krzywdzenie 
niewinnych i przelewanie nie‑
winnej krwi to grzechy wołające 
o pomstę do Boga (Rdz 4,10). 
W Izraelu znana była funkcja 
mściciela krwi, który miał śmier‑
cią ukarać zabójcę (np. Rdz 
9,6; Lb 35,12nn; Pwt 19,12). 
Psalmista w Bogu upatruje swo‑
jego Mściciela.

Psalm 9

Bóg obala pysznych, a zbawia pokornych 

  1Dyrygentowi: na melodię „Mut labben” a. Psalm  
 Dawida. 

Alef b 2Całym sercems będę Cię sławił, Panies, 
 będę opowiadał wszystkie Twoje cudas, 
 3będę się cieszył i radował Tobą, 
 będę śpiewał Twemu imienius, Najwyższy! 
 
Bet 4Moi wrogowie się wycofają, 
 osłabną i znikną sprzed Twego oblicza. 
 5Bo Ty jesteś obrońcą mojej sprawy, 
 zasiadłeś na tronie, Sędzio sprawiedliwy. 
Gimel 6Skarciłeś narody, wytępiłeś bezbożnychs. 
 Wymazałeś ich imię na wieczne czasy. 
 7Wrogowie pokonani, rozbici na zawsze, 
 ich miasta zburzyłeś, pamięć o nich przepadłac. 
He 8Oto Pan zasiada na wieki, 
 ustawił swój tron, by sądzićs. 
 9On będzie sądził świat sprawiedliwie,  
 słusznie osądzis ludy. 
Waw 10Pan jest obrońcą ubogiego, 
 twierdzą w czasach ucisku. 
 11Tobie zaufają ci, którzy znają Twe imięd, 
 bo nie opuszczasz, Panie,  
  tych, co się do Ciebie zwracają! 
 
Zajin 12Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonies, 
 głoście wśród ludów Jego dzieła! 
 13Bo Mściciel krwie pamiętał o ubogich 
 i nie zapomniał ich wołania. 
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a) Sela – zob. Ps 3,3+.

b) Wersety 18‑19 świadczą 
o tym, że psalmista uważa za 
sprawiedliwe, aby grzesznicy 
znaleźli się w zapomnianej 
przez Boga krainie umarłych. 
Dla ubogich, czyli sprawiedli‑
wych, przygotowany jest inny 
los (Ps 6,6+).

c) Komentarz jak do Psalmu 9.

d) W wersetach 3‑4 psalmista 
przedstawia swoje udręki jako 
bluźnierstwo wrogów, którego 
dopuszczają się wobec Boga. 
Walki w imię jakiegoś boga 
miały swój początek w przeko‑
naniu, że zwycięstwo jest po 
stronie tych, których bóstwo 
jest silniejsze. Porażka jakiegoś 
narodu w bitwie oznaczała także 
słabość boga pokonanego naro‑
du, a moc boga zwycięzców.

e) Twoje wyroki – w znaczeniu 
Bożego postanowienia (rozpo‑
rządzenia, ustawy).

Chet 14Zmiłuj się nade mną, Panie, 
 spójrz, jak mnie poniżają wrogowie. 
 Ty wyprowadziłeś mnie z bram śmierci, 
 15abym głosił Twą chwałęs w bramach Syjonus 
 i radował się Twoim wybawieniem. 
Tet 16Poganie utknęli w jamie, którą wykopali, 
 w sidle, które zastawili, uwięzła ich noga. 
 17Pan okazał się moim obrońcą, 
 bezbożny uwikłał się w dzieła rąk swoich. Selaa

Jod 18Do krainy umarłychs niech odejdą bezbożnis, 
 wszystkie narody, które zapominają o Bogu. 
Kaf 19Bo ubogi nie będzie zapomniany na zawsze, 
 ufność nędzarzy nie zginie na wiekib. 
 20Zacznij działać, Panie, by nie zwyciężył  
  człowiek,
 pozwij narody przed swój trybunał!
 21 Panie, napełnij ich trwogą, 
 niech poganie wiedzą, że są tylko ludźmi! Sela

Psalm 10c 

Lamed 1Czemu, o Panies, stoisz daleko, 
 ukrywasz się w czasie ucisku? 
 2Pycha bezbożnika niszczy ubogiego. 
 Oby bezbożni zaplątali się  
  w zamysły, które uknuli! 
Mem 3Bezbożny przechwala się swymi pragnieniami, 
 wyzyskiwacz bluźni i znieważa Pana. 
Nun 4Bezbożny mówi w swej pysze: 
 „Jego gniews nie skarci! Nie ma Boga!”d. 
Samech 5Głupie są jego myśli,  
 jego drogis są zawsze obrzydliwe. 
 Odrzucił od siebie Twoje wyrokie, 
 gardzi swymi nieprzyjaciółmi. 

 6Myśli sobie: „Ja się nie zachwieję! 
 Nie zaznam zła po wszystkie pokolenia!”. 
Pe 7Jego usta pełne są zdrady i trucizny,  
 swoim językiem zadaje ból i cierpienie. 
 8W zaroślach robi zasadzkę, 
 w ukryciu zabija niewinnego.  
 Jego oczy śledzą nędzarza. 



1190Psalm 10,9‑18

a) W wersetach 5‑11 psalmista 
przedstawił obraz życia i postę‑
powania ludzi występnych, któ‑
rzy nie liczą się z Bogiem i są 
przekonani, że nie interesuje 
się On losem skrzywdzonych.

Ajin 9Ukryty jak lew czatuje w szałasie, 
 czyha, by schwytać ubogiego. 
 Porywa ubogiego, łowiąc go w swe sieci. 
Cade 10Zadręcza sprawiedliwego, 
 sprytnie się ustawia, by znieważyć nędzarza. 
 11Myśli sobie: „Bóg zapomniał,  
 odwrócił swoje oblicze, nigdy tego nie zobaczy!”a. 

Qof 12Zacznij działać, Panie! Podnieś dłoń, o Boże! 
 Nie zapominaj o ubogich! 
 13Dlaczego bezbożny gardzi Bogiem 
 i myśli sobie: „Ty nie będziesz karcił”? 
Resz 14Przecież Ty widzisz. 
 Dostrzegasz trud i cierpienie, by wziąć je 
  w swe ręce.
 Tobie oddaje się nędzarz,  
 Ty jesteś opiekunem sieroty. 
Szin 15Skrusz ramię bezbożnego i złoczyńcy, 
 skarć jego grzechs, by go już nie było! 
 
 16Pan będzie królował na wieki wieków, 
 z Jego ziemi znikną poganie. 
Taw 17Spełniłeś, Panie, pragnienia ubogich, 
 modlitwy ich sercs usłyszało Twe ucho. 
 18Bądź obrońcą uciśnionego i sieroty, 
 aby śmiertelnik nie wzbudzał już postrachu! 



1191 Psalm 11

a) w… świątyni – dosł. w pałacu 
świętości; może chodzić o miejsce 
święte w świątyni.

b) Antropomorficzne przed‑
stawienie Boga (Ps 2,4+), odda‑
jące wyobrażenia starożytnych 
o Jego mieszkaniu i działaniu.

c) deszcz ognia i siarki, palący 
wicher – kara, która spotkała 
Sodomę (Rdz 19,24; Ps 7,13n+). 
O karze Bożej zob. Słownik.

d) oglądać Jego oblicze – syno‑
nim Bożej łaskawości i obraz 
bliskich więzi Boga z człowie‑
kiem. Ujrzenie Boga wiązało 
się ze śmiercią (np. Wj 33,20; 
Sdz 13,22), tym bardziej więc 
zapowiedź widzenia oblicza 
Boga, które ma być nagrodą 
dla sprawiedliwego, świadczy 
o wielkiej łaskawości Boga, 
który dopuszcza człowieka do 
bliskości ze sobą.

 Psalm 11. Psalm składa się z dwóch części, z których pierwsza (ww. 1‑4) mówi o radzie, jaką otrzymał 
psalmista: ma opuścić Syjon, bo wrogowie gotowi są do ataku. On jednak całą ufność złożył w Bogu. Część 
druga (ww. 5‑7) opiera tę ufność na sprawiedliwym sądzie Bożym, czekającym złych i dobrych. Można tu 
dostrzec wyrocznię kapłana wypowiedzianą w świątyni nad niewinnym człowiekiem, który się schronił 
w tym miejscu azylu. Psalm zachęca do ufności Bogu wobec przedłużających się udręk i pojawiającego 
się zwątpienia. Bóg zdaje się nie reagować natychmiast, wie jednak, co dzieje się w ludzkich sercach. Na‑
dejdzie czas na ostateczne zwycięstwo sprawiedliwości, choćby zostało ono odsunięte na Sąd Ostateczny. 
W NT Jezus wielokrotnie wzywa do zaufania Bogu, zapewniając, że czuwa On nad każdym człowiekiem  
(Mt 10,28‑31) i wysłucha wszystkich próśb, które są kierowane do Niego z wiarą i ufnością (Mt 7,7n).

Psalm 11

Ufność sprawiedliwego 

1Dyrygentowi. Psalm Dawida. 
Schroniłem się u Panas. Dlaczego mi mówicie: 
„Jak ptak odleć w góry”? 
2Oto bezbożnis już łuk naciągają, 
kładą strzały na cięciwę, 
by w ciemności strzelać do uczciwych. 
3Gdy kruszą się fundamenty, 
cóż może uczynić sprawiedliwy? 
4Pan w swojej świątynia, 
Pan w niebie zasiada na tronie. 
Jego oczy patrzą na ubogiego, 
swoim wzrokiem bada ród ludzkib. 
5Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego, 
jest wrogiem kochającego przemoc. 
6Spuści na bezbożnych deszcz ognia i siarki, 
palący wicherc przypadnie im w udziale. 
7Pan bowiem jest sprawiedliwy i miłuje czyny prawe. 
Uczciwi będą oglądać Jego obliczed.



1192Psalm 12

a) w niskiej tonacji – zwrot 
różnie tłumaczony i inter‑
pretowany; inne propozycje: 
w oktawie, według ósmej melodii, 
na ośmiostrunną lirę. Tradycja 
chrześcijańska proponuje: na 
dzień ósmy, odnosząc treść psal‑
mu do nadziei nowego świata, 
który bierze swój początek ze 
zmartwychwstania Chrystusa 
w pierwszy dzień tygodnia. 
Ósmym dniem jest więc dzień 
wieczności, chwały, do której 
dostęp otwarło wierzącym zwy‑
cięstwo Chrystusa. 

b) W wersetach 2‑3 psalmi‑
sta zastosował przesadnię (Ps 
5,10+), mówiąc o całkowitym 
zepsuciu ludzkości. Za pomo‑
cą tego środka stylistycznego 
wzmacnia prośbę zanoszoną do 
Boga.

c) Złorzeczenia w modlitwie, 
czyli prośby o klęskę wrogów, 
występują w Psałterzu bardzo 
często. Oddają one sposób 
myślenia starożytnych. Walka 
z bezbożnymi polegała bowiem 
także na modlitwie o ich 
unicestwienie, a niewinnie 
krzywdzony człowiek często 
nie posiadał już innego środka, 
by dochodzić sprawiedliwości. 
Psalmista nie mścił się jednak 
na wrogach, lecz oddawał 
pomstę Bogu. Przykazanie 
miłości nieprzyjaciół przyniósł 
dopiero Jezus Chrystus (np. Mt 
5,44). Występujące w psalmach 
złorzeczenia możemy interpreto‑
wać na płaszczyźnie duchowej, 
jako modlitwę o zniszczenie 
wszelkiego zła i przyspieszenie 
ostatecznego zwycięstwa Boga.

 Psalm 12. W psalmie wyraźnie zarysowane są dwie części: lamentacja i złorzeczenie przeciwko krzyw‑
dzicielom (ww. 2‑5) oraz wyrocznia z dodaniem sentencji pouczających (ww. 6‑9). Złem, którego boleśnie 
doświadcza psalmista, jest podstępne słowo, grzech języka (Jk 3,2nn), którym zostaje przeciwstawione 
szczere słowo Boga. Wymowa całego psalmu podkreśla wiarę w to, że Bóg nie pozwoli zwyciężyć występ‑
nym. Piętnując obłudę ludzi i próby stawiania siebie w miejsce Boga, pieśń zyskuje niezwykłą aktualność 
także dzisiaj. Świat bowiem nie przestaje posługiwać się kłamliwą propagandą i wciąż promuje wszelkie 
formy niewierności. Zbawienie jest darem i zadaniem; aby je osiągnąć, trzeba oczyszczać ludzkie słowa 
Bożym Słowem (J 1,1‑14) i uczyć się prawdziwej pokory (Łk 14,11).

Psalm 12

Wierność Boga 

1Dyrygentowi: w niskiej tonacjia. Psalm Dawida. 
2 Ratuj, Panies, bo nie ma już pobożnych, 
bo zanikła wierność wśród ludzi! 
3Jedni o drugich mówią złe rzeczy, 
podstępnymi ustami i fałszywym sercems knują zdradęb. 
4Niech Pan wytępi wszystkie podstępne usta  
i język bluźniący zuchwalec! 
5Tych, którzy mówią: „Naszą siłą jest język, 
a usta sprzymierzeńcem. Kto będzie nam rozkazywał?”. 
6„Ze względu na ucisk biednych i jęk nędzarzy 
– mówi Pan – teraz zacznę działać. 
Przyniosę wybawienie wzgardzonemu!”. 
7Słowa Pana to słowa czyste, 
srebro oczyszczone w ziemnym tyglu, 
siedmiokrotnie przetopione. 
8Panie, Ty ich zachowasz 
i nas ustrzeżesz na wieki od tego pokolenia, 
9choć wszędzie krążą bezbożnis 
i wzmaga się nieprawość wśród ludzi. 



1193 Psalm 13

a) Motyw zapomnienia, 
czyli opuszczenia przez Boga, 
pojawia się często w ST. 
Milczenie Boga (czyli brak dzia‑
łania) interpretowano jako Jego 
zapomnienie o swoim ludzie. 
Podobne pytania retoryczne 
są poetyckim zwrotem często 
stosowanym podczas modlitwy; 
wyrażają one prośbę o jak naj‑
szybszą Bożą interwencję.

b) odwracał… swoje oblicze – 
synonim Bożej „niepamięci”. 
Gdy Izraelici z różnych powo‑
dów (np. własnych grzechów) 
nie doświadczali Bożej obecno‑
ści i działania, mówili, że Bóg 
ukrywa swoją twarz przed nimi 
(Ps 4,7+).

c) Twoje zbawienie – Izraelici 
pojmowali zbawienie głównie 
w kategoriach ziemskich, jako 
ocalenie przez Boga w sytuacji 
zagrożenia, ratunek w trudnej 
sytuacji, pomoc w nieszczęściu 
(Ps 52,9+). Idea zbawienia 
wiecznego rozwijała się powoli 
i została ostatecznie objawiona 
w NT. Chrześcijanie w każdym 
tekście ST, w którym mowa 
jest o zbawieniu, mogą odna‑
leźć wiele odniesień do Jezusa 
Chrystusa.

 Psalm 13. Psalm rozwija się w trzech etapach: lamentacji cierpiącego (ww. 2n), jego prośbie (ww. 4n) 
i wyznaniu ufności w bliskie zbawienie (w. 6). Psalmista nie podaje konkretnych przyczyn swojej skargi. 
Zakreśla jedynie obszary, w których doznaje utrapień: poczucie oddalenia Boga, trudności wewnętrzne 
i wrogość ze strony ludzi. W świetle przypowieści o sędzim i wdowie (Łk 18,1‑8) chrześcijanin odnaj‑
duje tu zachętę, aby w każdej trudności ufnie i wytrwale zwracał się do Ojca. Sprawiedliwy Bóg wejrzy 
łaskawie na wiernego wyznawcę.

Psalm 13

Ufność w ucisku 

1Dyrygentowi. Psalm Dawida. 
2Jak długo, Panies, nie będziesz o mnie pamiętała? 
Jak długo będziesz odwracał ode mnie swoje obliczeb? 
3Jak długo będę nosił rozterki w mej duszys 
i każdego dnia ból w moim sercus? 
Jak długo wróg będzie się nade mnie wynosił? 
4Spójrz i wysłuchaj mnie, Panie, mój Boże! 
Oświeć moje oczy, bym na śmierć nie zasnął. 
5Niech nie mówi mój nieprzyjaciel: „Pokonałem go!”. 
Niech się nie cieszą moi wrogowie z mego nieszczęścia. 
6Ja zaufałem Twojej łasce. 
Moje serce rozweseli się Twoim zbawieniemc, 
będę śpiewał Panu, który mnie ocalił.



1194Psalm 14

a) Doświadczenie psalmisty 
mówi mu, że ludzie, który nie 
wierzą w Boga, postępują źle, 
gdyż nie obawiają się żadnej 
kary.

b) Paweł Apostoł przytacza 
m.in. ten werset jako argu‑
mentację prawdy o grzeszności 
wszystkich ludzi (Rz 3,10‑12).

c) Wyraz żywej nadziei na 
wyzwolenie, którą mieli Izraelici 
przebywający na wygnaniu 
babilońskim. W innych tekstach 
Jakub jest synonimem Izraela 
(np. Ps 47,5+), czyli całego naro‑
du wybranego. Tutaj mowa jest 
o Królestwie Południowym 
i Północnym (1Krl 12).

 Psalm 14. Lamentacja jednostki, powtórzona w nieco innej wersji w Psalmie 53. Spojrzenie Boga Zbaw‑
cy oznacza pełne poznanie rzeczywistości. Bóg spoglądający z nieba (w. 2) jest nadzieją narodu wybranego 
na zakończenie czasu niewoli. To samo spojrzenie Boga staje się powodem trwogi ludzi nierozumnych, czyli 
zuchwale odrzucających panowanie Boga i czynienie dobra (w. 5). Podłe działanie bezbożnych (ww. 1‑3), 
którzy chcą podporządkować sobie naród wybrany i szydzą z jego nadziei, nazwano zbrodnią przeciwko 
Izraelowi (ww. 4‑6). Jest nią deportacja do Babilonii (w. 7). Bóg jednak zawsze ujmuje się za uciśnionymi 
i żadna nieprawość nie ostoi się przed Nim. Psalm jest przestrogą przed niebezpieczeństwem ludzkiej 
pychy i zgubną ułudą ludzkiej siły oraz bezkarności.

Psalm 14

Tragedia bezbożnych 

1Dyrygentowi. Dawida.
Nierozumny myśli sobie: „Nie ma Boga!”. 
Zepsuci są, stali się obrzydliwi w swych czynach. 
Nie ma nikogo, kto by czynił dobroa. 
2Pans spojrzał z nieba na ludzi, 
aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny,  
 kto chce poznać wolę Boga. 
3Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni. 
Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednegob. 
4Czyż nie opamiętają się wszyscy,  
 którzy dopuszczają się nieprawości, 
którzy lud mój pożerają, jak gdyby chleb jedli, 
a Pana nie wzywają? 
5Oto przerazili się i zadrżeli, 
gdyż Bóg stoi po stronie sprawiedliwych. 
6Pokrzyżowaliście zamiary biedaka, 
ale Pan jest jego schronieniem. 
7Kto ześle z Syjonus zbawienie Izraelowis? 
Gdy Pan wyzwoli swój lud z niewoli, 
Jakubs się rozweseli, Izrael rozradujec.
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a) namiot – mowa o Namiocie 
Spotkania (pierwsze przenośne 
sanktuarium – por. Wj 26), 
w którym przechowywano Arkę 
Przymierza (Świadectwa), albo 
o świątyni. W tym drugim przy‑
padku poprzez to starożytne 
określenie autor podkreśla, że 
świątynia jest „przedłużeniem” 
sanktuarium z czasów wędrów‑
ki przez pustynię, lub pogłębia 
jej znaczenie, przedstawiając 
ją jako miejsce zamieszkania 
Boga.

b) święta góra – zob. Ps 3,5+.

c) sprawiedliwość – w Biblii 
nie oznacza tylko umiejętności 
wydawania słusznych wyroków 
czy decyzji. Jest synonimem 
pobożności, wierności oraz pra‑
wego sposobu myślenia i postę‑
powania. Ludzka sprawiedli‑
wość ma swój niedościgniony 
wzór i źródło w nieskończonej 
sprawiedliwości Boga.

d) nie pożycza na lichwę – 
powszechna praktyka w staro‑
żytności pożyczania na procent. 
Prawo Boże wyraźnie zabrania‑
ło pobierania odsetek od ubo‑
gich. W biblijnym Izraelu bliź‑
nim (bratem) był jednak tylko 
drugi Izraelita. Obcym można 
było pożyczać na procent (Pwt 
23,20n).

 Psalm 15. Typowy przykład tzw. liturgii wejścia (Iz 33,13‑16; Ps 24), w której służba świątynna przy‑
pominała pielgrzymom o właściwym usposobieniu wewnętrznym, aby móc wejść do świątyni. Następnie 
wchodzący deklarowali swą niewinność (Ps 5,5‑8; 26,3‑8). Warunkiem wejścia na świętą górę (w. 1), czyli 
Syjon, jest nienaganne życie, dotrzymywanie słowa, szacunek dla bliźnich i nienawiść do grzechu. W tym 
kontekście prawa kultowego nie ma mowy o lekceważeniu kogokolwiek z racji odmienności religii czy 
przekonań. Psalm ukazuje wielkie ideały sprawiedliwości i miłości bliźniego jako podstawę godnego udziału 
w liturgii (Mt 5,23n). Czytając go w perspektywie doskonałego kultu czasów ostatecznych, przypominają 
się słowa Jezusa, że do królestwa Bożego ma wstęp ten, kto pełni wolę Ojca (np. Mt 7,21; 25,31nn), 
najpełniej wyrażoną w przykazaniach miłości (np. Mt 22,36‑40).

Psalm 15

Kto stanie przed Bogiem?

1Psalm Dawida.
Panies, kto zagości w Twym namiociea, 
kto zamieszka na Twej świętej górzeb? 
2Ten, kto postępuje nienagannie, 
czyni sprawiedliwośćc, 
kto mówi prawdę w swoim sercus, 
3kto swym językiem nie kłamie, 
nie czyni zła bliźniemus 
i nie znieważa sąsiada. 
4Złoczyńcę uważa za nic, 
a szanuje bojącychs się Pana. 
Dotrzymuje przysięgi,  
nawet niekorzystnej dla siebie. 
5Swych pieniędzy nie pożycza na lichwęd 
i nie da się przekupić, by szkodzić niewinnym. 
Kto tak postępuje, pozostaje niezłomny.
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a) święci – byli nimi wszyscy 
członkowie narodu wybranego. 
Izrael jako własność Boga był 
ludem świętym i zobowiązanym 
do świętego życia (np. Wj 19,6; 
Kpł 20,26; Pwt 7,6; Dn 7,27; 
także Kol 1,2; 1P 2,9).

b) W wersetach 5n psalmi‑
sta czyni aluzję do podziału 
Kanaanu. Lewici (czyli kapłani; 
w późniejszym okresie tylko 
pomocnicy kapłanów) nie 
otrzymali na własność ziemi 
(tzw. działu), bo sam Pan był 
ich dziedzictwem (np. Lb 18,20; 
Pwt 18,1n).

c) sumienie – dosł. nerki, por. 
Ps 7,10+.

d) prawa strona – była ona 
zarezerwowana dla obrońcy, 
zarówno w sądzie, jak i na polu 
walki. Jest to więc synonim nie‑
zawodnej pomocy w różnych 
przeciwnościach.

e) kraina umarłych – zob.  
Ps 6,6+.

f) drogi – zob. Ps 1,1+.

g) Wersety 10n zostały w NT 
odniesione do Jezusa (Dz 2,24‑
31; 13,35‑37).

 Psalm 16. Akcja tego psalmu ufności rozgrywa się w trzech etapach: wierny szuka ucieczki w świątyni, 
gdzie wzywa Boga, wyznając swą wiarę i wyrzekając się jakichkolwiek związków z bożkami (ww. 1‑6). 
Po nocnej modlitwie umacnia się jego ufność (ww. 7‑9), dlatego zwraca się do Boga, przekonany o władzy 
Boga nad śmiercią i o bliskim zbawieniu (ww. 10n). W świetle NT psalm nabiera głębszego sensu escha‑
tologicznego. Uznając Boga za swe dziedzictwo, chrześcijanin wyraża nadzieję na coś więcej niż długie 
życie (Mk 8,35; J 12,25). Chrystus bowiem pokonał śmierć i wykazał bezużyteczność wszystkich bożków 
(ww. 3n). Jedynie wiara w Niego zapewnia życie wieczne (J 11,25). Uczestnictwo w kielichu Pana – Jego 
Męce (np. Mt 26,39) – otwiera możliwość udziału także w Jego dziedzictwie. Psalm pozostaje wspaniałą 
modlitwą tych, którzy wybrali Pana jako swe jedyne dziedzictwo. Oni będą doświadczać wiecznej rozkoszy 
(w. 11), przebywając blisko Boga.

Psalm 16

Bóg jedynym dobrem 

1Poemat Dawida. 
Zachowaj mnie, Boże, bo Tobie zaufałem! 
2Rzekłem Panus: Ty jesteś moim Panem, 
moje dobro pochodzi od Ciebie. 
3Do świętycha, którzy są na Jego ziemi, 
całą swą wolę cudownie nakłonił. 
4Mnożą się słabości tych, którzy wybrali obcych bogów. 
Nie będę uczestniczył w ich krwawych ofiarachs 
i nie wymówię ich imions moimi ustami. 
5Pan jest bogactwem moim i przeznaczeniem. 
Ty strzeżesz mojego losu. 
6Przypadły mi dobra wspaniałe, 
dziedzictwo moje jest najlepszeb. 
7Będę wysławiał Pana, który udzielił mi rady, 
bo nocami upomina mnie sumieniec. 
8Zawsze mam Pana przed oczami. 
On jest po mojej prawej stronied, abym się nie zachwiał.
9Dlatego cieszę się w sercus i bardzo raduję, 
gdyż moje ciałos będzie spoczywać w nadziei. 
10Nie pozostawisz mnie bowiem w krainie umarłyche 
i nie dopuścisz, aby Twój święty uległ rozkładowi w grobie. 
11Wskazujesz mi drogif, które prowadzą do życia, 
a Twoja obecność napełnia mnie radością, 
dajesz mi wieczną rozkosz po Twej prawej stronieg.



1197 Psalm 17,1‑14

a) nakłoń... ucha – antropomor‑
fizm (Ps 2,4+), który tu oznacza: 
pospiesz się z ratunkiem, wysłu‑
chaj mnie uważnie.

b) Bóg roztacza opiekę nad 
swoim ludem jak ptak chro‑
niący pisklęta pod skrzydłami 
(np. Wj 19,4; Pwt 32,11n; Mt 
23,37). Kiedy obraz nawiązu‑
je do skrzydeł cherubów (Ps 
18,11+) na Arce Przymierza 
(Wj 25,18‑20), wyraża prośbę 
o znalezienie azylu w świątyni.

 Psalm 17. Lamentacja jednostki. Psalmista przekonany o swej niewinności błaga Boga, aby go wy‑
słuchał (ww. 1‑6). Prosi o ocalenie dla siebie i o pokonanie dręczycieli (ww. 7‑14) oraz wyraża wiarę 
w otrzymanie rychłej nagrody (w. 15). Jego modlitewne zwrócenie się do Boga z prośbą o uwolnienie 
od nieprzyjaciół pociąga za sobą rezygnację z chęci zemsty i oznacza ufność w Bożą sprawiedliwość. 
Końcowe zdanie wprowadza już w chrześcijańską lekturę psalmu. Jak Ojciec wysłuchał prośby niewin‑
nego Syna w dniach Jego ziemskiej misji i wskrzesił Go do życia wiecznego (Hbr 5,7), tak samo uczyni 
ludziom – swoim dzieciom. Jezus bowiem przywrócił nam pierwotną niewinność i syci nas duchowym 
życiem w sakramentach. 

Psalm 17

Prośba o wyzwolenie 

1Modlitwa Dawida.
Wysłuchaj, Panies, mojej słusznej sprawy, 
skłoń się ku memu błaganiu. 
Wysłuchaj modlitwy moich ust nieobłudnych. 
2Wydaj osąd w mojej sprawie, 
bo Twoje oczy widzą to, co słuszne. 
3Doświadczyłeś moje serces, nawiedziłeś je nocą, 
wypróbowałeś mnie ogniem, 
lecz nie znalazłeś we mnie nieprawości. 
Nie zgrzeszyłem ustami, 4jak czynią to ludzie, 
byłem posłuszny Twym słowom, 
wystrzegałem się drógs przestępcy. 
5Stawiam swe stopy na Twoich ścieżkach, 
by nie chwiały się moje kroki. 
6Wołam do Ciebie, Boże, bo Ty mnie wysłuchasz. 
Nakłoń ku mnie uchaa, usłysz moje słowa! 
7Okaż swą przedziwną łaskę, Zbawco ufających Tobie,  
którzy szukają Twojej pomocy. 
8Strzeż mnie jak źrenicy oka, 
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydełb, 
9z dala od bezbożnychs, którzy mnie uciskają. 
Otoczyli mnie nieprzyjaciele, 
10którzy w dobrobycie utracili swą wrażliwość. 
Ich usta przemawiają zuchwale. 
11Ci, którzy mnie chwalili, teraz mnie osaczają, 
śledzą mnie, by powalić na ziemię. 
12Pochwycili mnie jak lew gotowy do łowów, 
jak młody lew czający się w kryjówce. 
13Powstań, Panie, zastąp mu drogę i powal! 
Ocal mnie swym mieczem od bezbożnego 
14i swoją ręką, Panie, od śmiertelników, 
od tych, którzy mają wszystko w tym życiu. 



1198Psalm 17,15

Napełnili swe brzuchy, nasycili swych synów  
i pozostało jeszcze dla ich wnuków. 
15Ja zaś żyłem uczciwie, więc będę dopuszczony  
 przed Twe oblicze, 
zostanę nasycony, gdy objawi się Twoja chwałas!



1199 Psalm 18,1‑13

a) skała – częste w ST okre‑
ślenie Boga (np. Pwt 32,4; 2Sm 
22,47; Ps 92,16). Tytuł ten 
podkreśla wierność Boga i Jego 
stałość w przymierzu, którym 
związał się z człowiekiem.

b) świątynia – czyli w miejscu 
przebywania Boga na ziemi.

c) Istoty niebieskie zwane che-
rubami (zob. Słownik) utożsa‑
miane z aniołami, przedstawia‑
no z ludzką twarzą, tułowiem 
pół lwa i pół wołu oraz ze 
skrzydłami orła (Wj 25,18‑20).

 Psalm 18. Modlitwa dziękczynna króla Dawida lub któregoś z jego następców (w. 51). ST zawiera jesz‑
cze inną wersję tego psalmu w 2Sm 22,2‑51. Król uniknął śmierci (ww. 2‑6.16‑20) dzięki Bożej interwencji 
(ww. 7‑15). Umocniony Jego opieką pokonał wrogów (ww. 16‑32) i zmusił ich do kapitulacji (ww. 33‑49). 
Opiewa też moc Pana, który wierny obietnicy danej Dawidowi, udzielił mu zwycięstwa (ww. 50n). W świe‑
tle NT psalm wyraża dziękczynienie Chrystusa, Nowego Dawida, po zwycięskiej walce z mocami zła i śmierci, 
w której okazał się niezłomnie wierny Ojcu. Bóg objawił się w sposób szczególny w Jego Zmartwychwstaniu, 
w obłoku Wniebowstąpienia (Dz 1,9) i w wichrze Zielonych Świąt (Dz 2,2). Zwycięstwo Króla wywyższonego 
na krzyżu staje się udziałem wszystkich, którzy w swym życiu pragną doskonałości na wzór samego Ojca  
(Mt 5,48). Zwycięstwo to jest zawsze łaską Boga, której udzielił Jezusowi, a przez Niego i nam.

Psalm 18

Dziękczynienie króla za zwycięstwo 

1Dyrygentowi. Dawida, sługi Panas, który zwrócił się do Pana słowami 
tej pieśni, kiedy Pan wybawił go z mocy wszystkich jego wrogów 
i z ręki Saula. 2Zaśpiewał: 
Miłuję Cię, Panies, mocy moja, 
3Panie, opoko moja, schronienie moje i mój wybawco, 
Boże mój, moja skałoa i moja nadziejo, 
tarczo moja, mocy zbawienia i moja twierdzo!
4Niech Pan będzie uwielbiony!  
Wezwałem Go na pomoc, 
On mnie uwolnił od wrogów. 
5Oplotły mnie więzy śmierci, 
dosięgły mnie strumienie zagłady, 
6skrępowały mnie więzy krainy umarłychs, 
schwytały mnie sidła śmierci. 
7W moim ucisku wołałem do Pana, 
mego Boga błagałem o pomoc, 
a On mnie usłyszał w swojej świątynib, 
moje błaganie dotarło do Jego uszu. 
8Ziemia zatrzęsła się i zadrżała, 
podstawy gór się poruszyły, 
zatrzęsły się, bo Bóg się rozgniewał. 
9Wzniósł się dym Jego gniewus, 
a ogień pożerający zapłonął na Jego obliczu; 
węgle żarzące zapalają się od niego. 
10Nachylił niebiosa i zstąpił, 
a ciemna chmura pod Jego stopami. 
11Dosiadł cherubac i odleciał, 
uniósł się na skrzydłach wiatru. 
12Uczynił sobie zasłonę z ciemności, 
skrył się w namiocie czarnych chmur deszczowych. 
13Przed Nim blask się rozchodził, 
a Jego chmury rozrzuciły grad i żarzące węgle. 



1200Psalm 18,14‑34

a) W wersetach 8‑16 obja‑
wienie się mocy Boga zostało 
przedstawione w poetyckim 
obrazie zjawisk przyrodniczych: 
trzęsienia ziemi, dymu, ognia, 
wichury, piorunów i grzmotów. 
To typowe składniki opisów 
teofanii, czyli objawień się Boga 
(np. Wj 19,16‑18; 1Krl 19,11n; 
Ps 97,2‑5; Mt 24,29‑31).

b) sprawiedliwość – zob. Ps 15,2+.

14Pan zagrzmiał z nieba, 
Najwyższy podniósł swój głoss – grad i żarzące węgle.
15Wypuścił strzały i ich rozproszył, 
rozmnożył pioruny i wprawił ich w zamęt. 
16Od Twojej groźby, Panie, 
od podmuchu Twego gniewu  
odsłoniło się dno morza 
i obnażyły się fundamenty ziemia. 
17Z nieba wyciągnął rękę, aby mnie pochwycić, 
wydobył mnie z wód ogromnych. 
18Ocalił mnie od potężnych wrogów, 
od nieprzyjaciół silniejszych ode mnie. 
19Napadli na mnie w dniu mego nieszczęścia, 
lecz Pan okazał się moim obrońcą,
20On mnie wyprowadził na miejsce przestronne, 
wybawił mnie, gdyż we mnie upodobał sobie. 
21Pan mnie wynagrodził za moją sprawiedliwośćb, 
za czystośćs moich rąk mi odpłacił. 
22Gdyż szedłem drogamis wytyczonymi przez Pana 
i nie buntowałem się przeciw mojemu Bogu. 
23Gdyż szanowałem wszystkie Jego nakazy 
i Jego praw nie odrzucałem. 
24Byłem doskonały wobec Niego 
i wystrzegałem się grzechus. 
25Więc Pan mi odpłacił za moją sprawiedliwość, 
za czystość rąk moich przed Jego oczami. 
26Dochowujesz wierności temu, kto jest wierny, 
z człowiekiem nienagannym postępujesz nienagannie. 
27Z uczciwym postępujesz uczciwie, 
ale z przewrotnym – przebiegle. 
28Gdyż Ty wybawiasz ludzi pokornych, 
ale wyniosłych upokarzasz. 
29Ty bowiem, Panie, zapalasz moją lampę, 
Boże mój, Ty rozjaśniasz me ciemności. 
30Z Twoją pomocą zdobywam umocnienia, 
dzięki mojemu Bogu mogę mur przeskoczyć. 
31Droga Boża jest nieskalana, 
słowo Pana oczyszczone w ogniu.  
On jest tarczą dla wszystkich, którzy Mu ufają. 
32Bo któż jest Bogiem oprócz Pana? 
Kto skałą prócz naszego Boga? 
33Bóg przepasuje mnie mocą, 
nieskalaną czyni moją drogę. 
34Moim nogom daje szybkość gazeli 
i stawia mnie na wyżynach. 



1201 Psalm 18,35‑51

a) Obraz Boga, który jest 
nauczycielem sztuki wojennej 
(Ps 3,8+).

b) pomazaniec – zob. Ps 2,2+.

35On ćwiczy moje ręce do walki, 
moje ramiona do napinania spiżowego łukua. 
36Ty mnie osłaniasz jak tarcza 
i Twoja prawa ręka mnie podtrzymuje, 
wywyższa mnie Twoje uniżenie. 
37Poszerzasz drogę przede mną, 
moje stopy się nie potykają. 
38Ścigałem i zabijałem mych wrogów; 
nie spocząłem, dopóki ich nie zniszczyłem. 
39Powaliłem ich i nie będą mogli powstać, 
leżą pod moimi stopami. 
40Ty przepasałeś mnie mocą do walki, 
powaliłeś przede mną przeciwników. 
41Zmusiłeś wrogów do ucieczki przede mną, 
zdołałem wytracić moich nieprzyjaciół. 
42Szukali pomocy, lecz nie było wybawcy, 
wołali do Pana, lecz nie odpowiedział. 
43Starłem ich jak proch na wietrze, 
pozbyłem się jak ulicznego błota. 
44Uchroniłeś mnie przed buntami ludu, 
ustanowiłeś mnie głową narodów. 
Służy mi lud, którego nie znałem, 
45uważnie słucha moich poleceń. 
Cudzoziemcy mi schlebiają. 
46Cudzoziemcy mdleją ze strachu 
i opuszczają swoje warownie. 
47Niech żyje Pan, niech będzie błogosławionas moja skała! 
Niech będzie wywyższony Bóg, który mnie zbawia!
48Bóg, który przeze mnie dokonuje pomsty, 
który poddaje mi narody;
49który wybawia mnie od gniewu nieprzyjaciół, 
stawia mnie przed napastnikami, 
ocala mnie od zbrodniarzy! 
50Dlatego Cię sławię 
wśród narodów, Panie, 
śpiewam psalm Twojemu imienius. 
51Ty dajesz swojemu królowi wielkie zwycięstwa, 
okazujesz łaskę swemu pomazańcowib, 
Dawidowi i jego potomstwu na wieki.



1202Psalm 19,1‑13

a) Przykazanie Boże porów‑
nane do słońca, które rozświetla 
ziemię; podobnie przykazanie 
rozjaśnia życie człowieka 
poznaniem woli Bożej.

 Psalm 19. Połączenie dwóch hymnów (ww. 2‑7.8‑15) w jeden utwór daje zwartą syntezę teologiczną: 
Bóg Stwórca jest zarazem Prawodawcą. Wychodząc od uznania mądrości i chwały Boga, psalmista prze‑
chodzi do modlitwy o nieskazitelność i odporność na wpływy grzeszników. Jezus nie zniósł Prawa, ale 
udoskonalił jego interpretację (Mt 5). 

Psalm 19

Stworzyciel i Prawodawca 

1Dyrygentowi. Psalm Dawida. 
2Niebo ogłasza chwałęs Boga, 
firmament obwieszcza dzieło rąk Jego. 
3Dzień dniowi przekazuje słowo, 
noc nocy oznajmia naukę. 
4Nie są to słowa ani mowy, 
których nie można usłyszeć. 
5Ich głos się rozchodzi po całej ziemi 
i aż po krańce świata ich mowy.  
W niebie postawił On namiot dla słońca, 
6a ono jak oblubieniec wychodzi ze swego mieszkania, 
cieszy się jak wojownik ruszający w drogę. 
7Ono wychodzi na skraju nieba 
i przechodzi aż na drugi kraniec, 
a nic się nie schroni przed jego żarem. 
8Prawos Panas jest doskonałe,  
daje ludziom pokrzepienie. 
Świadectwo Pana jest wiarygodne,  
ono daje mądrość ludziom prostym. 
9Nakazy Pana są prawe,  
rozweselają serces. 
Przykazanies Pana jest jasne,  
oświeca oczya. 
10Bojaźńs Pana jest czysta,  
trwa na wieki. 
Sądys Pana są słuszne,  
wszystkie są sprawiedliwe. 
11Godniejsze pożądania niż złoto 
i mnóstwo drogich kamieni, 
słodsze od miodu,  
od słodyczy, która sączy się z plastra. 
12Także Twój sługa jest o nich pouczony, 
a kto je zachowuje, otrzyma wielką nagrodę. 
13Kto dostrzeże swe błędy? 
Oczyść mnie z tego, co przede mną ukryte. 



1203 Psalm 19,14‑15

14Chroń mnie także przed pychą, 
niech nie panuje nade mną. 
Wtedy będę nienaganny 
i zostanę oczyszczonys z wielkiego grzechus. 
15Niech będą Ci miłe słowa ust moich 
i myśli mego serca, 
Panie mój, moja skało i odkupicielu! 



1204Psalm 20

a) Sela – zob. Ps 3,3+.

b) pomazaniec – zob. Ps 2,2+.

c) Dla wierzącego gwarancją 
pomyślności nie jest poleganie 
na ludzkiej mocy i umiejętno‑
ściach, ale imię Boga, czyli sam 
Bóg i Jego moc.

 Psalm 20. Psalm królewski (zob. Wprowadzenie), w którym lud zwraca się do króla (ww. 2‑6), mówi 
o nim (ww. 7‑9) i modli się za niego (w. 10). Lud jest lojalny wobec swojego władcy, gdyż także przez niego 
doznaje Bożej opieki. Najwyższą instancją pozostaje jednak jedyny Władca, Bóg Jakuba (w. 2), który ocala 
i jest sprawcą powodzenia ziemskiego władcy i ludu. Lektura chrześcijańska dopełnia treści psalmu: Bóg 
wejrzał na ofiarę Chrystusa‑Króla i wyrwał Go ze śmierci. W obliczu swojej Męki Jezus nie prosił o wojsko 
anielskie (Mt 26,53), lecz o pomoc Ojca – i Ojciec wskrzesił Go z martwych. W ujęciu eklezjalnym jest to 
modlitwa, aby Bóg podtrzymywał swój Kościół, lud królewski (1P 2,9), wraz z jego pasterzami. Rydwany 
i konie (w. 8), tzn. środki bogate, mogą okazać się zawodne, bo trwałość jest zapewniona Kościołowi tylko 
dzięki imieniu Pana (ww. 2.6.8), czyli przez samego Boga.

Psalm 20

Modlitwa za króla

1Dyrygentowi. Psalm Dawida. 
2Niech cię wysłucha Pans w dniu utrapienia, 
niech cię chroni imięs Boga Jakubas. 
3Niech ześle ci pomoc ze świątynis 
i niech cię wspiera z Syjonus. 
4Niech pamięta o wszystkich twych ofiarachs 
i niech miłe Mu będzie twe całopalenies. Selaa

5Niech ci udzieli, czego pragnie twe serces, 
i niech twój zamysł wypełni! 
6Będziemy się cieszyć twoim zbawieniem 
i chlubić imieniem naszego Boga. 
Niech Pan spełni wszystkie twoje prośby. 
7Teraz wiem, że Pan ocala swego pomazańcab; 
odpowiada mu ze świątyni nieba 
swymi zbawczymi czynami. 
8Jedni chlubią się rydwanami, inni zaś końmi, 
a my imieniem Pana, Boga naszegoc. 
9Tamci potknęli się i upadli, 
a my stoimy i wytrwamy. 
10Panie, ocal króla 
i wysłuchaj nas w dniu, gdy będziemy Cię wzywać! 
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a) Sela – zob. Ps 3,3+.

b) na wieki wieków – przesad‑
nia (Ps 5,10+); długie życie było 
widocznym znakiem Bożego 
błogosławieństwa.

c) Obraz Boga jako wojowni‑
ka (Ps 3,8+).

 Psalm 21. Psalm królewski (zob. Wprowadzenie), który wysławia dzieła Boga dokonane w królu i przez 
niego (ww. 2‑7). Dalszą opiekę i zwycięstwo zapewni władcy wytrwała ufność złożona w Bogu, który 
będzie go umacniał swoją łaską (w. 8). Wrogowie króla zostaną wyniszczeni w ogniu Bożego gniewu  
(ww. 9‑14). Lud uczestniczy w radości swego władcy z odniesionego zwycięstwa i pragnie tę radość 
przedłużyć na wieki. W ten sposób psalm ukazuje początek radości zbawionych, którym jest zwycięstwo 
Chrystusa. Tylko Jego królestwo przetrwa na zawsze, bo nie należy do tego świata (J 18,36). 

Psalm 21

Dziękczynienie za zwycięstwo króla 

1Dyrygentowi. Psalm Dawida. 
2Panies, król się cieszy z Twojej potęgi 
i Twoim zbawieniem bardzo się raduje. 
3Spełniłeś pragnienie jego sercas, 
nie odmówiłeś życzeniom warg jego. Selaa

4Bo wyszedłeś mu naprzeciw  
 z błogosławieństwems swej dobroci, 
drogocenną koronę włożyłeś mu na głowę. 
5Prosił Ciebie o życie, a Ty mu je dałeś, 
długie dni na wieki wiekówb. 
6Wielka jest jego chwałas dzięki Twemu zbawieniu. 
Udzieliłeś mu majestatu i piękna. 
7Bo Ty go uczynisz błogosławieństwem na wieki, 
napełnisz go radością przed swoim obliczem. 
8Gdyż król pokłada nadzieję w Panu, 
nie zachwieje się dzięki łasce Najwyższego. 
9Niech Twa ręka dosięgnie wszystkich Twoich wrogów, 
niech Twoja prawa ręka znajdzie tych, co Cię nienawidząc. 
10Kiedy się objawisz,  
znajdą się jakby w piecu ognistym. 
Pan ich przerazi swym gniewems i pożre ich ogień. 
11Usuniesz z ziemi ich owoc, 
a ich potomstwo spośród ludzi. 
12Bo przeciw Tobie zło zamierzyli, 
uknuli plan, lecz go nie spełnią. 
13Ty ich zmusisz do ucieczki,  
gdy swój łuk skierujesz w ich stronę. 
14Panie, powstań w swej potędze, 
będziemy Ci śpiewać i wysławiać Twe dzieła!



1206Psalm 22,1‑13

a) Ajjelet haszszahar – więk‑
szość biblistów tłumaczy jako 
‘Łania świtu’, i tak prawdopo‑
dobnie brzmiał tytuł melodii, 
na którą należało śpiewać ten 
psalm. Grecki przekład Psałterza 
zawarty w Septuagincie, 
w nawiązaniu do w. 20 tłu‑
maczy niejasny tytuł hebr.: 
O pomocy, która przychodzi nad 
ranem.

b) jęczę w bólu – dosł. wyję.

 Psalm 22. Pomimo wyraźnego podziału tej lamentacji na dwie zróżnicowane części (ww. 2‑22.23‑32), 
jej treść stanowi spójną całość. Człowiek osaczony i poniżony przez wrogów skarży się Bogu, który niegdyś 
tak bliski, teraz zdaje się milczeć i nie interesować się losem skrzywdzonego (ww. 2‑22). Doświadczenie 
ogołocenia duchowego nie traci dziś na aktualności. Każdy człowiek cierpiący i pełen lęków odnajdzie 
w słowach psalmu pomoc w wyrażeniu własnego bólu i włączeniu go w dialog z Bogiem, modlitwę. 
Psalmista zostaje wysłuchany i dlatego lamentacja przechodzi w uroczyste dziękczynienie podczas liturgii 
(ww. 23‑32). Dziękczynienie jednostki podjęte zostaje przez wspólnotę i ostatecznie przechodzi w hymn 
ku czci Boga (ww. 28‑32), ku któremu zwrócą się wszyscy ludzie i którego chwała zostanie ogłoszona 
zarówno przodkom, jak i przyszłym pokoleniom (w. 31). Psalm jest proroctwem o Męce Jezusa Chrystusa 
(Mt 27,35nn). Na krzyżu modli się On jego słowami (Mt 27,46; Mk 15,34). Męka Jezusa wyraża także 
bolesne doświadczenie prześladowanego Izraela. Jezus uczestniczy w losie narodu: zna całą gorycz ludu 
opuszczonego, osaczonego przez zło, ale w końcu także wysłuchanego przez Boga. Chrześcijanie przeży‑
wają tę tajemnicę nadprzyrodzonego zbawienia w Eucharystii, uczcie ubogich i upokorzonych. Jest ona 
posiłkiem dziękczynnym, miejscem spotkania całego świata z Bogiem, który w Jezusie Chrystusie jest 
bliski wszystkim cierpiącym.

Psalm 22

Cierpienie i ufność sprawiedliwego 

1Dyrygentowi: na melodię „Ajjelet haszszahar” a. Psalm Dawida. 
2Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?  
Daleko jesteś, mój Wybawco, chociaż jęczę w bólub. 
3Boże mój, wołam w ciągu dnia, a nie odpowiadasz, 
i nocą, a nie zaznaję spokoju! 
4A przecież Ty mieszkasz w świątynis, 
Chwało Izraelas! 
5Tobie ufali nasi przodkowie, 
ufali, a Ty ich wyzwoliłeś. 
6Do Ciebie wołali i zostali wybawieni, 
Tobie ufali i się nie zawiedli. 
7Ja zaś jestem robakiem, a nie człowiekiem, 
wyszydzonym przez ludzi i przez lud wzgardzonym. 
8Drwią ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, 
wykrzywiają usta i potrząsają głowami: 
9„Zaufał Panus, niechże go ocali, 
niech go wybawi, jeśli go kocha!”. 
10To Ty wydobyłeś mnie z łona matki, 
już przy jej piersi napełniłeś mnie ufnością. 
11Od urodzenia Tobie jestem powierzony, 
od kolan matki Tyś jest moim Bogiem. 
12Nie oddalaj się ode mnie,  
bo blisko jest udręka, 
a nie mam nikogo, kto by mnie wspomagał! 
13Otoczyło mnie mnóstwo cielców, 
bawoły Baszanu mnie osaczyły. 



1207 Psalm 22,14‑30

a) Ewangelie (Mt 27,35; 
J 19,24) odnoszą te słowa do 
Jezusa, wskazując na mesjań‑
skie znaczenie psalmu.

b) Twoje imię – czyli osobę 
Boga, który działa pełen mocy 
(Ps 20,2+).

c) W Hbr 2,12 werset ten 
został odniesiony do Chrystusa.

d) czciciele – dosł. bojący się 
Pana. Zob. Ps 2,11+.

e) Jakub – imię patriarchy, 
ojca dwunastu synów – pro‑
toplastów dwunastu plemion 
(rodów) Izraelitów, a także 
synonim całego narodu izrael‑
skiego. Bóg zmienił Jakubowi 
imię na Izrael (Rdz 32,29).

f) Izrael – tak określano cały 
naród żydowski (dwanaście 
plemion) lub tzw. Królestwo 
Północne (okres 924‑721 
przed Chr.) w odróżnieniu 
od Królestwa Południowego 
(Juda).

g) nie odwrócił… oblicza – zob. 
Ps 13,2+.

14Rozwarli na mnie swe paszcze, 
rycząc jak lwy drapieżne. 
15Siły uszły ze mnie jak woda, 
rozluźniły się wszystkie moje kości. 
Jak wosk stało się me serces, 
topnieje w moim wnętrzu. 
16Moje gardło wyschło jak skorupa, 
język mi przywarł do podniebienia. 
Obalasz mnie w proch śmierci. 
17Bo sfora psów mnie osaczyła, 
obległa mnie zgraja złoczyńców. 
Przebili moje ręce i nogi, 
18policzyć mogę wszystkie kości moje. 
Oni zaś patrzą na mnie pogardliwie. 
19Dzielą między siebie moje ubranie, 
a o moją szatę rzucają losya. 
20Ty zaś, Panie, nie stój w oddali! 
Pomocy moja, spiesz mi na ratunek! 
21Ocal me życie od miecza 
i od psich pazurów, bo tylko ono mi pozostało. 
22Wybaw mnie z lwiej paszczy 
i od rogów bawolich! 
Ty mnie wysłuchałeś! 
23Będę głosił Twoje imięb moim bracioms, 
będę Cię chwalił pośród zgromadzeniac! 
24Wychwalajcie Pana, Jego czcicieled, 
niech Go sławi całe potomstwo Jakubae 
i drży przed Nim potomstwo Izraelaf! 
25Gdyż nie odwrócił się ze wzgardą od nędzy ubogiego, 
nie odwrócił od niego swego obliczag, 
lecz wysłuchał jego wołania. 
26Dzięki Tobie śpiewam pieśń chwałys w wielkim zgromadzenius. 
Wypełnię me śluby wobec bojących się Boga! 
27Niech ubodzy jedzą aż do nasycenia, 
niech chwalą Pana ci, którzy szukają Jego woli! 
Niech wasze serca żyją na wieki! 
28Niech przypomną sobie o Panu i wrócą do Niego 
wszystkie krańce ziemi! 
Niech kłaniają się przed Twoim obliczem 
wszystkie rodziny narodów! 
29Bo królowanie należy do Pana 
i On panuje nad narodami. 
30Oddadzą cześć i pokłonią się wszyscy możnowładcy. 
Upadną przed Jego obliczem 



1208Psalm 22,31‑32

a) Jeśli mowa tu o zmarłych, 
to jest to zaskakująca i zupeł‑
nie nowa myśl w ST. Inne 
psalmy (np. Ps 6,6; 88,11‑13) 
przekazują ideę przeciwną 
– o braku świadomości Boga 
w krainie umarłych. Różnice 
w postrzeganiu życia pozagro‑
bowego tłumaczy się brakiem 
jednolitych poglądów na ten 
temat w czasach powstawania 
Psałterza i nieobecną jeszcze 
nauką o zmartwychwstaniu ciał. 
Podstawy nauki o rzeczach osta‑
tecznych (eschatologii) rozwinie 
i dopełni dopiero NT. Nowość 
idei zawartych w Psalmie 22 
tłumaczy także mesjański 
charakter tego psalmu. Obraz 
powszechnego nawrócenia 
pogan do Boga Jedynego przy‑
pomina fragment Drugiej pieśni 
Sługi Pana (Iz 49,6n).

wszyscy, którzy zstępują do ziemi. 
A będę żyć dla Niegoa, 
31potomstwo moje będzie Mu służyło, 
przyszłemu pokoleniu opowie o Panu. 
32Będzie głosić Jego sprawiedliwość, 
opowie ludowi, który się narodzi, 
że Pan to uczynił.



1209 Psalm 23

a) Częsty w ST obraz Boga 
jako dobrego pasterza (np.  
Ps 80; Iz 40,11; Ez 34, 5.11nn).

b) Obraz dostatku i błogosła‑
wieństwa.

 Psalm 23. Psalm ufności (zob. Wprowadzenie). Powiązanie tematów obu części utworu wskazuje, 
jak autor pogłębił tradycyjny obraz pasterski: Bóg‑Pasterz (ww. 1‑4) jest także gościnnym gospodarzem  
(ww. 5n). Jako pasterz, czuwa nad swym ludem w drodze, jako gospodarz, zapewnia mu szczęśliwy pobyt. 
Jego dom staje się upragnionym pastwiskiem: tutaj owce znajdują wodę, życiodajny pokarm i odpoczynek. 
Świątynią czasów ostatecznych jest zmartwychwstały Chrystus (J 2,19nn). Dobry pasterz (J 10,1‑16) 
i gospodarz obecny jest w sakramentalnych znakach (oliwa, chleb i wino) w Kościele jako sakramencie 
zbawienia – przez wszystkie dni (Mt 28,20). Wychodząc z doświadczenia dawnego Izraela (Wyjście z Egip‑
tu), kroczymy ku wieczności za Jezusem dobrym pasterzem. On także uczy nas, że w tej drodze doznajemy 
opieki Ojca Niebieskiego, który wie, czego nam potrzeba (np. Mt 6,25‑34). 

Psalm 23

Dobry pasterz 

1Psalm Dawida. 
Pans moim pasterzem, nie brak mi niczego. 
2Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, 
prowadzi mnie nad wody, bym odpoczął. 
3Ożywia mnie na nowo, 
prowadzi mnie po właściwych ścieżkach 
przez wzgląd na swoje imięs. 
4Choćbym kroczył ciemną doliną, 
zła się nie ulęknę,  
bo Ty jesteś ze mną! 
Twój kij pasterski i laska  
dodają mi otuchya. 
5Zastawiasz przede mną stół  
wobec mych przeciwników. 
Namaszczaszs mi głowę olejkiem,  
a mój kielich jest napełnionyb. 
6Dobroć i łaska niech idą za mną 
przez wszystkie dni mego życia, 
abym zamieszkał w domus Pana 
po najdłuższe czasy. 



1210Psalm 24

a) Wyobrażenia psalmisty 
o budowie ziemi: Bóg osadził 
ją na kolumnach nad będącym 
w ciągłym ruchu (jak rzeki) 
podziemnym oceanem (np. Hi 
38,4nn; Ps 104,5).

b) Doskonałość moralna jest 
podstawą otrzymania błogosła‑
wieństwa.

c) Sela – zob. Ps 3,3+.

d) Możliwe, że wersety 
7‑10 zawierają nawiązanie 
do wydarzenia uroczystego 
wniesienia Arki Przymierza do 
zdobytej przez Dawida twier‑
dzy Jebusytów na Syjonie. Bóg 
w znaku arki obejmuje w posia‑
danie to miejsce, które odtąd 
stanie się Jego siedzibą na ziemi 
oraz stolicą królestwa Dawida 
i jego potomków. Dialog toczy 
się pomiędzy kapłanami nio‑
sącymi arkę a mieszkańcami 
twierdzy.

 Psalm 24. Hymn ku czci zwycięskiego Stwórcy. Król Chwały (ww. 9n) to Pan objawiający się wszędzie: 
na ziemi, którą stworzył (ww. 1n), między niebem a ziemią – na świętej górze, gdzie znajduje się Jego 
mieszkanie pośród ludzi, i w niebie – jako Bóg Najwyższy. Miejscem zetknięcia się tych dwóch światów 
jest świątynia. Do tej świątyni wstępuje człowiek, aby spotkać się z Bogiem (ww. 3‑6). Liturgii wejścia 
człowieka do świątyni (Ps 15; Iz 33,14‑16) odpowiada obraz powrotu Boga po zwycięskiej walce do miejsca 
Jego zamieszkania (ww. 7‑10). Od Zmartwychwstania jednak nie budowla na Syjonie jest prawdziwą 
świątynią (J 4,20nn), lecz zmartwychwstałe i uwielbione Ciało Chrystusa (J 2,19nn), zespalające oba 
światy. Chrystus jest bramą (J 10,7.9), która otwiera nam wieczność, i Królem Chwały (ww. 9n), który 
wchodzi w życie człowieka jako ostateczny zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Warunkiem wejścia do 
wiecznej świątyni jest jednak konsekwentne poszukiwanie Boga i czystość serca. 

Psalm 24

Pan wkracza do świątyni 

1Psalm Dawida. 
Do Panas należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,  
cały świat i jego mieszkańcy. 
2On sam osadził go nad morzami 
i ponad rzekami utwierdziła. 
3Kto wstąpi na górę Pana, 
kto stanie na Jego świętym miejscus? 
4Człowiek rąk nieskalanych i czystegos sercas, 
który nie kłamie 
i nie przysięga podstępnieb. 
5On otrzyma błogosławieństwos od Pana 
i sprawiedliwość od Boga, Zbawcy swego. 
6To spotka ludzi, co się do Niego zwracają, 
którzy pragną być w obecności Boga Jakubas. Selac

7Bramy, podnieście swe głowy!  
Powstańcie, wrota odwieczne! 
Niech wejdzie Król chwałys! 
8Kto jest tym Królem chwały? 
Pan mocny i potężny, 
Pan potężny w boju! 
9Bramy, podnieście swe głowy!  
Powstańcie, wrota odwieczne! 
Niech wejdzie Król chwały! 
10Kto jest tym Królem chwały? 
Pan Zastępóws – On jest Królem chwałyd! Sela



1211 Psalm 25,1‑11

a) Alef, Bet, Gimel... – litery 
alfabetu hebrajskiego, od któ‑
rych w oryginale rozpoczyna‑
ją się kolejne strofy psalmu  
(Ps 9,1+).

b) drogi... ścieżkami – chodzi 
o zasady postępowania zgodne‑
go z wolą Bożą (Ps 1,1+).

c) łaska i wierność – charakte‑
rystyczne przymioty Boga, które 
zazwyczaj występują razem, np. 
w Ps 36,6; 61,8; 85,11; 86,15; 
89,15.

d) Ze względu na Twe imię 
– czyli ze względu na samego 
Boga (Ps 5,12+).

 Psalm 25. Psalm alfabetyczny (Ps 9,1+; 34; 37; 111; 112; 119, 145). Tematem tej lamentacji, podanym 
we wprowadzeniu i w podsumowaniu (ww. 1‑3.19‑22), jest prośba o ocalenie od prześladowań i zasadzek 
wrogów. Została ona wzmocniona wyznaniem zaufania psalmisty do Boga. Centralnym przesłaniem, 
rozwiniętym w trzech etapach, jest ukazanie dróg Pana, na których realizuje się upragnione wyzwolenie. 
Drogą Pana, który jest miłosiernym Zbawicielem, jest prawda (ww. 4‑7). Pan dobry i prawy kroczy 
drogami łaski i wierności (ww. 8‑11), na które wprowadza ludzi pokornych. On wskazuje właściwe 
drogi tym, którzy się Go boją. Na nich wyzwala ich i ubogaca łaską (ww. 12‑18). Utwór jest zwieńczony 
prośbą o odpuszczenie grzechów. Świadomość własnego grzechu nie powinna paraliżować, lecz pobudzać 
nadzieję wierzącego. Uznać się za ubogiego (w. 16) to otworzyć oczy i serce przed Panem, który umacnia 
człowieka w drodze.

Psalm 25

Modlitwa o odpuszczenie grzechów i ocalenie

 1Dawida. 
Alef a Ku Tobie, Panies, kieruję me pragnienia,
Bet  2Boże mój, Tobie ufam, niech się nie zawiodę! 

Niech nie szydzą ze mnie moi wrogowie! 
Gimel  3Niech się nie zawiodą wszyscy,  

którzy Cię oczekują,  
lecz tych, którzy knują nieprawość,  
niechaj spotka zawód!  
 

Dalet  4Ukaż mi drogis Twoje, Panie, 
naucz mnie chodzić ścieżkamib, 

 które wskazujesz. 
He  5Prowadź mnie w Twojej wierności i pouczaj, 

bo Ty jesteś Bogiem, moim Zbawicielem. 
Waw Cały dzień wyczekuję Cię z tęsknotą. 
Zajin  6Wspomnij na swe miłosierdzies, Panie, 

na swoją łaskę, która trwa od wieków. 
Chet  7Nie pamiętaj grzechóws moich  

i win mej młodości, 
lecz wspomnij mnie łaskawie 
ze względu na swą dobroć, Panie! 
 

Tet  8Pan jest dobry i prawy, 
wskazuje drogę błądzącym. 

Jod  9Pokornych prowadzi ku sprawiedliwości, 
pokornym wskazuje drogę. 

Kaf  10Wszystkie ścieżki wskazane przez Pana  
 to łaska i wiernośćc 
dla tych, co strzegą nakazów Jego przymierzas. 

Lamed  11Ze względu na Twe imięd, Panie, 
odpuść mi grzech, który jest wielki! 

 



1212Psalm 25,12‑22

a) sidło – czyli każde niebez‑
pieczeństwo.

b) Indywidualna prośba psal‑
misty staje się liturgiczną modli‑
twą wspólnoty całego narodu 
(Ps 131,3).

Mem  12Człowieka, który boi się Pana, 
On nauczy wybierać właściwą drogę. 

Nun  13Człowiek ten szczęśliwie odpocznie, 
a jego potomstwo posiądzie ziemię. 

Samech  14Pan jest podporą tych, którzy się Go bojąs, 
objawia im swoje przymierze. 

Ajin  15Moje oczy zawsze zwracam ku Panu, 
bo On uwolni moje nogi z sidłaa. 

Pe  16Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, 
bo jestem samotny i ubogi! 

Cade  17Ulżyj udrękom mego sercas, 
uwolnij mnie od utrapień! 

(Qof)  18Spójrz na udrękę mej niedoli, 
odpuść wszystkie grzechy moje! 

 
Resz  19Popatrz, jak wielu jest mych wrogów 

i jak niesłusznie mnie dręczą! 
Szin  20Strzeż i mnie ocal. 

Niech się nie zawiodę,  
 bo w Tobie złożyłem nadzieję! 

Taw  21Niech otacza mnie prawość i niewinność, 
bo ja oczekuję Ciebie! 

  22Boże, wybaw Izraelas  
ze wszystkich jegob ucisków! 



1213 Psalm 26

a) sumienie i serce – zob.  
Ps 7,10+.

b) Obmywam ręce – symbo‑
liczna czynność znana wśród 
starożytnych, oznaczająca odże‑
gnanie się od winy (np. Pwt 
21,6; Mt 27,24).

c) Mowa o świątyni.

d) droga – zob. Ps 1,1+.

 Psalm 26. Lamentacja psalmisty, który wobec Boga broni swojej niewinności. Nienaganność psal‑
misty – wewnętrzną i zewnętrzną – podkreśla słownictwo: nerki i serce, oczy, ręce i nogi. Mocny swą 
niewinnością i umiłowaniem domu Bożego ufa, że ocaleje z rąk wrogów. Zarysowany w psalmie obraz 
człowieka niewinnego można odnieść do osoby Jezusa Chrystusa, który był święty, niewinny, nieskalany, 
odłączony od grzeszników (Hbr 7,26), czyli w języku Biblii w pełni sprawiedliwy (np. Mt 27,19; Dz 3,14; 
7,52). Zapewnienia człowieka o własnej niewinności budzą niesmak, kiedy przypisuje on sobie zasługę jej 
osiągnięcia. Tymczasem człowiek nie jest autorem swojej niewinności. Jest ona bowiem owocem działania 
łaski Bożej. Człowiek sam nie da rady kroczyć słuszną drogą, lecz to Bóg go prowadzi i podtrzymuje swoją 
ręką. Radość płynąca z obdarowania łaską jest wielkim darem dla wiernych skupionych wokół ołtarza. 
Składane uwielbienie (w. 7) to zapowiedź Eucharystii. 

Psalm 26

Modlitwa niewinnego 

1Dawida. 
Osądź mnie, Panies, bo postępuję nienagannie. 
Zaufałem Panu i się nie zachwieję! 
2Sprawdź mnie, Panie, i wypróbuj, 
zbadaj moje sumienie i sercea! 
3Bo mam przed oczami Twą łaskę 
i postępuję, znając wierność Twoją.
4Nie zasiadam pośród kłamców, 
nie zadaję się z grzesznikami, 
5nienawidzę zgromadzenia złoczyńców 
i nie zasiadam wśród bezbożnychs. 
6Obmywam ręceb na znak niewinności 
i obchodzę Twój ołtarzs, Panie, 
7aby składać uwielbienie, śpiewać pieśń dziękczynną 
i opowiadać o wszystkich Twych cudachs. 
8Miłuję, Panie, doms, w którym mieszkasz, 
i miejsce przebywania Twej chwałyc. 
9Nie łącz mego losu z grzesznikami 
ani mego życia ze zbrodniarzami. 
10W ich ręku są nieprawości, 
ich prawa ręka pełna jest przekupstwa. 
11A ja postępuję nienagannie, 
wyzwól mnie i zmiłuj się nade mną! 
12Moja noga stoi na równej drodzed, 
w zgromadzeniachs będę Cię wysławiał, Panie!



1214Psalm 27,1‑9

a) W wersetach 4‑5 psalmista 
wyraził pragnienie doświadcza‑
nia stałej opieki Pana. Świątynia 
(sanktuarium, namiot) jest tu 
ukazana jako miejsce pewnego 
i trwałego azylu.

b) Nie ukrywaj… oblicza – zob. 
Ps 4,7+; 13,2+.

 Psalm 27. Pieśń składa się z dwóch części: wyznanie ufności (ww. 1‑6) i prośba‑lamentacja (ww. 7‑14). 
Taka kolejność świadczy o mocnym przekonaniu psalmisty, że zostanie wysłuchany przez Boga (Jk 1,6). 
Chroni się on u Boga przed wrogami, gdyż zaznał już ocalenia z Jego ręki. Chrześcijanin łatwiej pojmuje, 
że ufność staje się wiarą, ta zaś przechodzi w kontemplację Boga, który zasiada w świątyni nie ręką uczy‑
nionej (Hbr 9,11). Kraina żyjących (w. 13), do której prowadzi prosta ścieżka (w. 11), to wnętrze owej 
bezkresnej Bożej świątyni. Bóg, który kocha człowieka wierniej niż naturalni rodzice, jest schronieniem 
w chwilach zagrożenia. Dlatego psalmista zachęca do wytrwałego oczekiwania na interwencję Pana, na 
doświadczenie Jego zbawczej obecności (w. 14).

Psalm 27

Wspólnota z Bogiem 

1Dawida.
Pans moim światłem i zbawieniem moim, 
kogo więc mam się lękać? 
Pan jest obrońcą mego życia, 
przed kim więc mam odczuwać trwogę? 
2Gdy napadli mnie złoczyńcy, 
by pożreć moje ciałos, 
to właśnie oni, moi wrogowie i prześladowcy, 
potknęli się i upadli. 
3Choćby rozbili przeciwko mnie obóz, 
moje serces się nie ulęknie, 
choćby wybuchła przeciwko mnie wojna, 
nawet wtedy będę ufał! 
4O jedno proszę Pana i tylko tego pragnę: 
abym przebywał w domus Pana 
przez wszystkie dni mego życia. 
Bym się wpatrywał we wspaniałość Pana 
i mógł oglądać Jego świątynięs. 
5Gdyż schroni mnie w swoim szałasie 
w dniu mojej klęski, 
ukryje mnie w głębi swego namiotu,  
postawi mnie na skalea. 
6A teraz podniosę głowę 
ponad nieprzyjaciół, którzy mnie otaczają. 
Z radością złożę w Jego namiocie ofiarys, 
będę śpiewać i wysławiać Pana. 
7Wołam: Usłysz mój głos, Panie,  
zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj! 
8Rozważam Twoje słowo: „Trwajcie przy Mnie”. 
Pragnę być przy Tobie, Panie. 
9Nie ukrywaj przede mną swojego obliczab, 
nie odwracaj się w gniewies od swego sługi! 



1215 Psalm 27,10‑14

a) Miłość Boga do człowieka 
jest większa niż najszlachetniej‑
sza miłość ludzka.

b) Chodzi o nadzieję ocalenia 
z niebezpieczeństwa śmierci. 
Psalmista chce doświadczać 
dobroci Boga jako żywy czło‑
wiek. Zbawienie pojmowano 
bowiem jako dobrobyt i bezpie‑
czeństwo ziemskie. Jego wymiar 
eschatologiczny był objawiany 
stopniowo (Ps 6,6+).

Bądź moją pomocą, nie zostawiaj mnie,  
nie opuszczaj mnie, Boże, mój Zbawco! 
10Choćby ojciec i matka mnie opuścili, 
Pan mnie przygarniea.
11Panie, ukaż mi drogęs, którą mam chodzić, 
i na przekór mym prześladowcom 
prowadź mnie prostą ścieżką. 
12Nie wydawaj mnie na pastwę moich wrogów, 
gdyż atakują mnie fałszywi świadkowie, 
którzy dyszą nienawiścią. 
13Wierzę, że będę oglądał dobroć Pana 
w krainie żyjącychb. 
14Wyczekuj Pana, bądź dzielny! 
Nabierz odwagi i wyczekuj Pana! 



1216Psalm 28

a) skała – zob. Ps 18,3+.

b) miejsce najświętsze – naj‑
bardziej wewnętrzne miejsce 
w świątyni jerozolimskiej, gdzie 
znajdowała się Arka Przymierza 
(zob. Słownik).

c) Modlitwa o karę Bożą dla 
złoczyńcy oparta na klasycznej 
starotestamentowej zasadzie 
odpłaty (prawo odwetu): prze‑
śladowcę ma spotkać takie zło, 
jakiego sam się dopuszczał  
(Ps 140,10‑12; zob. Ps 7,14+).

d) bądź ich pasterzem – dosł. 
paś ich i noś; obraz Boga jako 
dobrego pasterza, który troskli‑
wie opiekuje się swym ludem 
(Ps 23,4+).

e) Osobista modlitwa prze‑
radza się w prośbę za naród 
i króla.

 Psalm 28. Pierwsza strofa psalmu to typowa dla lamentacji prośba (ww. 1‑5). Król błaga za samego 
siebie, gdyż znajduje się w jakiejś sytuacji zagrożenia. Stwarzają ją m.in. ludzie podstępni, którzy choć 
przemawiają przyjaźnie, mają złe zamiary. Druga część psalmu ukazuje skutek modlitwy (ww. 6‑9). Kiedy 
król zostaje wysłuchany, publicznie dziękuje Bogu. Doznana łaska dosięga także jego lud. Król jest tutaj 
wzorem pośrednika solidarnego ze swoim ludem. Stąd w końcowej modlitwie wyprasza błogosławieństwo 
również dla niego. 

Psalm 28

Błaganie i dziękczynienie 

1Dawida. 
Do Ciebie wołam, Panies, 
skałoa moja, nie zatykaj uszu przede mną, 
bym wskutek Twego milczenia 
nie był podobny zstępującym do grobu. 
2Usłysz głos mego błagania, gdy wołam do Ciebie, 
gdy wznoszę ręce ku Twemu miejscu najświętszemub. 
3Nie zabieraj mnie wraz z bezbożnymis 
ani z tymi, co czynią nieprawość. 
Mówią o pokojus do swoich bliźnichs, 
lecz zło jest w ich sercachs. 
4Odpłać im według ich uczynków, 
według zła ich postępków! 
Odpłać im według ich czynów, 
oddaj im, jak na to zasługując! 
5Skoro nie pojmują dzieł Pana  
ani czynów rąk Jego, 
niech ich zniszczy i nie odbuduje! 
6Uwielbiam Pana, 
bo usłyszał głos mego błagania. 
7Pan moją mocą i tarczą, 
Jemu zaufało me serce i doznałem pomocy. 
Raduje się serce moje 
i pieśnią Go wysławiam. 
8Pan jest mocą swego ludus, 
warownią wybawienia dla swego pomazańcas. 
9Ocal swój lud i błogosławs swoje dziedzictwo, 
bądź ich pasterzemd i nieś ich na wiekie! 



1217 Psalm 29

a) synowie Boży – zob. Ps 8,6+; 
Mt 4,3+. Targum (aramejski 
przekład Biblii, który był też 
swoistą interpretacją świętego 
tekstu) mówi tu o aniołach.

b) Głos Pana – grzmoty często 
utożsamiano z mową Boga (np. 
Ps 29; J 12,28n).

c) Liban – pasmo górskie leżą‑
ce na północy Palestyny, ciągną‑
ce się równolegle do wybrzeża 
Morza Śródziemnego, słynące 
z lasów cedrowych.

d) Sirion – synonim Hermonu 
(jego sydońska nazwa), góra 
o trzech wierzchołkach na 
północy Palestyny w paśmie 
Antylibanu.

Psalm 29. Hymn sławiący moc Boga, objawiającego się w żywiole burzy. Psalmista wykorzystał tu motywy 
pozabiblijnej pieśni ku czci Baala, kananejskiego bóstwa deszczu, i odniósł je do Boga, Stwórcy i Pana 
natury. Po wezwaniu do oddania chwały Bogu (ww. 1n) następuje opowiadanie o głosie Pana (ww. 3‑9), 
by w zakończeniu uwaga skupiła się już nie na przymiocie Boga, ale na Nim samym. Siedmioraki głos 
Pana (ww. 3.4.5.7.8.9) zapowiada już objawienie się Jezusa – Wcielonego Słowa (J 1,1‑14), zwycięzcy nad 
złem i śmiercią, Pana wszechświata i dawcy zbawienia. ST w symbolu piorunów wskazywał na potężną 
mowę Boga (np. Wj 19,19; Hi 37,4n; Jr 25,30). NT pozwala odczytać i zrozumieć ten język, gdyż żywym 
głosem Boga jest Jezus (Hbr 1,1n).

Psalm 29

Potęga Boga 

1Psalm Dawida.
Oddajcie Panus, synowie Bożya, 
oddajcie Panu chwałęs i cześć! 
2Oddajcie Panu chwałę należną Jego imienius, 
adorujcie Pana w Jego wspaniałej świątynis! 
3Głoss Panab unosi się nad wodami, 
zagrzmiał Bóg majestatu,  
Pan ponad wielkimi wodami! 
4Głos Pana jest potężny, 
głos Pana jest dostojny! 
5Głos Pana łamie cedry, 
Pan łamie cedry Libanuc. 
6Sprawia, że Liban tańczy jak cielec, 
a Siriond jak młody bawół. 
7Głos Pana roznieca ogniste płomienie, 
8głos Pana wstrząsa pustynią, 
Pan wstrząsa pustynią Kadesz. 
9Głos Pana targa dęby i ogołaca lasy,  
a w Jego świątyni wszystko woła: „Chwała!”. 
10Pan zasiada nad potopem! 
Pan zasiada jako król na wieki! 
11Pan udzieli mocy swojemu ludowis! 
Pan pobłogosławi swój lud pokojems!



1218Psalm 30

a) z krainy umarłych – zob. Ps 
6,6+; tu w znaczeniu ocalenia 
ze śmiertelnego niebezpieczeń‑
stwa.

b) Boża życzliwość (czyli obec‑
ność) jest jedynym gwarantem 
bezpieczeństwa człowieka.

c) wór pokutny – wykonany 
z sierści wielbłądziej lub koziej 
stały element publicznej poku‑
ty lub żałoby; przywdziewano 
go lub przepasywano się nim, 
a głowę posypywano popiołem 
na znak umartwienia i pokuty.

 Psalm 30. Psalm dziękczynny. W pierwszej części psalmista zachęca siebie i wspólnotę do wychwa‑
lania Boga, który ocalił go od niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby (ww. 1‑6). W drugiej części 
ponownie opowiada o interwencji Boga w sytuacji zagrożenia (ww. 7‑12). To doświadczenie Boga, który 
wysłuchuje modlitw uciśnionego i ocala go, skłania do nieustannego dziękczynienia (w. 13). Psalm ma 
swoje miejsce w liturgii Wigilii Paschalnej, rozpoczynającej doroczny obchód Zmartwychwstania Chry‑
stusa. Chrześcijańska lektura psalmu otwiera przed człowiekiem perspektywę szczęścia wiecznego zain‑
augurowanego w poranek Zmartwychwstania Chrystusa. Wierzący wyrwani ze śmiertelnego wiecznego 
zagrożenia są prowadzeni ku niebieskiej radości zbawionych (w. 6).

Psalm 30

Podzięka za ocalenie od śmierci 

1Psalm. Pieśń na poświęcenie świątynis. Dawida. 
2Panies, będę Cię wywyższać, bo mnie wybawiłeś 
i nie uczyniłeś ze mnie uciechy mym wrogom. 
3Panie, mój Boże, wołałem do Ciebie, 
a Ty mnie uzdrowiłeś. 
4Panie, wyprowadziłeś mnie z krainy umarłycha 
i przywróciłeś do życia spośród schodzących do grobu. 
5Śpiewajcie Panu, Jego wierni, 
sławcie Go, wspominając Jego świętość. 
6Bo gniews Jego szybko przemija, 
a Jego łaskawość trwa przez całe życie. 
Płacz nadchodzi wieczorem, 
a rankiem okrzyk radości. 
7Mówiłem w czasie pomyślnym: 
Nigdy nie upadnę! 
8Twoja życzliwośćb, Panie, czyni mnie górską twierdzą, 
lecz gdy odwracasz oblicze, ogarnia mnie trwoga. 
9Do Ciebie, Panie, wołałem, 
mego Boga błagałem o litość: 
10Jaki pożytek z mojego płaczu, 
jeśli zejdę do grobu? 
Czy proch będzie Cię wysławiał, 
czy będzie głosił Twą wierność? 
11Usłysz mnie, Panie, i zlituj się nade mną, 
Panie, bądź moją pomocą! 
12Zamieniłeś moją żałobę w taniec, 
zdjąłeś ze mnie wór pokutnyc, a przepasałeś radością. 
13Dlatego nieustannie będę Ci śpiewał pieśń chwałys, 
Panie, mój Boże, będę Cię sławił na wieki!



1219 Psalm 31,1‑12

a) duch – w ST słowo duch jest 
wieloznaczne; tu oznacza życie.

 Psalm 31. Lamentacja jednostki złożona z dwóch części. W pierwszej psalmista prosi o oddalenie 
niedoli (np. śmiertelnej choroby, wrogiego usposobienie najbliższego otoczenia) i wyznaje swoje zaufanie 
do Boga (ww. 2‑19). W drugiej części ponawia swoją prośbę, wspominając o swojej udręce z powodu 
fałszywych oskarżeń, oraz mówi o Bogu, w którego zbawczą interwencję głęboko wierzy (ww. 20‑25). 
Psalm prowadzi czytelnika do ukrytej w centrum myśli: kto zdał się w pełni na Boga, zostanie wybawio‑
ny. Utwór ten jest szkołą ufności do Boga wiernego i łaskawego. Słowami tego psalmu (w. 6) modlił się 
umierający Chrystus (Łk 23,46) oraz kamienowany Szczepan (Dz 7,59), dając przykład ufności w chwilach 
największego zagrożenia, przez które Bóg przeprowadza ku zwycięstwu. 

Psalm 31

Modlitwa w doświadczeniu 

1Dyrygentowi. Psalm Dawida. 
2Panies, do Ciebie się uciekam, 
niech nie doznam zawodu na wieki! 
Wybaw mnie, bo jesteś sprawiedliwy! 
3Nakłoń ku mnie ucha, 
pospiesz, aby mnie ratować! 
Bądź dla mnie skałą obronną, 
twierdzą warowną, aby mnie wybawić! 
4Bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą, 
strzeż mnie i prowadź przez wzgląd na Twe imięs. 
5Wyprowadź mnie z pułapki zastawionej na mnie, 
bo Ty jesteś moją obroną. 
6W Twoje ręce oddaję duchaa mego. 
Ty mnie wykupiłeś, Panie, wierny Boże. 
7Nienawidzę tych, co czczą marne bożki. 
Ja pokładam ufność w Panu. 
8Będę się cieszył i radował Twą łaską, 
bo wejrzałeś na moją nędzę. 
Wybawiłeś mnie z ucisku. 
9Nie wydałeś mnie w ręce wroga, 
lecz postawiłeś w bezpiecznym miejscu. 
10Zmiłuj się nade mną, Panie, bo cierpię udrękę, 
od zmartwień zaćmiły się oczy moje 
i całe moje wnętrze. 
11Gdyż w bólu upływa me życie, 
a lata moje wśród jęków. 
W nędzy osłabły moje siły 
i kruszeją moje kości. 
12Jestem pośmiewiskiem dla mych wrogów, 
jeszcze bardziej dla moich sąsiadów, 



1220Psalm 31,13‑25

a) Ty jesteś moim Bogiem – 
wyrażenie nawiązujące do 
formuły przymierza Boga 
z Izraelitami (np. Rdz 17,7n), na 
którym psalmista opiera swoją 
nadzieję.

b) Rozjaśnij swe oblicze – znak 
życzliwości i łaskawości Boga 
(Ps 4,7+; 67,2).

c) Twoi czciciele – dosł. ci, któ-
rzy się Ciebie boją; o bojaźni 
Bożej zob. Ps 2,11+.

d) namiot – zob. Ps 15,1+.

i postrachem dla mych znajomych. 
Kto mnie ujrzy na drodze, ucieka przede mną. 
13Zapomniano o mnie jak o zmarłym, 
stałem się jak stłuczone naczynie. 
14Słyszę zarzuty wielu.  
Trwoga mnie otacza. 
Gdy zbierają się przeciwko mnie, 
naradzają się, by odebrać mi życie. 
15Lecz ja zaufałem Tobie, Panie, 
i mówię: Ty jesteś moim Bogiema. 
16Mój los jest w Twoich rękach, 
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców! 
17Rozjaśnij swe obliczeb nad Twym sługą, 
wybaw mnie w łaskawości swojej! 
18Panie, niech się nie zawiodę, gdy wołam do Ciebie. 
To bezbożnis niech się zawiodą i zamilkną w krainie umarłychs. 
19Niech zaniemówią usta kłamliwe, 
z pychą i pogardą oskarżające prawego. 
20O Panie, jak wielka jest Twoja dobroć! 
Zachowujesz ją dla Twoich czcicielic, 
wyświadczasz ją wszystkim, 
którzy uciekają się do Ciebie. 
21Ukryjesz ich w cieniu Twego oblicza 
przed spiskiem ludzi. 
Ustrzeżesz ich w Twoim namiocied 
przed kłótliwymi językami. 
22Niech Pan będzie błogosławionys, 
bo w mieście warownym okazał swą cudowną łaskę! 
23Gdy byłem przerażony, mówiłem: 
Odrzuciłeś mnie sprzed oblicza swego. 
Ty jednak wysłuchałeś mej głośnej modlitwy, 
gdy wołałem do Ciebie. 
24Miłujcie Pana, wszyscy Jego święcis, 
bo Pan strzeże swych wiernych 
i odpłaci tym, którzy postępują wyniośle! 
25Bądźcie dzielni i nabierzcie odwagi  
wszyscy ufający Panu!



1221 Psalm 32

a) Pouczenie – tytuł ten (hebr. 
maskil) nosi dwanaście psalmów 
(Ps 32; 42; 44; 45; 52 – 55; 74; 
78; 88; 89; 142), w których tra‑
dycja widzi szczególne poucze‑
nia o sprawach duchowych. 

b) W Septuagincie (LXX) wer‑
set ten jest przetłumaczony: 
Wpadłem w nędzę, gdy cierń 
mnie przeszywał. Dlatego ojco‑
wie Kościoła, którzy korzystali 
z LXX, mówią o grzechu, które‑
go symbolem są ciernie.

c) Sela – zob. Ps 3,3+.

d) Wyznałem swój grzech – 
praktyka znana w Izraelu (np. 
Ps 38,19; Prz 28,13; Syr 4,26), 
czasem wprost nakazana lub 
polecana przez Prawo (Kpł 
5,1‑5; 26,40‑42). O wyznawa‑
niu win w NT zob. np. Mk 1,5; 
Dz 19,18; Jk 5,16.

 Psalm 32. Drugi z siedmiu psalmów pokutnych (Ps 6; 38; 51; 102; 130; 143). Pieśń składa się z dwóch 
części. Psalmista, dręczony fizycznie i psychicznie przez niewyznaną winę (ww. 1‑5), postanawia jednak 
otworzyć serce przed Bogiem i w odpuszczeniu grzechów znajduje ukojenie (ww. 6‑11). To doświadczenie 
Boga miłosiernego uczy go zawierzenia i kształtuje właściwą postawę w życiu. Mądrościowe ramy utworu 
(ww. 1n.9‑11) zawierają pouczenie o wartości Bożego przebaczenia oraz zachętę do radości i wysławiania 
Boga. Psalm jest treściwą katechezą o sakramencie pojednania: ucieczka przed wyznaniem grzechów 
niszczy człowieka. Wyzwala go dopiero pokorna spowiedź, która napełnia serce radością z doświadczenia 
przebaczającej miłości Boga. Słowami tego psalmu (ww. 1n) Paweł Apostoł udowadniał, że usprawiedli‑
wienie z wiary jest dobrowolnym darem Boga (Rz 4,5‑8).

Psalm 32

Radość z przebaczenia 

1Pouczeniea Dawida.
Szczęśliwy, komu odpuszczono nieprawość, 
komu grzechys zostały zmazane. 
2Szczęśliwy człowiek, któremu Pans nie wylicza grzechów 
i w którego ustach nie ma zdrady. 
3Dopóki milczałem, wysychały moje kości 
wśród nieustannych moich jęków. 
4Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka, 
stałem się słaby jak w czasie letnich upałówb. Selac

5Wyznałem swój grzechd i nie kryłem swej winy. 
Powiedziałem: Wyznaję moją nieprawość Panu. 
A Ty odpuściłeś winę mego grzechu. Sela
6Niech więc każdy wierny  
modli się do Ciebie w ucisku. 
Nawet w czasie powodzi  
woda go nie dosięgnie. 
7Ty jesteś moim schronieniem,  
kiedy doznaję ucisku. 
Ty mnie napełniasz radością ocalenia. Sela
8„Uczynię cię rozważnym i wskażę ci drogęs, którą pójdziesz, 
będę twoim doradcą i nie spuszczę cię z oczu. 
9Nie bądź jak koń czy muł pozbawiony rozeznania: 
jeśli nie ujarzmisz ich uzdą i wędzidłem, 
nie podejdą do ciebie!”. 
10Bezbożnicys cierpią wiele udręk, 
a ufających Panu otoczy łaska. 
11Weselcie się Panem i radujcie, sprawiedliwi, 
wyśpiewujcie wszyscy prawego sercas!
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a) pieśń nowa – pierwot‑
nie mógł to być nowy utwór 
(hymn), skomponowany ku 
chwale Boga z racji jakiejś uro‑
czystości. Z czasem zyskał peł‑
niejsze znaczenie – jako pieśń 
chwały sławiąca po wszystkie 
czasy królowanie Boga (np.  
Ps 96,1; Iz 42,10; Ap 5,9; 14,3).

b) sprawiedliwość – zob. Ps 15,2+.

c) Wersety 6‑9 to poetycki 
opis stworzenia świata (wymie‑
nione są niektóre jego elemen‑
ty), podkreślający stwórczą moc 
słowa, które Bóg wypowiada 
(Rdz 1,3nn). Tylko słowo Boga 
ma moc stwarzania.

d) W wersetach 10‑12 wyra‑
żono przekonanie, że Bóg jest 
także panem ludzkich dziejów.

e) Wersety 13‑15 mówią 
o doskonałej wiedzy Boga 
o człowieku.

 Psalm 33. Hymn otwiera wezwanie ludzi prawych do radości i uroczystego oddawania chwały Bogu 
(ww. 1‑3). Po nim następuje właściwy akt chwały Boga (ww. 4‑19), stwarzającego wszystko swoim sło‑
wem, władającego wszystkimi ludźmi i narodami. On jest dawcą przymierza i zbawienia. W zakończeniu 
hymnu wspólnota wyznaje wiarę w Boga, który jest łaskawy (ww. 20‑22). Psalm przypomina o niezbywal‑
nej władzy Boga nad kosmosem i nad losem ludzi oraz o nikłości pomysłów na szczęście, które ludzie chcą 
osiągnąć bez Boga czy wbrew Niemu. W świetle NT wielbimy w hymnie Chrystusa jako stwórcze Słowo 
(J 1,3), pośrednika Nowego Przymierza (Hbr 9,15), dawcę zbawienia i życia wiecznego. Tak odczytany 
psalm umacnia nadzieję chrześcijan w oczekiwaniu na powtórne przyjście Pana.

Psalm 33

Potęga i dobroć Pana 

1Sprawiedliwi, radujcie się Panems, 
bo słuszne jest, by prawi śpiewali pieśń chwałys! 
2Sławcie Pana na cytrze, 
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach. 
3Śpiewajcie dla Niego pieśń nowąa, 
grajcie Mu pięknie z radością. 
4Bo słowo Pana jest prawe, 
a każdy Jego czyn niezawodny. 
5On miłuje prawo i sprawiedliwośćb, 
ziemia jest pełna łaski Pana. 
6Pan stworzył niebo swym słowem, 
tchnieniem ust swych wszelką jego potęgę. 
7Morskie wody gromadzi jak w skórzanym worku, 
głębiny umieszcza w zbiornikach. 
8Niech cała ziemia lęka się Pana, 
niech się Go boją wszyscy mieszkańcy świata! 
9Bo On powiedział i stało się, 
On rozkazał i wszystko powstałoc. 
10Pan rozprasza zamiary narodów 
i udaremnia zamysły ludów. 
11Zamiary Pana trwają na wieki, 
zamysły Jego sercas z pokolenia na pokolenie. 
12Szczęśliwy naród, którego Pan jest Bogiem, 
lud, który On wybrał na swoje dziedzictwod. 
13Pan przygląda się z nieba, 
patrzy na wszystkich ludzi. 
14Ze swojej niebiańskiej stolicy 
patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi. 
15On każdemu z nich ukształtował serce 
i zna wszystkie ich czynye. 
16Liczne wojsko nie ocali króla 
ani wielka siła nie wybawi wojownika. 
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17Koń nie zdoła ocalić, 
pomimo swej siły nie zapewni ratunku. 
18Oko Pana nad tymi, którzy cześć Mu oddają, 
którzy ufają Jego łasce. 
19On ocali ich od śmierci 
i nakarmi ich w czasie głodu. 
20Będziemy trwali przy Panu, 
gdyż On jest naszą pomocą i tarczą. 
21Tylko Nim rozraduje się nasze serce, 
ufamy Jego świętemu imienius. 
22Niech Twoja łaska, Panie, będzie z nami, 
bo w Tobie pokładamy nadzieję!
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a) Alef, Bet, Gimel... – litery 
alfabetu hebrajskiego, od któ‑
rych w oryginale rozpoczynają 
się kolejne strofy psalmu (Ps 
9,1+).

b) ubogi – częsty w Biblii 
synonim człowieka wierzącego; 
pozbawiony ludzkich zabez‑
pieczeń jest bardziej otwarty 
na Boga, choć nie każdy ubogi 
odpowiada na wezwanie, które 
Bóg do niego kieruje. Inne 
określenia psalmu precyzują, 
jakie cechy powinni mieć wie‑
rzący: bogobojni (w. 8), święci  
(w. 10), szukający Pana (w. 11), 
sprawiedliwi (w. 16), słudzy 
Pana (w. 23).

c) Anioł Pana – obecność 
Bożego wysłańca oznacza 
obecność samego Boga, który 
broni psalmistę przed niebez‑
pieczeństwem (Wj 14,14.19; Joz 
5,13n).

 Psalm 34. Utwór w formie akrostychu, czyli psalmu alfabetycznego (Ps 9,1+; 25; 37; 111; 112; 119). 
Łączy on w sobie pieśń dziękczynną (ww. 2‑11) oraz pouczenie mądrościowe (ww. 12‑23). Psalmista 
wysławia Boga za doznane ocalenie i zachęca wspólnotę do podjęcia dziękczynienia wraz z nim. Doświad‑
czenie bliskości Boga, który wysłuchuje modlitwy udręczonego człowieka, skłania psalmistę do pouczenia 
potomnych o dobroci Boga oraz o bojaźni Pańskiej (w. 12). Polega ona na uznaniu przez człowieka 
całkowitej zależności od Boga oraz na właściwej postawie moralnej człowieka (porzucenie grzechu, prze‑
strzeganie Bożych przykazań). Psalmista burzy więc system złudnych wartości, który każe szukać pełni 
życia i szczęścia poza Bogiem. Takie szczęście nie może się ostać. Doznaną porażką bezbożnik będzie 
musiał obciążyć nie Boga, lecz siebie i zło, które wybrał świadomie.

Psalm 34

Bóg ochrania pobożnych 

  1Dawida, gdy udawał szalonego przed 
Abimelekiem i odszedł wypędzony. 

Alef a  2Będę wysławiał Panas w każdym czasie, 
będę Go zawsze chwalił moimi ustami. 

Bet  3Chlubię się Panem, 
niech słyszą to uciśnieni i niech się weselą. 

Gimel  4Uwielbiajcie ze mną Pana, 
wspólnie wywyższajmy Jego imięs. 

 
Dalet  5Zwróciłem się do Pana, a On mnie wysłuchał 

i uwolnił mnie od wszelkiego lęku. 
He  6Spójrzcie na Niego, a będziecie promienieć, 

niech wasze oblicze nie płonie wstydem. 
Zajin  7Oto ubogib zawołał, a Pan go wysłuchał, 

wybawił go ze wszystkich utrapień. 
Chet  8Aniołs Panac otacza szańcem bogobojnych, 

aby ich ocalić. 
Tet  9Skosztujcie i zobaczcie, że Pan jest dobry,  

szczęśliwy ten, kto się do Niego ucieka. 
Jod  10Bójcie się Pana, wszyscy Jego święcis, 

gdyż bogobojni nie zaznają biedy. 
Kaf  11Bogaci popadli w biedę i zaznali głodu, 

a szukającym woli Pana niczego nie zabraknie. 
Lamed  12Przyjdźcie i posłuchajcie mnie, dzieci, 

nauczę was, czym jest bojaźńs Pana! 
Mem  13Czy jesteś człowiekiem,  

który chce cieszyć się życiem? 
Czy pragniesz doczekać dni szczęśliwych? 

Nun  14Powstrzymaj od zła swój język, 
a wargi od obłudnej mowy! 

Samech  15Unikaj zła, a czyń dobro, 
 pragnij pokojus i dąż do niego! 
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Ajin  16Oczy Pana zwrócone ku sprawiedliwym, 
a Jego uszy słyszą ich błaganie. 

Pe  17Od złoczyńców Pan się odwraca,  
by nie zostało o nich wspomnienie na ziemi. 

Cade  18Pan słyszy wołających o pomoc 
i uwolni ich ze wszystkich ucisków. 

 
Qof  19Pan jest blisko cierpiących udrękę, 

wybawi złamanych na duchu. 
Resz  20Liczne są utrapienia sprawiedliwych, 

lecz Pan ze wszystkich ich wyzwoli. 
Szin  21On strzeże wszystkich ich kości 

i żadna nie będzie złamana. 
 
Taw  22Zło sprowadza śmierć na bezbożnegos, 

wrogów sprawiedliwego spotka karas. 
  23Pan wybawia swoje sługi, 

nie upadną ci, którzy Mu ufają.
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a) W wersetach 1‑3 Bóg został 
ukazany jako wojownik; zob. Ps 
3,8+.

b) anioł Pana – zob. Ps 34,8+.

c) kości – zob. Ps 6,3+.

d) wór pokutny – zob.  
Ps 30,12+.

e) daremna – tzn. nie zosta‑
ła wysłuchana przez Boga, ze 
względu na nieprawość tych, za 
których psalmista się modlił.

 Psalm 35. Lamentacja jednostki. Życie psalmisty jest zagrożone przez podstępnych nieprzyjaciół, dlate‑
go skarży się on Bogu i prosi Go o wybawienie oraz sprawiedliwą odpłatę dla wrogów. Już teraz deklaruje 
dziękczynienie za łaskę, której ufnie oczekuje (ww. 1‑10). Następnie opowiada o bolesnym doświadczeniu 
niewdzięczności i wzgardy, których doświadczył za swoją bezinteresowną pomoc (ww. 11‑16). W trzeciej 
części znowu zanosi do Boga prośbę i skargę. Kłamliwym oskarżeniom przeciwstawia Bożą sprawiedli‑
wość, w którą nie wątpi i o której już teraz świadczy (ww. 17‑28). Psalm uczy właściwej postawy wobec 
doznawanej niesprawiedliwości. Odpłata zostaje powierzona sprawiedliwemu Bogu. Skrzywdzony nie chce 
się mścić ani pogrążać w bezsilnym buncie. W niesprawiedliwie cierpiącym psalmiście chrześcijanie mogą 
dostrzec rysy Chrystusa, który wycierpiał wielką wrogość ze strony grzeszników (Hbr 12,3).

Psalm 35

Modlitwa niesłusznie oskarżonego 

1Dawida.
Osądź, Panies, tych, którzy mnie posądzają, 
zwalcz walczących ze mną! 
2Chwyć tarczę, osłoń mnie, 
przyjdź mi z pomocą!
3Dobądź włóczni i zastąp drogę moim prześladowcom. 
Upewnij mnie: „Jestem twym zbawieniem!”a. 
4Niech się zmieszają i zawstydzą  
ci, którzy czyhają na me życie, 
niech się cofną i zawstydzą  
ci, którzy przeciw mnie zło knują. 
5Niech się staną jak proch na wietrze, 
niech ich odpędzi aniołs Panab. 
6Niech ich drogas będzie ciemna i śliska, 
niech ich ściga anioł Pana. 
7Bo bez powodu zastawili na mnie zgubne sidła, 
bez powodu szykują na mnie pułapkę.
8Niech niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada, 
niech wpadną w sidło, które zastawili, 
niech zaplączą się we własne sieci. 
9A ja rozraduję się Panem, 
weselić się będę z Jego zbawienia. 
10Powiedzą wszystkie moje kościc: 
„Panie, któż podobny do Ciebie? 
Ty wyrywasz biedaka z ręki silniejszego, 
a ubogiego i nędzarza uwalniasz od grabieżcy”. 
11Występują przeciwko mnie fałszywi świadkowie, 
oskarżają mnie o to, czego nie zrobiłem. 
12Odpłacają mi złem za dobro, 
czyhają na moje życie. 
13Gdy oni chorowali, ja wkładałem wór pokutnyd, 
umartwiałem się postem, 
lecz moja modlitwa była daremnae. 
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a) lwy – czyli nieprzyjaciele 
czyhający na życie psalmisty.

b) Przebudź się – zob. Ps 7,7+.

14Bolałem nad nimi jak nad przyjaciółmi i braćmi, 
byłem zgnębiony jak w żalu po matce. 
15Lecz gdy ja z sił opadłem, ze śmiechem się zbiegli, 
zgromadzili się przeciwko mnie,
bili mnie bez powodu,  
szarpali bez litości. 
16Szyderczo śmiali się ze mnie, 
zgrzytali na mnie zębami. 
17Panie, jak możesz na to patrzeć? 
Ocal me życie od zagłady,  
uchroń jedyne me życie przed lwamia!
18Będę Cię wysławiał w wielkim zgromadzenius, 
będę Cię wychwalał wśród licznego ludu. 
19Niech nie wyśmiewają się ze mnie kłamliwi wrogowie, 
niech nie mrużą szyderczo oczu,  
 nienawidząc mnie bez powodu. 
20Nie pragną oni pokojus, 
lecz wymyślają oszustwa 
przeciwko spokojnym mieszkańcom kraju. 
21Naśmiewają się ze mnie  
i mówią: „Dobrze mu tak, dobrze! 
Oto oglądamy jego klęskę!”. 
22Widziałeś to, Panie, więc nie milcz! 
Panie, nie stój z daleka ode mnie! 
23Przebudź sięb, przyjdź mi z pomocą, 
Boże mój i Panie, broń mojej sprawy! 
24Osądź mnie według Twej sprawiedliwości, 
Panie, Boże mój, niechaj ze mnie nie szydzą! 
25Niech nie myślą sobie: 
„Ach, to się nam udało!”. 
Niech nie mówią: „Pożarliśmy go”. 
26Niech się zawiodą i zawstydzą  
ci, którzy cieszą się z moich nieszczęść! 
Niech się zmieszają i okryją wstydem 
ci, którzy mówią o mnie złośliwie! 
27Niech się cieszą i weselą 
ci, którzy chcą dla mnie sprawiedliwości! 
Niech zawsze wielbią Pana 
ci, którzy dla Jego sługi pragną pokoju!
28A język mój niech głosi Twą sprawiedliwość 
i przez cały dzień Twoją chwałęs. 
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a) droga – sposób postępowa‑
nia (Ps 1,1+).

b) łaska... wierność – zob. Ps 
25,10+.

c) oglądamy światło – radośnie 
uczestniczymy w życiu, którego 
źródłem jest Bóg – życiodajna 
Światłość (Iz 60,19n; J 1,4; Ap 
21,23‑25; 22,5).

d) Klęska nieprawych jest 
nieuchronna, dlatego psalmista 
mówi o niej jak o fakcie doko‑
nanym.

 Psalm 36. Psalm zawiera opis bezbożnika (ww. 2‑5), hymn ku czci łaskawego Boga (ww. 6‑10) oraz 
prośbę o ocalenie (lamentację), zakończoną stwierdzeniem upadku nieprawych (ww. 11‑13). Bojaźń Boża 
jest podstawą prawidłowej relacji człowieka z Bogiem (Ps 34+). Kiedy bezbożnik ją odrzuca, niszczy swoją 
zdolność czynienia dobra, a wydaje się na służbę grzechowi. Bóg łaskawy, wierny i sprawiedliwy jest źró‑
dłem wszelkiego życia. On udziela zbawienia tym, którzy się u Niego chronią i obdarza łaskami w swojej 
świątyni. Przychodzący do Niego winni jednak wyzbyć się pychy i wierzyć w niezmierzoną miłość Boga. 
Chrześcijanie najpełniej rozpoznają Bożą łaskawość w osobie i dziele Jezusa Chrystusa (np. J 1,17), przez 
którego mamy łatwy dostęp do Ojca (np. Ef 2,18; 3,12).

Psalm 36

Zło grzechu i dobroć Boga 

1Dyrygentowi. Dawida, sługi Panas. 
2Bezbożnys postanawia w sercus, że będzie grzeszył, 
nie kieruje się bojaźniąs Bożą. 
3Bo jest zbyt pyszny, 
aby zobaczyć swą nieprawość i ją znienawidzić. 
4Ma w ustach tylko fałsz i nieprawość, 
nie obchodzi go to, co dobre. 
5O nieprawości rozmyśla na swym łóżku, 
uparcie trwa na złej drodzea 
i nie chce odrzucić grzechus. 
6Panie, do nieba sięga Twoja łaska, 
a wiernośćb Twoja ponad obłoki. 
7Twoja sprawiedliwość jak wysokie góry, 
a sądys Twoje jak głęboka przepaść. 
Wybawiasz, Panie, ludzi i zwierzęta. 
8Jak cenna jest, Boże, Twa łaska! 
Ludzie chronią się w cieniu Twych skrzydeł. 
9Sycą się obfitością Twego domu, 
poisz ich z potoku Twoich rozkoszy. 
10Gdyż u Ciebie jest źródło życia, 
w Twojej światłości oglądamy światłoc. 
11Roztocz swą łaskę nad tymi, którzy Cię znają, 
a sprawiedliwość nad ludźmi prawego serca. 
12Niech mnie nie zdepcze stopa pyszałka, 
a ręka bezbożnego nie czyni tułaczem. 
13Oto upadli dopuszczający się nieprawości, 
zostali powaleni i nie mogą powstaćd. 
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a) Alef, Bet, Gimel... – litery 
alfabetu hebrajskiego, od któ‑
rych w oryginale rozpoczyna‑
ją się kolejne strofy psalmu  
(Ps 9,1+).

b) Ziemska pomyślność złych 
ludzi i niedola ludzi dobrych 
budzi sprzeciw. Zazdrość 
i gniew wobec takiej „niespra‑
wiedliwości” są jednak brakiem 
zaufania do Boga.

c) sprawiedliwość – zob.  
Ps 15,2+.

d) Pełną odpowiedź na pro‑
blem zarysowany w psalmie dał 
Jezus, nadając nowe znaczenie 
temu wersetowi (Mt 5,5).

 Psalm 37. Mądrościowy utwór alfabetyczny (Ps 9,1+; 25; 34; 111; 112; 119; 145), składający się 
z pięciu części (ww. 1‑9. 10‑22.23‑34.35‑38.39n), w których na przemian pojawia się człowiek sprawie‑
dliwy i grzesznik. Miłujący prawo Boże nie musi się lękać o swoje zbawienie: jego przyszłość ziemska 
jest tak pewna, jak przesądzony jest beznadziejny los grzesznika (ww. 10‑22.35‑38). Za pewnością tej 
nauki stoi doświadczenie mędrca (w. 25). Wyjaśnia on uczniowi, który buntuje się na widok powodzenia 
i bezkarności grzeszników (ww. 1.7), że wszelkie ich zamysły wywołują u Boga tylko śmiech (w. 13), 
a to, w czym oni pokładają nadzieję, przeminie jak trawa (ww. 2.20.35n.38). Chociaż sprawiedliwość 
i ostateczna odpłata ujęte zostały przez psalmistę w kategoriach ziemskich, lektura chrześcijańska wy‑
zwala z tej perspektywy. Ponad starzejącą się pierwszą ziemią wznosi się bowiem nowa ziemia (2P 3,12;  
Ap 21,1), wieczne królestwo Boże obiecane łagodnym i pokornym (Mt 5,3n). Wraz ze starą ziemią przemi‑
nie wszystko, co nie jest zakorzenione w Bogu i Jego miłości (Mt 6,19n; Ap 21,3n+). Nowym stworzeniem 
staje się ten, kto trwa w Chrystusie (2Kor 5,17). 

Psalm 37

Zwierciadło Opatrzności 

 1Dawida. 
Alef a  Nie pałaj zawiścią do złoczyńców 

ani nie zazdrość tym, co się dopuszczają 
nieprawościb, 

  2bo uschną szybko jak skoszona łąka 
i zwiędną jak zielona trawa. 

 
Bet  3Miej ufność w Panus i czyń dobro, 

byś mógł bezpiecznie mieszkać w swoim kraju. 
  4Znajdź rozkosz w Panu, 

a On spełni pragnienia twego sercas. 
Gimel  5Skieruj do Pana swe kroki, 

ufaj Mu, a On będzie działał. 
  6Uczyni twą sprawiedliwośćc jak światło, 

a twoją prawość jak jasność południa. 
Dalet  7Zatrzymaj się w ciszy przed Panem i Jemu zaufaj, 

nie zazdrość temu, komu się powodzi, 
ani człowiekowi podstępnemu. 

He  8Przestań się gniewać i porzuć oburzenie, 
nie pałaj zawiścią, byś źle nie postąpił. 

  9Bo złoczyńcy będą wytępieni, 
a ufający Panu posiądą ziemię. 

 
Waw  10Bo wkrótce znikną bezbożnis, 

daremnie będziesz ich szukał,  
bo już ich nie będzie. 

  11Łagodni zaś posiądą ziemię  
i będą się rozkoszować pełnią pokojud. 

Zajin  12Bezbożny prześladuje sprawiedliwego, 
zgrzyta na niego zębami, 
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a) Zgodnie z zasadą odpłaty – 
zło, które wyrządzają, obróci się 
przeciwko nim (Ps 28,4+).

b) Psalmista dzieli się swoim 
doświadczeniem, które jest 
zgodne z przekonaniem, że 
Boża sprawiedliwość objawia 
się w ziemskim życiu ludzi. 
Nie jest znana jeszcze idea cier‑
pienia niezawinionego (Księga 
Hioba i Pieśni Sługi Pana w Iz 
42,1‑9; 49,1‑7; 50,4‑9; 52,13 – 
53,12), którego sens i znaczenie 
zna tylko Bóg, a dla człowieka 
pozostaje ono tajemnicą, którą 
trudno przyjąć.

  13lecz Pan śmieje się z niego, 
widząc, że jego dzień nadchodzi. 

Chet  14Bezbożni dobywają miecza i napinają łuki, 
aby przeszyć ubogiego i nędzarza, 
by wymordować ludzi prawych. 

  15Lecz ich miecz przebije ich własne serca, 
a ich łuk będzie złamanya. 

Tet  16Lepszy jest niedostatek sprawiedliwego 
niż wielkie bogactwa bezbożnych. 

  17Bo ramiona bezbożnych będą złamane, 
a sprawiedliwych Pan podtrzymuje. 

Jod  18Pan zna ścieżki nieskalanych, 
ich dziedzictwo będzie trwało wiecznie. 

  19Nie zawiodą się w czasie nieszczęścia, 
w dniach głodu będą nasyceni. 

Kaf  20Bezbożni natomiast wyginą, 
wrogowie Pana przeminą jak uroda łąki 
i jak dym się rozwieją. 

 
Lamed  21Bezbożny pożycza, ale nie zwraca, 

a sprawiedliwy lituje się i daje. 
  22Ci, których Pan błogosławis, posiądą ziemię, 

a których przeklnie, zostaną wyniszczeni. 
 
Mem  23Pan umacnia kroki człowieka, 

kiedy podoba się Mu drogas jego. 
  24Choćby się potknął, nie upadnie, 

bo Pan trzyma go za rękę. 
Nun  25Byłem młodzieńcem i już się zestarzałem, 

lecz nie widziałem sprawiedliwego,  
 by był opuszczony, 
ani jego potomstwa, by o chleb żebrałob. 

  26On w każdym czasie lituje się i pożycza, 
błogosławione będzie jego potomstwo. 

Samech  27Wystrzegaj się zła i czyń dobro, 
a przetrwasz na wieki. 

  28Bo Pan miłuje prawość 
i nie opuści swoich świętych, 
będzie ich strzegł na wieki. 

Ajin  Nieprawi zaś zostaną ukarani,  
a potomstwo bezbożnych wyginie. 

  29Sprawiedliwi posiądą ziemię 
i wiecznie będą na niej mieszkać. 

Pe  30Usta sprawiedliwego wypowiadają mądrość, 
a jego język głosi sprawiedliwe wyroki. 



1231 Psalm 37,31‑40

a) Prawo nie jest już wtedy 
narzuconym z zewnątrz syste‑
mem nakazów i zakazów, ale 
staje się naturalną, wewnętrzną 
zasadą postępowania (np. Pwt 
3,6; Jr 31,33; Ez 11,19).

b) Liczne potomstwo było 
szczególnym znakiem Bożego 
błogosławieństwa, wyrazem 
Jego łaskawości (np. Rdz 1,28; 
Hi 42,12‑17; Ps 127,3; 128,3n).

  31W sercu ma prawo Boże, 
nie zachwieją się jego nogia. 

Cade  32Bezbożny czatuje na sprawiedliwego 
i usiłuje go zabić, 

  33lecz Pan nie zostawi go w ręku tamtego, 
i nie pozwoli skazać, gdy będzie sądzony. 

Qof  34Wyczekuj Pana i idź drogą, którą wytyczył, 
a wywyższy cię, abyś posiadł ziemię, 
ujrzysz, jak giną bezbożni. 

Resz  35Widziałem, jak bezbożny się pysznił 
i rozpierał jak cedr rozłożysty. 

  36Przechodziłem obok, a już go nie było, 
szukałem, lecz nie znalazłem po nim śladu. 

Szin  37Strzeż niewinności, przestrzegaj prawości, 
bo kto zaprowadza pokójs, zostawi potomstwob. 

  38Nieprawi zostaną całkowicie wyniszczeni, 
wyginie potomstwo bezbożnych. 

Taw  39A sprawiedliwych Pan obdarzy zbawieniem, 
On jest ich obrońcą w czasie utrapienia. 

  40Wspomaga ich Pan i wybawia, 
wybawia od bezbożnych i uwalnia, 
gdyż do Niego się uciekają. 



1232Psalm 38,1‑15

a) Być może opis trądu, który 
ze względu na swoje objawy był 
chorobą szczególnie odrażającą.

 Psalm 38. Trzeci z siedmiu psalmów pokutnych (Ps 6; 32; 51; 102; 130; 143). Lamentacja  
(ww. 3‑21) została ujęta w ramy usilnej prośby (ww. 2.22n). Skarga psalmisty dotyczy ciężkiej choroby, 
którą postrzega jako skutek swoich grzechów. Chory psalmista cierpi także z powodu odrzucenia przez 
społeczność i nienawiści ze strony tych, którym świadczył dobro. Pośród tych doświadczeń nie traci 
jednak ufności, gdyż Bóg zna wszystkie jego cierpienia (ww. 10.16). Pragnie powrócić do Pana i uznaje 
swoją winę. Choć Ewangelia nie pozwala już widzieć w każdej chorobie kary za osobiste grzechy (J 9,2n), 
aktualna pozostaje prawda o ich niszczącym wpływie na zdrowie psychiczne, umysłowe i duchowe czło‑
wieka. Mimo to Bóg nie opuszcza grzesznika, lecz chce go uzdrawiać przez sakrament pokuty. Nadzieja 
zbawienia nie może zawieść.

Psalm 38

Modlitwa w udręce grzechu 

1Psalm Dawida. Ku przypomnieniu. 
2Nie karć mnie, Panies, gdy jesteś wzburzony, 
nie karzs mnie, kiedy płoniesz gniewems! 
3Bo utkwiły we mnie Twe strzały 
i przytłoczyła mnie ręka Twoja. 
4Z powodu Twego gniewu  
nie ma nic zdrowego w moim cieles 
i nic nietkniętego w mych kościach 
z powodu grzechóws moich. 
5Moje nieprawości sięgają mi nad głowę, 
obciążyły mnie jak ciężkie brzemię. 
6Moje rany cuchną i ropieją 
z powodu mej głupotya. 
7Jestem zgnębiony i całkowicie złamany, 
cały dzień chodzę smutny. 
8Bo ogień pali wnętrze moje 
i nie ma nic zdrowego w moim ciele. 
9Jestem osłabiony, skrajnie wyczerpany 
i wyje z bólu me serces. 
10Panie, Ty znasz wszystkie me pragnienia, 
a mój jęk nie jest przed Tobą zakryty. 
11Moje serce się trwoży, siły mnie opuściły 
i gaśnie światło oczu moich. 
12Moi przyjaciele i bliscy opuścili mnie w chorobie, 
a moi najbliżsi stoją z daleka. 
13Ci, którzy czyhają na me życie, zastawiają pułapkę, 
ci, którzy źle mi życzą, dążą do mej zguby 
i cały dzień knują podstęp. 
14Ja zaś, jak głuchy, nie słucham, 
jak niemowa ust nie otwieram. 
15Jestem jak człowiek, który nie słyszy 
i nie ma w ustach odpowiedzi. 



1233 Psalm 38,16‑23

a) W wersetach 14‑16 psal‑
mista mówi o tym, że nie chce 
zabierać głosu w swojej obronie, 
gdyż jest świadom własnych 
grzechów. Ufnie oczekuje inter‑
wencji Boga.

16Lecz ja ufam Tobie, Panie! 
Ty mnie wysłuchasz, Panie, mój Bożea! 
17Mówię bowiem: Niech się ze mnie nie śmieją, 
niech mną nie gardzą, gdy potknie się ma noga. 
18Jestem przecież bliski upadku 
i ból nigdy mnie nie opuszcza. 
19Wyznaję więc nieprawość swoją, 
boleję nad swoim grzechem. 
20Moi wrogowie są silni i zdrowi, 
liczni są ci, którzy nienawidzą mnie bez powodu. 
21Za dobro mi złem odpłacają  
i sprzeciwiają się, bo dążę do dobra. 
22Nie opuszczaj mnie, Panie! 
Boże mój, nie bądź ode mnie daleko! 
23Pospiesz mi na pomoc! 
Panie, zbawienie moje! 



1234Psalm 39,1‑13

a) Jedutun – wraz ze swoimi 
synami pełnił służbę w świątyni 
jako muzyk (1Krn 16,41; 25,1).

b) Powiedziałem – postanowie‑
nie, decyzja... nabierały mocy 
wiążącej, gdy zostały wypowie‑
dziane. Samo powzięcie jakiejś 
myśli nie wystarczało.

c) droga – zob. Ps 1,1+.

d) W wersetach 2‑3 psalmista 
wyznaje, że nie chce grzeszyć, 
wypowiadając nierozważne 
skargi, ani dawać bezbożnikom 
pretekstu do drwin i bluź‑
nierstw.

e) Sela – zob. Ps 3,3+.

f) W wersetach 10‑12 wyrażo‑
no powszechne przekonanie, że 
Bóg jest pierwszą i bezpośrednią 
przyczyną wszystkiego, także 
ludzkich nieszczęść (Pwt 32,39; 
Iz 45,7; Oz 6,1). O karze Bożej 
zob. Słownik; por. Ps 7,13.

 Psalm 39. Lamentacja jednostki. Wobec nieuchronności własnej śmierci psalmista rozważa mądrościo‑
wy temat przemijania człowieka. Każdy jest na ziemi tylko pielgrzymem (w. 13), z którego uchodzi życie 
także wskutek własnych grzechów. To za nie spotyka go chłosta od Boga (w. 12). Wobec poczucia własnej 
kruchości nadzieją pozostaje Bóg, który odpuszcza winy. Dlatego psalmista ufnie modli się o miłosierdzie 
i łaskę spokojnego dokonania życia. Jedno tylko przeżyło się w jego nauce: przekonanie o unicestwieniu 
w otchłani. Tajemnica życia wiecznego odsłania się w Piśmie Świętym powoli. Mędrzec z Księgi Mądrości 
odkrywa już tajemnicę szczęścia po śmierci (Mdr 4,7‑19), a pełnię objawienia na ten temat przyniesie 
Jezus Chrystus (np. Mt 25,21.23.34; Łk 12,37n).

Psalm 39

Kruchość człowieka 

1Dyrygentowi. Dla Jedutunaa. Psalm Dawida. 
2Powiedziałemb: Będę strzegł drógc moich, 
aby nie zgrzeszyć językiem. 
Nałożę ustom wędzidło, 
gdy przeciwko mnie stanie bezbożnys. 
3Zamilkłem oniemiały, pozbawiony szczęścia, 
lecz ból mój stał się nieznośnyd. 
4Rozgorzało we mnie serces, 
gdy rozważałem, zapłonął w nim ogień, 
przemówił mój język: 
5„Pozwól mi poznać kres mój, Panies, 
i miarę dni moich, 
bym wiedział, jak jestem znikomy. 
6Sprawiłeś, że wiek mój jest krótki, 
nikłe jest moje trwanie przed Tobą”.  
Doprawdy, marnością jest każdy człowiek! Selae

7Jak cień przemija każdy człowiek, 
na próżno czyni tyle zgiełku, 
gromadzi, a nie wie, kto to weźmie. 
8A teraz, czego mam oczekiwać, o Panie? 
W Tobie jest moja nadzieja! 
9Wyrwij mnie ze wszystkich moich nieprawości 
i nie czyń mnie pośmiewiskiem głupców. 
10Zamilkłem i nie otwieram ust moich, 
bo Ty to sprawiłeś. 
11Oddal ode mnie Twoje ciosy; 
ginę od uderzeń Twej ręki. 
12Karą chłoszczesz człowieka za winy, 
niszczysz jak mól to, czego pożądaf.  
Doprawdy, marnością jest każdy człowiek! Sela
13Panie, wysłuchaj modlitwy mojej 
i przyjmij moje błaganie; 
nie bądź głuchy na mój lament, 



1235 Psalm 39,14

bo gościem jestem u Ciebie, 
pielgrzymem – jak moi przodkowie. 
14Pozwól mi spokojnie ochłonąć, 
zanim odejdę i już mnie tu nie będzie. 



1236Psalm 40,1‑11

a) dół zagłady – mogła nim być 
pusta studnia czy wydrążona 
w skale cysterna na wodę (np. 
Rdz 37,24; Jr 38,6; Za 9,11).

b) pieśń nowa – zob. Ps 33,3+.

c) otworzyłeś mi uszy – na 
przyjęcie słowa. Autor Listu do 
Hebrajczyków cytuje ten werset 
w wersji Septuaginty: przy-
gotowałeś Mi ciało (Hbr 10,5) 
i interpretuje go jako zapowiedź 
Wcielenia Jezusa Chrystusa.

 Psalm 40. Psalm złożony z dwóch utworów: hymnu i lamentacji. Pierwotna pieśń dziękczynna za 
ocalenie (ww. 2‑11) została uzupełniona lamentacją, prośbą o dalszy ratunek (ww. 12‑18). Dodatek ten 
pozwala zagrożonej wspólnocie łączyć dziękczynienie z nadzieją zbawienia. Oceniając swe życie w świetle 
słowa Bożego, można pokonać smutek płynący z grzechu i odzyskać równowagę ducha. Spełnienie woli 
Bożej przynosi wewnętrzną radość, która znajduje swój wyraz w publicznym świadectwie i dziękczy‑
nieniu. Druga część psalmu jest dla udręczonych ludzi przykładem modlitwy błagalnej. Chrześcijanie 
opierają swą nadzieję na przekonaniu, że zwycięstwo nad złem już się dokonało dzięki posłuszeństwu 
Chrystusa aż do śmierci na krzyżu (Flp 2,8; Hbr 5,8n). Autor Listu do Hebrajczyków odczytuje wersety 
7‑9 jako proroctwo o posłuszeństwie Chrystusa i ofierze Nowego Przymierza, którą złożył On ze swojego 
ciała (Hbr 10,5‑10). 

Psalm 40

Nadzieja w Bogu 

1Dyrygentowi. Psalm Dawida. 
2Z tęsknotą czekałem na Panas, 
a On zwrócił na mnie uwagę 
i wysłuchał mojej prośby. 
3Wyprowadził mnie z dołu zagładya 
i z błotnego trzęsawiska. 
Postawił me stopy na skale 
i umocnił moje kroki. 
4Natchnął mnie do śpiewania pieśni nowejb, 
hymnu dla naszego Boga. 
Wielu to ujrzy i lęk ich ogarnie, 
i zaufają Panu. 
5Szczęśliwy człowiek, 
który ufność złożył w Panu, 
nie naśladuje pysznych 
i omotanych kłamstwem. 
6Panie, mój Boże, uczyniłeś wiele cudóws, 
w planach względem nas nikt Ci nie dorówna! 
Gdybym chciał je wyrazić i opowiedzieć, 
są ponad miarę liczne. 
7Ofiars ani darów nie chciałeś, 
lecz otworzyłeś mi uszyc; 
nie żądałeś całopaleńs ani ofiar przebłagalnychs. 
8Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę! 
W zwoju księgi napisano o mnie: 
9Chcę wypełniać Twoją wolę, mój Boże,  
a Twoje Prawos jest w mym wnętrzu. 
10Głoszę Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzenius. 
Nie powściągam warg moich, 
Ty wiesz o tym, Panie! 
11Twojej sprawiedliwości nie ukryłem w mym sercus, 
głoszę Twoją zbawczą wierność, 



1237 Psalm 40,12‑18

a) Przykład zastosowania 
przesadni (Ps 5,10+; 12,2n+).

nie taiłem Twej wiernej łaskawości 
wobec wielkiego zgromadzenia. 
12A Ty, Panie, nie kryj przede mną miłosierdzias Twego. 
Twoja wierna łaskawość niech zawsze mnie strzeże. 
13Bo osaczyły mnie nieszczęścia bez miary, 
ogarnęły mnie moje winy, których przejrzeć nie mogę; 
liczniejsze są niż włosy na mej głowie, 
a serce me ustajea. 
14Racz mnie ocalić, o Panie! 
Panie, pospiesz mi na pomoc! 
15Niech się zawstydzą i zarumienią 
ci, co czyhają na me życie, by mi je odebrać. 
Niech się cofną zawstydzeni 
ci, którzy pragną mego nieszczęścia. 
16Niech się okryją hańbą 
ci, którzy mi mówią: „Dobrze mu tak, dobrze!”. 
17Niech Tobą się radują i weselą 
wszyscy, którzy Ciebie szukają! 
Miłośnicy Twego zbawienia 
niech zawsze mówią: „Pan jest wielki”. 
18Ja zaś jestem poniżony i biedny; 
Pan będzie troszczył się o mnie. 
Ty jesteś pomocą mą i ucieczką, 
Boże mój, nie zwlekaj!
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a) Odzwierciedlenie poglądu, 
że widoczną karą za grzechy 
ludzi są choroby (np. Ps 38,4‑6; 
Syr 38,15; J 5,14).

b) Imię było synonimem 
osoby i jej działalności (Ps 
5,12+). Można je było rozsławić 
tylko za życia. Złośliwą uwagę 
wrogów psalmisty należy rozu‑
mieć także jako życzenia, aby 
wyginął cały jego ród.

c) Słowa te tradycyjnie 
odnosi się do doradcy Dawida, 
Achitofela, który zdradził 
króla, przyłączając się do jego 
zbuntowanego syna Absaloma 
(2Sm 15,31). Jezus używa tych 
słów w odniesieniu do Judasza 
(J 13,18; por. Dz 1,16n).

d) Synonim łaskawości i opie‑
ki Boga (Ps 15,2+).

e) Formuła pochwalna 
(doksologia), która kończy 
pierwszą część Psałterza (zob. 
Wprowadzenie). Użycie słowa 
Amen wskazuje na zastosowa‑
nie psalmu w liturgii.

 Psalm 41. Boża pomoc nawet chorobę może zmienić w wydarzenie zbawcze. Zapowiedź trwałego 
szczęścia (ww. 2n.13) to przygotowanie na pełnię objawienia w NT. Nawet beznadziejnie chorzy na ciele 
mogą znaleźć w eschatologicznej lekturze psalmu umocnienie i nadzieję na prawdziwe szczęście. Bolesne 
doświadczenie odrzucenia i wyszydzenia cierpiącego psalmisty przez wszystkich, zarówno wrogów, jak 
i przyjaciół, kieruje uwagę chrześcijanina ku cierpiącemu Chrystusowi. Mówiąc o zdradzie Judasza, Jan 
Ewangelista przytacza słowa Jezusa, w których cytuje On właśnie werset 10 tego psalmu (J 13,18). Pozwala 
to cały utwór odczytać w świetle paschalnej tajemnicy Chrystusa. 

Psalm 41

Wyznanie chorego w opuszczeniu 

1Dyrygentowi. Psalm Dawida 
2Szczęśliwy, kto myśli o biednym, 
Pans go wybawi w dniu nieszczęścia. 
3Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, 
uczyni szczęśliwym na ziemi. 
Nie odda go w ręce nieprzyjaciół. 
4Pan udzieli mu pomocy na łożu boleści, 
w chorobie poprawi mu posłanie. 
5Wołałem: Panie, zmiłuj się nade mną, 
uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie!a. 
6Moi wrogowie mówią o mnie złośliwie: 
„Kiedy on umrze i zginie jego imięb?”. 
7Ten, kto mnie odwiedza, mówi puste słowa, 
w swoim sercus złość gromadzi, 
wychodzi na zewnątrz i rozpowiada! 
8Spiskują przeciw mnie wszyscy wrogowie 
i zło przeciwko mnie knują: 
9„Niech spadnie na niego złośliwa zaraza, 
a ten, który śpi, niech już nie wstanie!”. 
10Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem, 
który mój chleb jadał, uknuł przeciwko mnie podstępc.
11Ty jednak, Panie, zmiłuj się nade mną, 
podnieś mnie, abym im odpłacił! 
12Tak się upewnię o Twej łaskawości, 
gdy nie pokona mnie nieprzyjaciel. 
13Przygarnąłeś mnie, bo jestem niewinny, 
na zawsze mnie umocniłeś przed Twym obliczemd. 
14Błogosławionys Pan, Bóg Izraelas! 
Zawsze i na wieki. Amens! Niech tak będziee!
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a) Psalmy 42 i 43 stanowią 
jedną całość pod względem lite‑
rackim i treściowym.

b) Pouczenie – zob. Ps 32,1+.

c) Synowie Koracha – 
Korachici byli lewitami; w świą‑
tyni pełnili funkcję śpiewaków 
(2Krn 20,19). Przypisuje się 
im autorstwo kilku psalmów  
(Ps 44 – 49; 85).

d) źródlana woda – określano 
ją mianem woda żywa (ciągle 
świeża, najlepsza), w odróżnie‑
niu od wody stojącej. 

e) ujrzę Boże oblicze – pragnie‑
nie znalezienia się w świątyni 
w obecności Boga.

f) Uroczysta procesja do 
świątyni, w której brał udział 
psalmista.

g) Utrapienia życia, których 
psalmista doświadcza obecnie, 
ostro kontrastują z przeżyciami 
modlitewnymi podczas procesji.

h) Hermon – masyw górski 
o trzech szczytach, uważany za 
północną granicę Izraela, wzno‑
szący się u źródeł Jordanu.

i) Misar – nazwa geograficzna 
góry dobrze znanej psalmiście, 
której współcześnie nie można 
zidentyfikować. Septuaginta 
i Wulgata oddały tę nazwę jako 
mała góra.

 Psalm 42. Wraz z Psalmem 43 stanowi on jeden, wtórnie podzielony utwór. Cierpienie i poczucie 
opuszczenia przez Boga pozwalają psalmiście rozwinąć głęboką myśl o duchowym pragnieniu bliskości 
Boga i o zbawczym sensie liturgii. Modlący się wspomina silne doświadczenie obecności Boga, którego 
kiedyś doznał podczas świętych obrzędów. To wspomnienie pobudza go do ufności, że także teraz, 
w chwilach cierpienia, Bóg okaże się bliski. Psalm ukazuje znaczenie liturgii, która jest nie tyle systemem 
pustych znaków, ile miejscem i czasem spotkania z Bogiem, rzeczywistym wydarzeniem, w którym Bóg 
dopuszcza człowieka do szczególnej bliskości ze sobą. Przeciwstawienie wielkich gór Hermonu i Misar 
(małej góry) jeszcze bardziej kieruje wzrok pielgrzymów ziemskich od wyżyn tego świata ku Kościołowi 
czasów ostatecznych – niebieskiemu Jeruzalem.

Księga Druga

Psalm 42a

Tęsknota za Bogiem 

1Dyrygentowi. Pouczenieb synów Korachac. 
2Jak łania pragnie źródlanej wodyd, 
tak ja pragnę Ciebie, Boże. 
3Jestem spragniony Boga żywego! 
Kiedyż dojdę i ujrzę Boże obliczee? 
4We dnie i w nocy karmię się łzami, 
„Gdzie jest twój Bóg?” – pytają mnie ciągle. 
5Rozmyślam nad tym i usycham z żalu, 
gdy powoli kroczę w tłumie do domus Bożego, 
wśród głosów radości i dziękczynienia, 
wśród świątecznego zgiełkuf. 
6Dlaczego się smucisz, duszos moja, 
i czemu podnosisz lament?  
Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę Go sławił,  
mego Boga i Jego zbawcze obliczeg! 
7Smutna jest moja dusza, 
dlatego wspominam Ciebie 
z ziemi Jordanus i Hermonuh, 
z góry Misari. 
8Przepaść wzywa przepaści hukiem wodospadów; 
wszystkie Twe burze i fale zwaliły się na mnie. 
9We dnie zsyła Pans swoją łaskę, 
a nocą ja śpiewam dla Niego, 
modlę się do Boga mego życia. 
10Mówię Bogu: Ty jesteś moją skałą, 
czemu zapomniałeś o mnie? 
Dlaczego chodzę smutny, 
gdy mój wróg mnie gnębi? 
11Kiedy kruszą się moje kości, wrogowie szydzą ze mnie, 
„Gdzie jest twój Bóg?” – pytają mnie ciągle.
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12Dlaczego się smucisz, duszo moja, 
i czemu podnosisz lament?  
Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę Go sławił,  
mego Boga i Jego zbawcze oblicze! 
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a) Psalmy 42 i 43 stanowią 
jedną całość pod względem lite‑
rackim i treściowym. Komentarz 
jak do Psalmu 42.

b) święta góra – chodzi o Syjon, 
wzgórze w Jerozolimie, na któ‑
rym znajdowała się świątynia 
(zob. Słownik).

c) Boży ołtarz – jeśli psalmista 
był kapłanem (i tylko wtedy!) 
mógłby rzeczywiście podejść 
do ołtarza, ale raczej chodzi tu 
o przystąpienie duchowe. Ołtarz 
– zob. Słownik.

d) Powtórzenie Ps 42,6 jako 
swoistego refrenu podkreśla jed‑
ność obu psalmów (Ps 42 i 43).

Psalm 43a

1Osądź mnie, Boże, i broń mojej sprawy 
przeciw ludowi niewiernemu. 
Wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego, 
2bo Ty, Boże, jesteś moim obrońcą. 
Czemu mnie odrzuciłeś i czemu chodzę smutny, 
gdy mój wróg mnie gnębi? 
3Ześlij światłość Twoją i wierność, 
niech one mnie wiodą, 
niech mnie przyprowadzą na Twą świętą góręb 
i do Twojego mieszkania. 
4Wtedy przystąpię do Bożego ołtarzac, 
do Boga, który rozwesela moją młodość. 
Będę Cię wysławiał przy wtórze liry, 
Boże, mój Boże! 
5Dlaczego się smucisz, duszos moja, 
i czemu podnosisz lament?  
Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę Go sławił,  
mego Boga i Jego zbawcze obliczed!
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a) Pouczenie – zob. Ps 32,1+.

b) Synowie Koracha – zob. Ps 
42,2+.

c) Wiedza o zbawczych inter‑
wencjach Boga w historii Izraela 
była przekazywana z pokolenia 
na pokolenie przede wszystkim 
ustnie (Pwt 6,20‑23; Ps 78,3n).

d) Obraz Boga, który jak rol‑
nik lub ogrodnik wyrywa chwa‑
sty, a sadzi i pielęgnuje rośliny 
szlachetne (np. Ps 80,16; Iz 
5,1‑3; Jr 2,21; Mt 21,33‑46+).

e) W wersetach 3‑9 psalmista 
opisał w poetycki sposób zwy‑
cięski podbój Ziemi Obiecanej 
(zob. Księga Jozuego), który ma 
unaocznić prawdę, że to Bóg jest 
jedynym inicjatorem i sprawcą 
tych wydarzeń jako „Najwyższy 
Dowódca” (Ps 3,8+).

f) Sela – zob. Ps 3,3+.

g) Izraelici często zabierali 
ze sobą na pole bitwy Arkę 
Przymierza, jako znak obecno‑
ści Boga i gwarancję zwycię‑
stwa (Lb 10,35; Joz 6,6‑9; 1Sm 
4,3n).

 Psalm 44. Lamentacja wspólnoty. Nawiązanie do historii (ww. 2‑5) pobudza nadzieję ludu na zbawczą 
interwencję Boga dzisiaj (ww. 6‑9), w czasie narodowego dramatu (ww. 10‑23). Na tej nadziei, podobnie 
jak na przekonaniu o własnej prawości, naród opiera swą prośbę o ocalenie (ww. 24‑27). Wspomnienie 
historii biblijnej i dziejów Kościoła, w których wielokrotnie Bóg objawiał swoją potęgę, ożywia nadzieję 
zbawienia nawet w najbardziej mrocznych czasach. Zbawienie nie zależy od potęgi militarnej, lecz od 
Pana dziejów. On rozdziela swe dary i trudne doświadczenia tym, którzy są wierni Jego planom. Prześla‑
dowanemu narodowi trudno zrozumieć logikę działania Boga, który godzi się na cierpienia swego ludu, 
choć ten jest Mu wierny. Pozorny sen Boga wśród mrocznych burz (Mt 8,24) ma na celu oczyszczenie 
duchowe wiernych.

Psalm 44

Lud Boży w udręce 

1Dyrygentowi. Pouczeniea synów Korachab. 
2Boże, słyszeliśmy na własne uszy, 
opowiedzieli nam nasi ojcowie 
o dziele, jakiego dokonałeś w ich czasach, 
za dni starodawnychc. 
3Swą ręką wyrwałeś ludyd, a ich zasadziłeś; 
pobiłeś i wyrzuciłeś narody. 
4Bo nie zdobyli tej ziemi mieczem 
i nie własne ramię ich wybawiło, 
lecz Twoja prawa ręka i ramię Twoje, 
i jasność Twego oblicza, boś ich umiłował. 
5Ty sam jesteś Królem moim i Bogiem, 
daj rozkaz, a Jakubs zwycięży. 
6Z Tobą pobijemy naszych wrogów, 
w Twoje imięs zdepczemy naszych przeciwników. 
7Bo ja nie ufam mojemu łukowi 
ani mój miecz mnie nie ocali. 
8To Ty nas ocalisz od gnębicieli, 
zawstydzisz tych, co nas nienawidzą. 
9Stale chlubić się będziemy Bogiem, 
wiecznie będziemy sławić Twoje imięe. Selaf

10A teraz odrzuciłeś nas i zawstydziłeś, 
i nie wychodzisz, Boże, z naszymi wojskamig. 
11Kazałeś nam uciekać przed wrogiem, 
a ci, co nas nienawidzą, zdobyli łupy. 
12Na rzeź nas wydałeś jak owce, 
rozproszyłeś nas wśród narodów. 
13Lud swój sprzedałeś za bezcen 
i niewiele zyskałeś na tej sprzedaży! 
14Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadów, 
na śmiech i urąganie otoczenia. 
15Uczyniłeś nas przysłowiem wśród narodów, 
głowami potrząsają nad nami ludy. 
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a) Zbudź się, czemu śpisz – 
antropomorfizm; zob. Ps 7,7+.

b) odwracasz swe oblicze – zob. 
Ps 13,2+.

c) W wersetach 10‑27 psal‑
mista opowiada o niewinnym 
cierpieniu swego narodu, któ‑
rego doznawał z powodu wiary 
w jednego Boga. Zgodnie z prze‑
konaniem, że Bóg jest sprawcą 
wszystkiego (Ps 39,12+), zwraca 
się do Niego o wyjaśnienie nie‑
zrozumiałych i niezasłużonych 
cierpień narodu.

16Cały dzień stoję pod pręgierzem, 
wstyd mi twarz okrywa 
17na głos prześmiewcy i oszczercy, 
wobec wroga i prześladowcy. 
18To wszystko nas spotkało, 
choć nie zapomnieliśmy o Tobie, 
nie zbezcześciliśmy Twego przymierzas. 
19Nasze serces się nie cofnęło, 
a stopy nie zboczyły z Twej drogis, 
20gdy poniżyłeś nas na polu bitwy 
i okryłeś nas cieniem śmierci. 
21Gdybyśmy zapomnieli imię naszego Boga 
i wyciągali ręce ku bogu obcemu, 
22czy Bóg by tego nie zauważył? 
Ten, który zna tajniki serca? 
23Z powodu Ciebie zabijają nas cały dzień, 
uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. 
24Zbudź się, czemu śpisza, Panies? 
Powstań i nie odrzucaj nas na zawsze! 
25Dlaczego odwracasz swe obliczeb, 
zapominasz o biedzie naszej i nędzy? 
26Leżymy w proch powaleni, 
nasze ciałos do ziemi przylega.
27Przyjdź nam z pomocą 
i wyzwól nas swoją łaskąc!
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a) Szoszanim – grecka wersja 
Psałterza tłumaczy ten tytuł 
hebr.: O tych, którzy mają doznać 
przemiany.

b) Synowie Koracha – zob.  
Ps 42,2+.

c) Pouczenie – zob. Ps 32,1+.

d) Według psalmisty piękno 
jest owocem Bożego błogosła‑
wieństwa.

e) Władza królewska należy 
wyłącznie do Boga (np. Hi 25,2; 
Ps 22,29; Mdr 6,1‑4; Ap 12,10). 
Ziemscy władcy sprawowali ją 
z nadania Boga i w Jego zastęp‑
stwie (np. 1Sm 2,10; 26,9‑11; 
2Krn 36,23). Autor Listu do 
Hebrajczyków (1,8n) interpretu‑
je to miejsce jako proroctwo 
o bóstwie Chrystusa.

f) sprawiedliwość – zob. Ps 15,2+.

g) Sens: zawarcie małżeństwa 
wiązało się z opuszczeniem 
rodziny przez kobiety hebraj‑
skie, by przeprowadzić się do 
domu męża (np. Rdz 24,4n).

 Psalm 45. Dwuczęściowy utwór (ww. 3‑10.11‑17) spięty klamrą (ww. 2.18), napisany z okazji zaślubin 
królewskich. Literacko bliski jest hymnom. Septuaginta (LXX) otwarła Kościołowi możliwość chrystolo‑
gicznej interpretacji psalmu. Autor Listu do Hebrajczyków cytuje Ps 45,7n, odnosząc go do Chrystusa, 
namaszczonego przez Boga (Hbr 1,8n). Treść psalmu można odczytać, posługując się kluczem zaślubin 
Chrystusa z Kościołem (Ef 5,24; Ap 19,7).

Psalm 45

Na zaślubiny mesjańskie 

1Dyrygentowi: na melodię „Szoszanim” a. Synów Korachab. 
Pouczeniec. Pieśń zakochanych. 
2Moje serces wezbrało pięknym słowem, 
poświęcam me dzieło królowi. 
Język mój jak pióro biegłego pisarza. 
3Ty jesteś najpiękniejszy pośród ludzi, 
wdzięk rozlał się na twych wargach, 
dlatego Bóg zawsze cię błogosławid. 
4Mocarzu, przypasz swój miecz do biodra 
w blasku twej piękności! 
5Wstąp na rydwan i walcz zwycięsko 
w obronie wiary i uciśnionej sprawiedliwości, 
a twoja prawa ręka niech dokona wspaniałych rzeczy! 
6Twoje strzały wymierzone w serce wrogów króla; 
przed tobą upadną narody. 
7Tron Twój, Boże, na wieczne czasy, 
berłem sprawiedliwości berło Twego królowaniae. 
8Miłujesz sprawiedliwośćf, nienawidzisz nieprawości, 
dlatego Bóg Twój, o Boże, namaściłs Cię olejkiem wesela 
bardziej niż Twych towarzyszy. 
9Mirra, aloes i kasja pachną na twych szatach, 
w pałacach z kości słoniowej cieszy cię dźwięk liry. 
10Córki królewskie wychodzą ci na spotkanie. 
Królowa stanęła po twojej prawej stronie 
złotem Ofiru zdobna. 
11Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, 
zapomnij o swym ludzie, o domu ojca swegog. 
12Król pragnie twej piękności: 
on jest panem twoim, oddaj Mu pokłon. 
13Córko Tyrus! Najbogatsi z ludu 
przynoszą dary, by zyskać twe względy. 
14Cała godność we wnętrzu córki królewskiej, 
okrytej płaszczem przetykanym złotem. 
15Za nią prowadzą do króla dziewice, 
przedstawiają ci jej towarzyszki. 
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a) Wersety 14‑16 zawierają 
opis ceremonii weselnej króla 
z księżniczką z obcego kraju.

16Wiodą je z weselem i radością, 
wprowadzają do królewskiego pałacua. 
17Miejsce twoich ojców zajmą synowie, 
ustanowisz ich książętami po całej ziemi. 
18Wspominać będą twe imięs przez wszystkie pokolenia; 
narody będą cię sławić zawsze i na wieki.
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a) Synowie Koracha – zob. Ps 
42,2+.

b) Alamot – grecka wersja 
Psałterza tłumaczy ten tytuł 
hebr.: Pieśń o rzeczach ukrytych.

c) Opieka Boga jest indy‑
widualnym doświadczeniem 
psalmisty, jak i całego narodu, 
dlatego wygłasza psalm w imie‑
niu wspólnoty.

d) Sela – zob. Ps 3,3+.

e) Nurty rzeki – obraz życio‑
dajnego błogosławieństwa, które 
płynie od Boga (np. Ez 47,1‑12; 
Jl 4,18; Za 14,8; Ap 22,1). Przez 
Jerozolimę nie przepływa żadna 
rzeka.

f) miasto Boże – Jerozolima 
wraz ze świątynią.

g) Pan Zastępów – częste okre‑
ślenie w ST, wskazujące na 
Boga jako dowódcę armii ziem‑
skiej (wojska ludu wybranego) 
i niebiańskiej (aniołowie) (zob. 
Słownik).

 Psalm 46. Pieśń Syjonu (zob. Wprowadzenie; Ps 48; 76; 84; 87; 122). Tylko ufność w Bogu może 
zapewnić Jerozolimie opiekę. Bóg chroni swych wiernych (ww. 2.8.12) doskonalej niż wszelkie warownie 
(ww. 9n). Choć cały świat pogrąża się w chaosie i niepokojach politycznych (ww. 3n.7), miasto Boże jest 
niewzruszone, bo oparte na Bogu. On przemienia wzburzone fale w łagodne, rozweselające rzeki i kła‑
dzie kres niepokojom (ww. 5n.10n). Nowy Syjon to Kościół, który w ciągu dziejów także doznaje wielu 
wstrząsów. Żadna strategia ludzka ani szatańska nie może go jednak zniszczyć (Mt 16,18+), bo broni go 
sam Bóg, a kamieniem węgielnym Kościoła jest Jezus Chrystus (Dz 4,11; Ef 2,20). 

Psalm 46

Bóg naszą twierdzą 

1Dyrygentowi. Synów Korachaa. Na melodię „Alamot” b. Pieśń.
2Bóg jest dla nas schronieniem i mocą, 
niezawodnym wsparciem w udrękachc. 
3Dlatego nie będziemy się bać, gdy zadrży ziemia, 
kiedy pośród morza zachwieją się góry; 
4choćby huczały i kipiały jego wody, 
chociażby góry się trzęsły podczas przypływu. Selad

5Nurty rzekie rozweselają miasto Bożef, 
Najwyższy uświęcił swoje mieszkanies. 
6Bóg w jego wnętrzu, by się nie zachwiało, 
Bóg je wspomoże o świcie. 
7Trwożą się ludy, chwieją się królestwa. 
On wydał swój głoss, a ziemia zadrżała. 
8Pans Zastępówg jest z nami,  
Bóg Jakubas – naszą twierdzą. Sela
9Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, 
cudas, jakich dokonał na ziemi. 
10On położy kres wojnom aż po krańce ziemi, 
złamie łuki i włócznie, 
a tarcze spali w ogniu. 
11Złóżcie broń, uznajcie, że Ja jestem Bogiem, 
Ja panuję nad narodami, 
Ja rządzę na ziemi. 
12Pan Zastępów jest z nami,  
Bóg Jakuba – naszą twierdzą. Sela
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a) Synowie Koracha – zob. Ps 
42,2+.

b) Klaskano podczas koro‑
nacji królewskiej (2Krl 11,12). 
Psalmista wzywa wszystkie 
narody, aby z taką samą rado‑
ścią witały Boga, króla wszyst‑
kich ludów.

c) Jakub – czyli Izrael (zob. 
o zmianie imienia Rdz 32,28); 
tutaj synonim całego narodu.

d) Sela – zob. Ps 3,3+.

e) Bóg wstępuje – mowa 
o ceremonii wprowadzenia 
Arki Przymierza do świątyni 
(np. po wyprawie wojennej, 
zob. Ps 44,10+) lub do Namiotu 
Spotkania, jeśli mowa o czasach 
sprzed budowy świątyni.

f) święty tron – tron Boga jest 
święty, tzn. inny niż ludzki, 
oddzielony od tego, co nieświęte. 
Bóg ma tron w niebie (np. 1Krl 
22,19; Ps 103,19; Iz 66,1; Mt 
5,34), a na ziemi była nim Arka 
Przymierza wraz z cherubami 
(np. 1Sm 4,4; Ps 80,2; Iz 37,16) 
oraz świątynia (Jr 17,12).

g) Życzenie i proroctwo 
wykraczające poza rzeczywi‑
stość historyczną; tekst mówi 
o czasach ostatecznych.

 Psalm 47. Psalm królewski (zob. Wprowadzenie; Ps 93; 96 – 99). Psalmista zachęca do oddania Bogu 
chwały i mówi o Jego potężnym panowaniu nad całą ziemią i wszystkimi narodami (ww. 1‑5). Z kolei 
ogłasza uroczyste wstąpienie Boga na tron i hołd wiernych (ww. 6‑9) oraz zaprasza na audiencję wszystkie 
ludy (w. 10). Lektura chrześcijańska oparta na tradycji ewangelicznej wskazuje na potrójne „wstępowanie” 
Jezusa: na górę Przemienienia (np. Mt 17,1‑9); na tron krzyża (J 12,32); do nieba (np. Mk 16,19). Dlatego 
Kościół śpiewa ten psalm w liturgii Wniebowstąpienia. Jezus zasiada na swym świętym tronie (w. 9), po 
prawicy Ojca, jako Chrystus, Król całej ziemi, równy Ojcu (Flp 2,9‑11).

Psalm 47

Bóg władcą narodów 

1Dyrygentowi. Psalm synów Korachaa. 
2Wszystkie narody, klaskajcie w dłonieb, 
radosnym głosem chwalcie Boga. 
3Gdyż Pans Najwyższy budzi grozę, 
jest wielkim Królem całej ziemi. 
4On poddaje nam ludy, 
narody rzuca pod nasze stopy. 
5Wybrał sobie chlubne dziedzictwo: 
Jakubac, którego umiłował. Selad

6Bóg wstępujee wśród radosnych okrzyków, 
Pan – przy dźwiękach trąby. 
7Śpiewajcie Bogu naszemu, śpiewajcie! 
Śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie! 
8Bóg jest Królem całej ziemi, 
oznajmiajcie to śpiewem. 
9Bóg króluje nad narodami, 
Bóg zasiada na swym świętym tronief. 
10Niech się zgromadzą książęta ludów 
wokół ludus Boga Abrahama. 
Bo władcy ziemi należą do Boga, 
a On wszystkich przewyższag.
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a) synowie Koracha – zob. Ps 
42,2+.

b) Mowa o Jerozolimie 
i Syjonie – wzgórzu, na któ‑
rym była zbudowana świątynia  
(Ps 3,5+).

c) Mowa o Syjonie (raczej 
w znaczeniu symbolicznym 
niż dosłownym) jako miejscu 
nawrócenia wszystkich ludów 
na końcu czasów. Ten temat 
podejmują także tzw. cztery 
Pieśni o Słudze Pana (Iz 42; 49; 
50; 52).

d) wiatr wschodni – narzędzie 
kary Bożej, niszczącej ludzką 
pychę (np. Wj 10,13; Iz 27,8; 
Ez 27,25n; Oz 13,15).

e) Tarszisz – miasto niewia‑
domego położenia; symbol 
bogactwa i przepychu (np. 2Krn 
9,21; Ez 27,12), a także ludzkiej 
pychy (np. Iz 2,16n).

f) Sela – zob. Ps 3,3+.

 Psalm 48. Hymn Syjonu (Ps 46; 76; 84; 87; 122) opiewa Jerozolimę jako miasto Boga. Zarówno jej 
piękno (ww. 2‑4), jak i fortyfikacje wzbudzają podziw. Nie one są jednak źródłem potęgi miasta. To 
mieszkający w nim wielki Król (w. 3) sprawia, że ataki na Jerozolimę są bezskuteczne (ww. 4‑9). Wier‑
nemu Bogu i niezwyciężonemu Obrońcy należy się więc chwała i uwielbienie oraz pamięć przekazywana 
kolejnym pokoleniom (ww. 9.14). Kontekst egzystencjalny hymnu to pielgrzymki do Jerozolimy na wielkie 
święta. Syjon na krańcach Północy (w. 3) to zapowiedź Kościoła niebieskiego, którego świątynią jest sam 
Bóg i Baranek (Ap 21,22).

Psalm 48

Miasto wielkiego Króla 

1Pieśń. Psalm synów Korachaa. 
2Wielki jest Pans i godzien uwielbienia 
w mieście naszego Boga, 
na swej świętej górzeb. 
3Piękne to wzgórze jest radością całej ziemic; 
góra Syjons na krańcach północy  
jest miastem wielkiego Króla. 
4Bóg w pałacach Syjonu 
okazał się twierdzą. 
5Bo oto zebrali się królowie, 
zeszli się i razem wyruszyli. 
6Zdumieli się na ten widok 
i zadrżeli z przerażenia. 
7Strach ich tam ogarnął, 
ból – jak rodzącą kobietę. 
8Jak wtedy, gdy wiatrem wschodnimd 
rozbijasz okręty Tarszisze. 
9To, co usłyszeliśmy, teraz widzimy 
w mieście Pana Zastępóws, 
w mieście naszego Boga; 
Bóg je umacnia na wieki. Selaf

10Rozważamy Twą łaskawość, Boże, 
we wnętrzu Twojej świątynis. 
11Jak imięs Twe, Boże, tak i chwałas Twoja 
sięga po krańce ziemi, 
Twoja prawa ręka jest pełna sprawiedliwości. 
12Niech się weseli góra Syjon, 
niech się radują córki judzkie 
z powodu Twoich wyroków. 
13Obejdźcie Syjon dokoła, 
policzcie jego wieże. 
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14Podziwiajcie jego warownie, 
przyjrzyjcie się jego pałacom, 
byście mogli przekazać przyszłemu pokoleniu, 
15że On jest naszym Bogiem na wieki, 
On zawsze nas będzie prowadził!
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a) synowie Koracha – zob. Ps 
42,2+.

b) Psalmista chce pouczyć 
innych, ale także i siebie.

c) Sela – zob. Ps 3,3+.

d) kraina umarłych – zob.  
Ps 6,6+.

 Psalm 49. Utwór mądrościowy skomponowany z dwóch części (ww. 2‑13.14‑21). Mędrzec kreśli 
przeciwstawne obrazy: bogatego głupca, który i tak musi umrzeć, oraz pobożnego mędrca, który może się 
nie obawiać o przyszłe życie. Bogactwo nie oznacza pełni szczęścia i bezpieczeństwa, gdyż jest doczesne, 
przemijające. Może ono towarzyszyć człowiekowi tylko do śmierci. Chrześcijańska lektura psalmu nasuwa 
skojarzenie z ewangeliczną nauką o konieczności wyboru Boga albo mamony (Mt 6,24) oraz względnej 
wartości ziemskich bogactw wobec nieuchronności śmierci (Mt 16,26; Łk 12,15‑21.25). Prawda o życiu 
po śmierci musi jednak poczekać jeszcze na pełnię objawienia. Dopiero w Chrystusie nadzieja odkupienia 
(ww. 8n.16) i szczęśliwego życia wiecznego osiągnie swój szczyt i wypełnienie.

Psalm 49

Złudne szczęście grzeszników 

1Dyrygentowi. Psalm synów Korachaa. 
2Słuchajcie tego wszystkie narody, 
nakłońcie uszu wszyscy mieszkańcy świata; 
3wy, z ziemi zrodzeni, synowie ludzcy, 
i bogaty na równi z ubogim. 
4Moje usta głoszą mądrość, 
a serces rozważa o roztropności. 
5Nakłonię mego ucha do przypowieści, 
przy dźwięku liry wyjaśnię mą zagadkęb. 
6Czyż mam się bać w dniach nieszczęścia, 
gdy mnie otaczają podli prześladowcy, 
7ci, co ufają własnej sile 
i chełpią się swym wielkim bogactwem? 
8Nikt nie wykupi sam siebie, 
nie wypłaci się wobec Boga. 
9Zbyt cenne jest życie jego 
i nigdy mu na to nie starczy, 
10aby żyć wiecznie 
i nie doznać zagłady! 
11Widać, że umierają mędrcy, 
tak samo jak giną prostacy i głupcy, 
zostawiając innym swe bogactwo. 
12Ich grobowce miały być wiecznymi domami, 
ich niezniszczalnym mieszkaniem; 
nawet ziemiom nadawali swe imiona. 
13Człowiek żyjący w przepychu traci swój rozsądek,  
staje się podobny do rzeźnych bydląt! 
14Taka jest drogas zadufanych w sobie 
i przyszłość folgujących językowi: Selac

15owczym pędem biegną ku przepaści, 
śmierć jest ich pasterzem. 
O świcie prawi zapanują nad nimi. 
Ich ciała pożre kraina umarłychd w swym mieszkaniu! 
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a) Nagrodą dla człowieka 
sprawiedliwego będzie wyzwo‑
lenie przez Boga z krainy umar‑
łych (Ps 73,23‑26). Psalmista 
wierzy, że zostanie zabrany, by 
być z Bogiem jak Henoch (Rdz 
5,24) i Eliasz (2Krl 2,9‑11).

b) do grona swych przodków 
– inne określenie krainy umar‑
łych.

c) nie ujrzy światła – mowa 
o sytuacji ludzi w krainie umar‑
łych. Psalmista wskazuje, że los 
zmarłych zależy od Boga, w któ‑
rym pokładają oni nadzieję.

d) Ludzie pokładający ufność 
jedynie w dobrach ziemskich 
i niezważający na czekającą ich 
wieczność sami upodabniają się 
do zwierząt, których kresem jest 
śmierć.

16Lecz Bóg ocali me życie z mocy krainy umarłych, 
ponieważ mnie zabierzea. Sela
17Nie lękaj się, gdy ktoś się wzbogaci, 
gdy rośnie zamożność jego domu. 
18Bo umierając, nie zabierze niczego, 
nie weźmie ze sobą swej władzy. 
19Choćby zyskał sławę za życia: 
„Szanują cię, bo dobrze się urządziłeś!”,
20i tak pójdzie do grona swych przodkówb 
i nigdy nie ujrzy światłac. 
21Człowiek żyjący w przepychu traci swój rozsądek,  
staje się podobny do rzeźnych bydlątd! 
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a) Asaf – lewita z czasów 
Dawida, jeden z kierujących 
śpiewem podczas liturgii (Ne 
12,2‑45). Jego imieniem nazwa‑
no także Ps 73 – 83.

b) Semicki sposób wyrażania 
myśli. Psalmista nie wypowiada 
się na temat istnienia czy nieist‑
nienia innych bogów. Stwierdza 
tylko, że Pan jest kimś naj‑
większym, najdostojniejszym, 
najpotężniejszym.

c) Przymierze potwierdza‑
no przez złożenie określonej 
ofiary. Słowo zawrzeć pochodzi  
od hebr. ciąć i wzięło się to od  
czynności przerąbywania na 
dwie połowy zwierząt prze‑
znaczonych na ofiarę (np. Rdz 
15,7‑11).

d) Sela – zob. Ps 3,3+.

e) Bóg nie zarzuca ludziom 
uchybień w składaniu ofiar, 
bo tego rygorystycznie prze‑
strzegają.

f) W wersetach 9‑13 w spo‑
sób ironiczny ukazana jest bez‑
zasadność przekonania, że ryt 
ofiarny jest Bogu potrzebny.

 Psalm 50. Kult, który nie realizuje się także w życiu zgodnym z przykazaniami, godzi w przymierze, 
które Bóg zawarł ze swoim ludem (Wj 24,3‑7). Dlatego Bóg oskarża swój lud o złamanie przymierza. 
Nie gani On samych praktyk pobożnościowych, lecz ich niekonsekwencję i zakłamanie. Psalm wyraża 
więc prorocki sprzeciw wobec obłudnej religijności, oddzielającej kult od moralności (np. Iz 1,11‑13.16; 
Jr 6,20; 7,22; Oz 6,6; Am 5,21n; Mt 15,3‑9). Poprawne wypełnianie praktyk religijnych nie ukryje 
przed Bogiem grzechów osobistych i wykroczeń przeciwko bliźnim (ww. 18‑21). W NT ofiara chwały  
(ww. 14.23) staje się kultem w Duchu i w prawdzie (J 4,23). Ten nowy kult wypływa z wierności konstytucji 
królestwa Bożego, którą jest miłość oraz sprawiedliwość w czynach i słowach (Jk 1,27). W tym sensie 
Psalm 50 pomaga w ocenie pobożności wspólnotowej i osobistej. Staje się on jeszcze bardziej aktualny, 
gdy w miejsce składania ofiar krwawych postawimy nasz udział w Eucharystii.

Psalm 50

Prawdziwy kult 

1Psalm Asafaa.
Pans jest Bogiem nad bogamib; 
przemawia i wzywa ziemię 
od wschodu aż po zachód słońca. 
2Bóg jaśnieje z Syjonus 
blaskiem swej piękności. 
3Nasz Bóg przychodzi i nie milczy. 
Przed Nim płonie ogień, 
a wokół Niego szaleje burza. 
4Z góry wzywa niebo 
i ziemię, aby luds swój osądzić: 
5„Zgromadźcie Mi świętychs moich, 
co przez ofiaręs zawarli ze Mną przymierzec”. 
6Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość, 
gdyż Bóg sam jest Sędziąs. Selad

7„Posłuchaj, mój ludu, gdyż będę mówić, 
i świadczyć będę przeciwko Tobie: 
Ja jestem Bogiem, twoim Bogiem! 
8Nie będę cię ganił za twe ofiary s, 
twoje całopalenias są zawsze przede Mnąe. 
9Nie przyjmę cielców z twego domu 
ani kozłów ze stad twoich. 
10Bo moje są wszystkie leśne zwierzęta, 
stada na górach i woły. 
11Znam wszystkie ptaki powietrzne, 
a polna zwierzyna jest moja. 
12Gdybym był głodny, nie mówiłbym ci o tym, 
bo moim jest świat i to, co go wypełnia. 
13Czyż będę jadł mięso wołów 
albo pił krew kozłówf? 
14Złóż Bogu ofiarę uwielbienia 
i wypełnij śluby złożone Najwyższemu. 
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a) Szczerość intencji i ufność 
złożona w Bogu owocują wysłu‑
chaniem modlitw.

b) W wersetach 16‑17 autor 
podkreśla, że mnożenie ofiar 
jest bezskuteczne, jeśli postę‑
powanie ofiarodawcy zaprzecza 
wyznawanej wierze.

c) To Bóg jest wybawicielem 
wierzącego od jego wrogów. 
Odstąpienie od Niego zapowia‑
da nieuchronną klęskę.

15Wzywaj Mnie w dniu utrapienia. 
Ja cię ocalę, a ty Mnie uwielbisza. 
16A do bezbożnegos Bóg mówi: 
„Czemu głosisz moje nakazy  
i wymawiasz ustami moje przymierzes, 
17skoro nienawidzisz karności 
i lekceważysz moje słowab? 
18Widząc złodzieja, razem z nim biegniesz 
i zadajesz się z cudzołożnikami. 
19Pełne złośliwości twe usta, 
a twój język knuje podstęp. 
20Zasiadasz, by obmawiać brata swego, 
zastawiasz pułapkę na syna twej matki. 
21Tak postępujesz, a Ja mam milczeć? 
Sądzisz, że jestem do ciebie podobny? 
Rzucę ci w twarz oskarżenie! 
22Zrozumcie to wy, co zapominacie o Bogu: 
kiedy On porwie, to nikt nie ocalic. 
23Kto składa ofiarę uwielbienia, oddaje Mi chwałęs  
i na tej drodzes okażę mu Boże zbawienie”.
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a) Łagodne określenie grze‑
chu, którego Dawid dopuścił się 
z Batszebą (2Sm 11). Tradycja 
przypisała ten psalm Dawidowi, 
który wyznał swój grzech przed 
Panem.

b) Paweł Apostoł w Rz 3,4  
cytuje ten werset za Septuagintą 
(LXX): Abyś się okazał sprawie-
dliwy w Twych słowach i abyś 
zwyciężył, kiedy Cię sądzą.

c) Mowa ogólnie o moralnie 
słabej kondycji ludzkiej, a nie 
o jakiejś winie matki psalmi‑
sty. Zawarta tu jest intuicja, 
która później przybierze formę 
nauki o grzechu pierworodnym. 
Człowiek od początku życia ma 
skłonności do złego. 

d) Trąd był obrazem grzechu, 
stąd prośba o zgładzenie grze‑
chu utrzymana w formie rytu 
oczyszczenia z trądu (np. 2Krl 
5,10; zob. Mt 8,1‑4+).

e) Stwórz – użycie tego same‑
go czasownika, który występuje 
w opisie stworzenia świata (Rdz 
1,1), uwyraźnia intensywność 
prośby psalmisty o zgładzenie 
jego grzechu.

 Psalm 51. Lamentacja jednostki. Jeden z siedmiu psalmów pokutnych (Ps 6; 32; 38; 102; 130; 143), 
przypisany w nagłówku Dawidowi, który błaga o miłosierdzie po grzechu cudzołóstwa z Batszebą  
(2Sm 11–12). Dwie części psalmu (ww. 3‑9.10‑21) są związane tematem Bożej sprawiedliwości (ww. 6.16), 
która jednak nie przeraża, ale daje nadzieję na łaskę i sąd zbawczy. W psalmie dominuje prośba o oczysz‑
czenie oraz idea wierności przymierzu. Psalmista, uświadamiając sobie skłonność do grzechu już od swoje‑
go poczęcia, prosi Boga o miłosierdzie i pomoc w dochowaniu wierności przymierzu. Pierwotnie psalm miał 
sens wspólnotowy: przez grzech Izraelici złamali przymierze i popadli w niewolę. Bolesne doświadczenie 
utraty wolności doprowadziło naród do pogłębienia życia religijnego i odnowy przymierza. Skoro kult 
nie mógł być już sprawowany w świątyni, jedyną ofiarą pozostało szczere nawrócenie: skruszony duch 
i uniżone serce (ww. 18n). Droga pokuty doprowadziła psalmistę do poznania mądrości i mocy Boga: 
nawet zrujnowane grzechem życie może zostać odnowione, o ile otwiera się na działanie Ducha Bożego  
(ww. 12n.19; por. Ez 37,9‑14). Po odbudowie murów wewnętrznej twierdzy, zburzonej przez grzech, 
skruszone serce odżywa mocą Ducha Świętego i staje się miłą Bogu ofiarą, złączoną z ofiarą Chrystusa.

Psalm 51

Błaganie pokutnika 

1Dyrygentowi. Psalm Dawida, 2gdy przyszedł do niego proroks 
Natan po jego wejściu do Batszebya. 
3Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości Twojej, 
w ogromie Twojego miłosierdzias zgładź nieprawość moją. 
4Obmyjs mnie zupełnie z mojej winy 
i oczyść mnie z grzechus mojego. 
5Uznaję bowiem moją nieprawość, 
a grzech mój jest zawsze przede mną. 
6Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem 
i dopuściłem się tego, co za złe uznajesz, 
ale Ty będziesz sprawiedliwy w swym wyroku 
i bezstronny w swoim sądzeniub. 
7Bo urodziłem się jako grzesznik 
i od poczęcia nieprawość ciąży na mniec. 
8Oto miłujesz prawdę ukrytą, 
naucz mnie tajników mądrości! 
9Pokrop mnie hizopem, abym stał się czystys, 
obmyj mnie, bym nad śnieg był bielszyd. 
10Daj mi usłyszeć radość i wesele, 
a ożyją kości poniżone. 
11Odwróć oblicze od grzechów moich 
i zgładź wszystkie moje nieprawości. 
12Stwórze we mnie czyste serces, Boże, 
i ducha mocnego odnów w moim wnętrzu. 
13Nie odrzucaj mnie od Twojego oblicza 
i nie odbieraj mi Twego ducha świętego. 
14Daj mi się cieszyć Twoim zbawieniem 
i umocnij mnie duchem ochoczym. 
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15Pouczę nieprawych o Twoich drogachs 
i wrócą do Ciebie grzesznicy. 
16Wybaw mnie od krwis, o Boże, 
Boże, mój Zbawco, 
a język mój wyśpiewa Twoją sprawiedliwość. 
17Panie, otwórz wargi moje, 
a usta moje będą głosić Twoją chwałęs. 
18Bo nie pragniesz, bym Ci składał ofiary s, 
ani nie masz upodobania w całopaleniachs. 
19Ofiarą dla Boga jest duch skruszony; 
udręczonym i uniżonym sercem Bóg nie pogardzi. 
20W Twej dobroci okaż łaskę Syjonowis, 
aby odbudowano mury Jeruzalems. 
21Wtedy przyjmiesz należne ofiary, 
dary i całopalenia, 
wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzus.



1256Psalm 52

a) Pouczenie – zob. Ps 32,1+.

b) Sela – zob. Ps 3,3+.

c) W wersetach 7‑9 wyrażono 
powszechne w ST przekonanie, 
że Bóg wymierza sprawiedli‑
wość niegodziwcom już za ich 
życia, a sprawiedliwi odbiorą 
nagrodę także w życiu docze‑
snym. Z czasem, już w ST, 
nastąpiła ewolucja tej myśli: 
Bóg niekoniecznie karze grzesz‑
ników już tu na ziemi i istnieje 
cierpienie niewinnych, którego 
sens zna tylko On (Ps 7,13).

 Psalm 52. Pierwsza z dwóch części psalmu (ww. 3‑6) charakteryzuje człowieka bezbożnego, którego 
spotka zasłużona kara ze strony Boga (w. 7). Część druga (ww. 8‑11) ukazuje reakcję ludzi prawych i szczę‑
śliwy los psalmisty. Brak ufności w Bogu przynosi człowiekowi zgubę. Kto jednak złożył w Nim nadzieję, 
odnajduje źródło życia i przekonuje się o Jego wierności. Chrześcijańska lektura psalmu pozwala dostrzec 
w płodnej oliwce w domu Boga (w. 10) obraz Kościoła (Jr 11,16; Rz 11,16nn). Wierny czciciel Boga ufa 
Mu wytrwale i nie przestaje Go sławić za doświadczone dobro. Chrześcijanie na równi z Żydami karmią 
tym psalmem nadzieję na odmianę losu i wieczną nagrodę za doświadczone w życiu udręki.

Psalm 52

Sąd nad oszczercą 

1Dyrygentowi. Pouczeniea Dawida. 2Gdy Edomita Doeg przybył 
donieść Saulowi: „Dawid wszedł do domu Achimeleka”. 
3Czemu, mocarzu, chełpisz się złem 
codziennie przeciw pobożnym? 
4Wyostrzoną brzytwą swego języka 
zamierzyłeś nieprawość, zgotowałeś podstęp. 
5Wolisz zło bardziej niż dobro, 
kłamstwo bardziej niż słowa prawdy. Selab

6Umiłowałeś wszelkie szkodliwe słowa 
i podstępną mowę! 
7Dlatego zniszczy cię Bóg na zawsze, 
wyrwie cię i wyrzuci z namiotu, 
wykorzeni z ziemi żyjących. Sela
8Sprawiedliwi to zobaczą i lęk ich ogarnie; 
wyszydzą go i powiedzą: 
9„Oto człowiek, który nie uznał Boga 
za swojego wspomożyciela, 
lecz zaufał swemu wielkiemu bogactwu, 
polega na sile swojego podstępuc”. 
10Ja zaś, jak płodna oliwka w domu Boga, 
zaufałem Bożej łasce 
na wieki i na zawsze. 
11Będę Cię sławił zawsze za to, czego dokonałeś, 
będę ufał imienius Twojemu, 
bo jest dobre dla Twych wiernych.
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a) Pouczenie – zob. Ps 32,1+.

b) Zob. Ps 14,7+.

 Psalm 53. Lamentacja jednostki, powtórzona w nieco innej wersji w Psalmie 14. Psalmista gani zuchwa‑
łość i bezmyślność ludzi, którzy postępują tak, jakby Bóg nie istniał. Odrzucenie Boga przez ludzi sprawia, 
że schodzą oni na drogi nieprawości i grzechu. Prześladują ponadto tych, którzy wciąż dochowują Bogu 
wierności. Sami stają się jednak ofiarą swych grzechów, gdyż skazują się na pastwę wielu lęków. Syjon 
oblegany przez Babilończyków może być interpretowany jako obraz Kościoła, który doświadcza ataków ze 
strony świata. Modlitwa z Psalmu 53 pomaga wyzbyć się panicznego lęku przed ateizmem. Bóg troszczy 
się o swój lud i nie pozwoli mu zginąć. On wiernych rozwesela ocaleniem.

Psalm 53

Powszechne zepsucie

1Dyrygentowi: na melodię „Machalat”. Pouczeniea Dawida. 
2Nierozumny myśli sobie: „Nie ma Boga!”. 
Zepsuci są, stali się obrzydliwi w nieprawościach. 
Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. 
3Bóg spojrzał z nieba na ludzi, 
aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny,  
 kto uczy się z Bogiem. 
4Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni, 
nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. 
5Czyż nie opamiętają się ci,  
 którzy popełniają nieprawość, 
którzy luds mój pożerają, jak gdyby chleb jedli, 
a Boga nie wzywają? 
6Tam się trwożyli, gdzie nie było powodu do trwogi, 
gdyż Bóg rozproszył kości tych, co cię oblegali. 
Doznali wstydu, bo Bóg nimi wzgardził. 
7Kto ześle z Syjonus zbawienie Izraelowis? 
Gdy Bóg wyzwoli swój lud z niewoli, 
Jakubs się rozweseli, Izrael rozradujeb.
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a) Pouczenie – zob. Ps 32,1+.

b) Twoje imię – imię było tożsa‑
me z osobą (Ps 5,12+). Psalmista 
prosi, by Bóg pomógł mu ze 
względu na siebie samego.

c) Nie liczą się... z Bogiem – 
wrogowie psalmisty są wroga‑
mi Boga (zob. więcej Ps 109+). 
W przekonaniu starożytnych 
klęska narodu oznaczała także 
klęskę jego boga (Ps 10,4+).

d) Sela – zob. Ps 3,3+.

e) Psalmista nie mści się na 
wrogach sam, ale oddaje pomstę 
Bogu. Zarysowuje się wielka 
zmiana w postrzeganiu obowią‑
zującej klasycznej zasady odpła‑
ty „oko za oko” (Ps 92+; 140+). 
O złorzeczeniach w psalmach 
zob. Ps 12,4+; 109+.

f) jesteś dobry – wezwanie 
liturgiczne, sławiące Boga (np. 
Ps 52,11; 100,4; 106,1).

 Psalm 54. Lamentacja jednostki. Psalmista modli się o wybawienie od wrogów nastających na jego 
życie (ww. 3‑5). Wyznaje on głęboką ufność w pomoc Boga i składa ślub, w którym zobowiązuje się do 
złożenia ofiary dziękczynnej za doznaną łaskę (ww. 6‑9). Ta nagła zmiana nastroju jest charakterystyczna 
dla lamentacji. Treść psalmu można odnieść do wszelkich konfliktów: narodowych, wyznaniowych czy 
osobistych.

Psalm 54

Błaganie o pomoc 

1Dyrygentowi: na instrumenty strunowe. Pouczeniea Dawida.  
2Gdy mieszkańcy Zif przyszli donieść Saulowi:  
„Dawid ukrywa się u nas”. 
3Boże, Twoim imieniemb mnie wybaw, 
osądź mnie mocą Twoją. 
4Boże, wysłuchaj mojej modlitwy, 
skłoń ucho ku słowom ust moich. 
5Gdyż obcy przeciw mnie powstali, 
gwałtownicy nastają na me życie. 
Nie liczą się wcale z Bogiemc. Selad

6Lecz Bóg mnie wspomaga, 
Pan troszczy się o mnie. 
7Przeciwdziałaj złu moich wrogów, 
zniwecz je Twoją wiernościąe. 
8Chętnie Ci złożę ofiaręs  
i będę wysławiał Twoje imię, Panies, bo jesteś dobryf! 
9Oto wyrwałeś mnie z wszelkiej udręki 
i mogę z góry patrzeć na mych wrogów. 
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a) Pouczenie – zob. Ps 32,1+.

b) Sela – zob. Ps 3,3+.

c) Boży dom – czyli świątynia 
(zob. Słownik).

 Psalm 55. Lamentacja zbudowana koncentrycznie z dwóch części (ww. 2‑15.16‑24). Przeważa w nich 
prośba o pokonanie wrogów. Okazują się nimi także niewierni przyjaciele, co jest największą udręką 
psalmisty. Podobny ból towarzyszy tragediom niewierności małżeńskiej, nadużyciom władzy, niewdzięcz‑
ności, a więc sytuacjom, w których siłą wiodącą okazuje się egoizm. Psalm ilustruje wewnętrzny stan 
zdradzonego człowieka, który szuka ucieczki i z bólu wypowiada słowa złorzeczenia. Nie jest to jednak 
preferowany sposób rozwiązania trudnej sytuacji, ale jedynie reakcja zranionego człowieka. Rozwiązaniem 
problemów nigdy nie jest odwet. Zbawienie pochodzi bowiem tylko od Boga, stąd usilne wołanie do Niego 
(ww. 2n.17n) i złożenie na Pana ciężaru całej sytuacji (w. 23; zob. Mt 11,28; 1P 5,7). Obecne w psalmie 
złorzeczenia można interpretować także jako wypowiedzi skierowane przeciwko Złemu i jego królestwu. 
Nadzieję i moc w tej walce daje chrześcijanom zwycięstwo odniesione przez Chrystusa (J 16,33).

Psalm 55

Skarga na fałszywego przyjaciela 

1Dyrygentowi: na instrumenty strunowe. Pouczeniea Dawida.
2Wysłuchaj, Boże, mego błagania 
i nie gardź modlitwą moją. 
3Słuchaj mnie uważnie i odpowiedz mi! 
Smutny jestem w mej próbie i wzburzony 
4głosem wroga i uciskiem ze strony bezbożnegos. 
Bo ugodzili mnie swoją nieprawością  
i gniewnie oskarżają. 
5Serces kołacze się we mnie, 
przytłoczył mnie lęk przed śmiercią. 
6Przenika mnie strach i drżenie 
i okryła mnie zgroza. 
7Mówię: Kto mi da skrzydła gołębicy, 
bym mógł odlecieć i spocząć? 
8Wtedy bym uciekł daleko 
i zamieszkał na pustyni, Selab

9by znaleźć schronienie 
przed wichrem i nawałnicą. 
10Panie, pogrąż ich, pomieszaj ich języki, 
bo widzę w mieście nieprawość i przemoc. 
11Jego mury dniem i nocą są przez nie otoczone, 
złość i bezprawie w jego wnętrzu. 
12W jego wnętrzu – zagłada, 
z jego ulic nie znika ucisk i podstęp. 
13Gdyby lżył mnie nieprzyjaciel, 
zniósłbym to z pewnością. 
Gdyby wróg wynosił się nade mnie, 
ukryłbym się przed nim. 
14Ale to ty, człowiek ze mną zgodny, 
powiernik mój i przyjaciel! 
15Łączyła nas słodka zażyłość, 
zgodnie chodziliśmy do Bożego domuc. 
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a) kraina umarłych – zob.  
Ps 6,6+.

b) O złorzeczeniach w psal‑
mach zob. Ps 12,4+.

c) Podczas nieustannej modli‑
twy wzrasta w psalmiście pew‑
ność, że Bóg go wysłucha.

16Niech śmierć spadnie na nich 
i żywcem niech zejdą do krainy umarłycha, 
bo nieprawości są pośród nich, w ich mieszkaniachb. 
17A ja wołam do Boga, 
a Pans mnie wybawi. 
18Wieczorem, rano i w południe skarżę się i wzdycham, 
a On wysłucha mego wołaniac. 
19Zapewni mi pokójs i mnie wybawi 
od tych, co na mnie nastają, 
bo liczni są moi przeciwnicy. 
20Wysłucha mnie Bóg, a ich upokorzy, 
Ten, który włada nad wiekami. 
Bo nie chcą się odmienić 
i nie bojąs się Boga.            Sela
21Podnieśli rękę na swoich przyjaciół 
i złamali swoje przymierzes. 
22Gładsze od masła są ich usta, 
lecz wrogość kryją w sercu. 
Łagodniejsze od oliwy są ich słowa, 
lecz zadają głębokie rany. 
23Zrzuć swój ciężar na Pana, a On cię podźwignie, 
nigdy nie pozwoli upaść prawemu. 
24Ty, Boże, wtrącisz ich w dół zagłady. 
Ludzie krwawi i podstępni 
nie dożyją połowy dni swoich. 
Ja zaś zaufałem Tobie! 
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a) Jonat elem rechoqim – grecka 
wersja Psałterza tłumaczy tytuł 
hebr.: O ludzie oddalonym od 
świątyni.

b) Filistyni – wywodzili się 
z tzw. ludów morza, które 
najechały wybrzeże Palestyny. 
Chcąc rozszerzyć swoje teryto‑
ria w głąb lądu, popadali w czę‑
ste zatargi i wojny z Izraelitami. 
Dopiero Dawid położył kres ich 
potędze, chociaż walki trwały 
jeszcze za czasów Ezechiasza.

c) Gat – jedno z pięciu miast 
filistyńskich położonych na rów‑
ninie południowej Palestyny.

d) człowiek – dosł. ciało; okre‑
ślenie użyte w celu uwydatnie‑
nia kontrastu między Bogiem 
a śmiertelnymi i przemijalnymi 
ludźmi.

e) Czyhają na moją piętę – 
wrogowie psalmisty czekają na 
jego potknięcie.

f) Odpłać – zob. Ps 54,7+.

g) Bóg nie przeoczy ani nie 
zapomni żadnego trudnego 
przeżycia psalmisty.

 Psalm 56. Obie części psalmu ułożone są równolegle (ww. 2‑7.8‑14) i wyrażają ten sam dramatyzm 
utworu: skarga, prośba, nadzieja ocalenia i dziękczynienie Bogu. Lamentacja otwarta jest na lekturę spo‑
łeczną i polityczną, obejmując wszelkie formy konfliktów i przemocy. Silnie jest w niej położony akcent 
na ufność Bogu. To ona pozwala odzyskać wewnętrzny spokój, gdyż odkrywamy, że jest z nami Bóg, 
a zagraża nam jedynie śmiertelny człowiek. Bóg pilnie śledzi nasze losy, nie pomijając żadnego cierpienia, 
ale pomagając je przetrwać. On daje pewną nadzieję na wyzwolenie z ucisku. Dlatego wyznanie ufności 
przechodzi w dziękczynienie. Do podobnej ufności zachęca nas Chrystus, wskazując na Bożą opatrzność 
(np. Mt 10,28‑31). Tajemnicę paschalną Chrystusa odkrywamy w ostatnim wersecie psalmu: Bóg wskrzesił 
Go z martwych. Fakt ten jest źródłem naszej nadziei.

Psalm 56

Ufność w słowie Bożym 

1Dyrygentowi: na melodię „Jonat elem rechoqima”. 
Poemat Dawida, gdy Filistyni b zatrzymali go w Gatc.
2Zmiłuj się nade mną, Boże, 
bo depczą mnie ludzie, 
cały dzień gnębią mnie walką. 
3Cały dzień depczą mnie wrogowie 
i wielu mnie zwalcza. 
4Ku Tobie wzbudzam mą ufność 
ilekroć ogarnia mnie trwoga. 
5Bogu, którego słowo wielbię,  
Bogu ufam, nie będę się lękał;  
cóż może mi uczynić człowiekd? 
6Cały dzień fałszują moje słowa, 
przeciwko mnie wszelkie zło knują. 
7Podchodzą blisko i kryją się. 
Czyhają na moją piętęe, 
a nawet nastają na moje życie. 
8Odpłaćf im tę niegodziwość, 
Boże, powal w swym gniewies ludy! 
9Ty spisałeś moje tułaczki, 
zebrałeś moje łzy jak w naczyniu 
– czyż nie są zapisane jak w księdzeg? 
10Niech się cofną wrogowie, gdy Cię wezwę; 
po tym poznam, że Bóg jest ze mną! 
11Bogu, którego słowo wielbię,  
Panus, którego słowo wielbię, 
12Bogu ufam, nie będę się lękał;  
cóż może mi uczynić człowiek? 
13Jestem świadom ślubów, które Ci złożyłem, Boże, 
złożę Ci ofiary s dziękczynne. 
14Bo ocaliłeś mnie od śmierci, 
a moje nogi ustrzegłeś od upadku, 
bym pod Twą opieką mieszkał w krainie życia.
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a) Al taszchet – hebr. ‘nie 
niszcz’.

b) Twe skrzydła – zob. Ps 17,8+.

c) łaska... wierność – zob.  
Ps. 25,10+.

d) Sela – zob. Ps 3,3+.

e) lwy – chodzi o ludzi, wro‑
gów psalmisty.

f) Nadejście nowego dnia 
przyniesie ze sobą spełnienie 
nadziei i rozbudzi wdzięczność 
psalmisty dla Boga.

 Psalm 57. Trzyczęściowa lamentacja (ww. 2‑4.5‑7.8‑12), której kolejnymi aktami są: prośba, skarga, 
która przechodzi w pewność wysłuchania i zapowiedź ocalenia. Psalm odnosi się do wszelkich kryzy‑
sów i może być modlitwą każdego udręczonego człowieka. Powtarzane wezwanie do Boga, który jest 
większy od nieba i ziemi (ww. 6.12), jest wyrazem wiary psalmisty w nadejście ostatecznego zbawienia. 
Stanie się to wraz z jutrzenką (w. 9). Dla chrześcijan każdy dramat znajduje rozwiązanie w Jezusowym 
Zmartwychwstaniu o brzasku pierwszego dnia tygodnia (np. Mt 28,1). Trzeba więc budzić w sobie 
wiarę w zbawienną moc Boga. Tylko w ten sposób uda się pokonać zło, które chce zdusić w człowieku 
świadomość powołania do życia wiecznego. Wersety 8‑12 spotykamy jeszcze raz w Psałterzu, gdyż wraz 
z Ps 60,7‑14 tworzą one Psalm 108. 

Psalm 57

Poranna modlitwa udręczonego 

1Dyrygentowi: na melodię „Al taszchet” a. Poemat Dawida, gdy 
uciekł przed Saulem do jaskini.
2Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, 
bo do Ciebie się uciekam. 
Chronię się w cieniu Twych skrzydełb, 
póki nie minie nieszczęście. 
3Wołam do Boga Najwyższego, 
do Boga, mego dobroczyńcy. 
4Niech ześle pomoc z nieba, niechaj mnie wybawi; 
niech wyda na hańbę tych, co mnie deptali, 
niech Bóg ześle z nieba łaskę swą i wiernośćc. Selad

5Ja bowiem wśród lwówe przebywam, 
co pożerają synów ludzkich. 
Ich zęby to włócznie i strzały, 
a język jak miecz ostry. 
6Wznieś się, Boże, ponad niebiosa,  
nad całą ziemią Twoja chwałas! 
7Zastawili sidła na moje nogi 
i bardzo mnie udręczyli; 
dół dla mnie wykopali, 
lecz sami wpadli do niego. Sela
8Gotowe jest serces moje, Boże, 
gotowe jest moje serce. 
Chcę grać i śpiewać. 
9Obudź się, siło moja, 
obudź się, liro i cytro, 
a ja obudzę jutrzenkęf. 
10Sławić Cię będę, Panies, pośród ludów, 
będę Ci grał wśród narodów. 
11Bo łaska Twoja wielka aż do nieba, 
a Twoja wierność sięga obłoków. 
12Wznieś się, Boże, ponad niebiosa,  
nad całą ziemią Twoja chwała!
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a) Al taszchet – hebr. ‘nie 
niszcz’.

b) Od łona matki – zob.  
Ps 51,7+.

c) stopy obmyje we krwi – wyra‑
żenie oznaczające całkowite 
zwycięstwo nad wrogiem.

 Psalm 58. Utwór zbudowany z dwóch części (ww. 2‑6.7‑12). Wersety 7‑10 zawierają wielokrotne 
złorzeczenie, mówiące o wiecznym losie tych, którzy zdają się rządzić światem. Jest to swoisty egzor‑
cyzm przeciwko siłom zła (obraz węża i lwa – ww. 5.7), które walczą z królestwem sprawiedliwości  
(Ap 20,10nn). Psalmista chce już na ziemi ujrzeć pomstę Boga na ludziach nieprawych, co w jego przeko‑
naniu będzie wyrazem Bożej sprawiedliwości. W ST bowiem silnie wierzono, że Bóg wynagradza dobro 
lub karze ludzi za zło już za ich życia (np. Ps 55+; 140+). Przykazanie miłości nieprzyjaciół, nieznane 
jeszcze w ST, zostanie przyniesione przez Jezusa Chrystusa (np. Mt 5,44).

Psalm 58

Sędzia ziemskich sędziów 

1Dyrygentowi: na melodię „Al taszchet” a. Poemat Dawida. 
2Czy rzeczywiście głosicie sprawiedliwość, 
czy osądzacie słusznie, synowie ludzcy? 
3Oto w sercus knujecie przemoc, 
własnymi rękami czynicie nieprawość na ziemi. 
4Od łona matkib bezbożnis zeszli na bezdroża, 
błądzą od urodzenia, głoszą kłamstwo. 
5Ich jad podobny do jadu węża! 
Są jak głucha żmija, zatykają uszy, 
6by nie słyszeć głosu zaklinaczy 
ani zaklęcia biegłego czarownika. 
7Boże, skrusz zęby w ich ustach, 
Panies, połam szczęki lwiątkom! 
8Niech znikną jak wsiąkająca woda; 
niech będą zdeptani jak przydrożna trawa! 
9Niech się rozpłyną jak rozdeptany ślimak, 
jak poroniony płód niech nie widzą słońca! 
10Nim młode krzaki staną się chrustem, 
niech ich strawi ogień Twego gniewus. 
11Ucieszy się sprawiedliwy, gdy zobaczy pomstę, 
stopy obmyje we krwic bezbożnego. 
12A ludzie powiedzą: „Jest nagroda dla sprawiedliwego, 
jest więc Bóg, który sądzis na ziemi!”.
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a) Al taszchet – hebr. ‘nie 
niszcz’.

b) Sela – zob. Ps 3,3+.

c) szydzisz; drwisz – antropo‑
morfizm, który ma ukazać bez‑
silność ludzi nieprawych wobec 
mocy Bożej (Ps 2,4+.5+).

d) Nie zabijaj ich – prośba ta 
jest sprzeczna z kontekstem 
złorzeczenia (w. 14). Możliwy 
jest inny przekład: Wytrać ich, 
o Boże.

 Psalm 59. Dwuczęściowa lamentacja (ww. 2‑11.12‑18). Człowiek niewinny, prześladowany przez 
zbrodniarzy, zwraca się do Boga, którego nazywa twierdzą, miejscem schronienia, mocą (ww. 10.17n). 
Wrogowie, podobni do watahy psów, w dzień i w nocy nastają na życie niewinnego, krzywdząc go 
także oszczerczym słowem. Obrona, o którą psalmista się modli i której spodziewa się o świcie, ma być 
przejawem wiernego panowania Boga nad Izraelem (w. 14). Wobec agresji wrogów tylko Bóg okazuje się 
wiernym Obrońcą. Ta pewność ożywia i dziś wysiłki wierzących i pozwala im przezwyciężać napór zła, 
dosięgającego ich w różnych sytuacjach w życiu. 

Psalm 59

Pan ucieczką przed wrogami 

1Dyrygentowi: na melodię „Al taszchet” a. Poemat Dawida, gdy 
Saul posłał ludzi i pilnował jego domu, aby go zabić. 
2Od nieprzyjaciół moich ocal mnie, mój Boże, 
uchroń przed tymi, co nastają na mnie! 
3Uwolnij mnie od przestępców, 
wybaw mnie od zbrodniarzy! 
4Bo oto czyhają na me życie, 
rzucili się na mnie możni. 
A we mnie, Panies, nie ma winy ani grzechus. 
5Biegną bez powodu i mnie osaczają. 
Obudź się, wyjdź mi naprzeciw i zobacz! 
6Ty, Panie, Boże Zastępóws, Boże Izraelas, 
obudź się, by nawiedzić wszystkie narody! 
Nie miej litości nad żadnym złoczyńcą! Selab

7Każdego wieczoru przychodzą,  
wyją jak psy i okrążają miasto. 
8Oto złorzeczą ustami swymi, 
ranią swymi wargami jak mieczem; 
któż tego może słuchać? 
9Lecz Ty, Panie, z nich szydzisz; 
drwiszc sobie ze wszystkich pogan. 
10Mocy moja, Tobie będę śpiewał,  
gdyż Bóg jest moją twierdzą. 
11Bóg w swej łaskawości wyjdzie mi naprzeciw;  
Bóg mój ukaże mi klęskę oszczerców. 
12Nie zabijaj ichd, by mój lud o nich nie zapomniał; 
rozprosz ich Twoją mocą i powal, 
Panie, tarczo moja! 
13Niech będą wydani własnej pysze 
za grzechys swych ust, za słowa swych warg, 
za przekleństwos i fałsz, które głoszą; 
14zgładź je w Twym gniewies, by już ich nie było! 
Niech oni się dowiedzą, że Bóg Jakubas 
panuje aż po krańce ziemi. Sela
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15Każdego wieczoru przychodzą,  
wyją jak psy i okrążają miasto. 
16Włóczą się, by coś pożreć, 
wyją, dopóki są głodni. 
17Lecz ja będę opiewał Twą potęgę, 
o świcie rozraduję się Twoją łaską. 
Bo stałeś się dla mnie twierdzą, 
miejscem schronienia w dniu nieszczęścia. 
18Mocy moja, Tobie będę śpiewał,  
gdyż Bóg jest moją twierdzą. 
Bóg w swej łaskawości... 
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a) Informacja podana 
w nagłówku odsyła do wyda‑
rzenia opisanego w 2Sm 8,13, 
jednak znacznie różni się od 
faktów tam podanych. To 
Dawid, a nie Joab, zabił 18 
tys., a nie 12 tys. Edomitów 
w Dolinie Soli.

b) Sela – zob. Ps 3,3+.

c) Sychem – miasto w Samarii, 
leżące ok. 70 km na północ od 
Jerozolimy.

d) Dolina Sukkot – obszar na 
wschód od Jordanu w dolnym 
biegu potoku Jabbok.

e) Galaad – terytorium leżące 
na północ od Sukkot.

f) Manasses – obszar po obu 
stronach Jordanu, na północ 
od Sychem; zamieszkany przez 
potomków Manassesa.

g) Efraim – górzysta kra‑
ina w środkowej Palestynie, 
zamieszkana przez potomków 
Efraima.

h) Juda – obszar na zachód od 
Morza Martwego, zamieszkany 
przez potomków Judy.

i) Moab – żyzna wyżyna 
położona na wschód od Morza 
Martwego (zob. Słownik).

j) Edom – górzysta kraina 
rozciagająca się pomiędzy 
Morzem Martwym i Morzem 
Czerwonym, zamieszkana przez 
Edomitów, czyli potomków 
Edoma‑Ezawa, syna Jakuba.

k) Filistea – żyzna równi‑
na w Palestynie rozciągająca 
się wzdłuż wybrzeża Morza 
Śródziemnego na wysokości 
Morza Martwego. 

l) Wersety 7‑14 zostały 
powtórzone w Ps 108,7‑14.

 Psalm 60. Trzyczęściowa lamentacja wspólnoty (ww. 3‑7.8‑10.11‑14), zbudowana dośrodkowo: centrum 
stanowi wyrocznia zbawcza, która jest obramowana prośbą o zbawienie. Bóg opuścił swój lud, ale tylko On 
może udzielić mu zwycięstwa. Dramatyzm psalmu oraz obraz rozdartej ziemi odzwierciedla sytuację polityczną 
narodu. Chociaż czas próby się wydłuża, psalmista jest pewny, że zostanie wysłuchany. Tę pewność opiera 
na obietnicy Boga, który uroczyście przemawia ze świątyni (ww. 9n). On opiekuje się plemionami Izraelitów, 
odrzuca natomiast wrogie im narody pogańskie. Dziś można ten psalm odnieść do podobnych wydarzeń. Naród 
i Kościół w zagrożeniu mogą się karmić słowami Psalmu 60, aby utwierdzać się w nadziei. Osoby żyjące w wol‑
ności politycznej mogą korzystać z tej modlitwy dla wyrażenia solidarności z uciśnionymi. Na płaszczyźnie mo‑
ralnej wrogiem człowieka jest szatan, którego łuk miota „zatrute strzały”. W historii świata Bóg na różne sposoby 
stawiał stopę na karku Złego. Okrzyk radości w poranek Zmartwychwstania Chrystusa świadczy o zbliżającym 
się ostatecznym tryumfie. Znak (w. 6) dany nam za sztandar i symbol uzdrowienia to krzyż Chrystusa (J 3,14). 
Wersety 7‑14 spotykamy jeszcze raz w Psałterzu, gdyż wraz z Ps 57,8‑12 tworzą Psalm 108.

Psalm 60

Modlitwa po klęsce 

1Dyrygentowi: na melodię „Szuszan edut”. Poemat Dawida, celem 
pouczenia. 2Gdy walczył przeciw Aramejczykom z Mezopotamii 
i Aramejczykom z Soby i gdy Joab, wracając, pobił dwanaście 
tysięcy Edomitów w Dolinie Solia. 
3Boże, odrzuciłeś nas i zniszczyłeś; 
rozgniewałeś się, lecz powróć do nas! 
4Wstrząsnąłeś ziemią i rozdarłeś. 
Ulecz jej pęknięcia, bo się chwieje. 
5Twardo się obszedłeś z Twoim ludems, 
napoiłeś nas winem odurzającym. 
6Dałeś znak bojącyms się Ciebie, 
aby mogli uciec przed łukiem. Selab

7Aby ocaleli Twoi umiłowani, 
wysłuchaj mnie i zbaw swą prawą ręką! 
8Bóg przemówił w swej świątynis: 
„Rozraduję się i rozdzielę Sychemc, 
a Dolinę Sukkotd wymierzę! 
9Mój jest Galaade i mój Manassesf, 
Efraimg hełmem moim, 
Judah moim berłem. 
10Moabi jest moją misą do mycia, 
na Edomj rzucę mój sandał, 
nad Filisteąk wzniosę okrzyk radosny”. 
11Kto wprowadzi mnie do miasta warownego, 
kto mnie zawiedzie aż do Edomu? 
12Czyż Ty odrzuciłeś nas, Boże? 
Czy już nie wyruszysz, Boże, z naszymi wojskami? 
13Udziel nam pomocy w utrapieniu, 
bo złudne jest ludzkie wsparcie. 
14Mocą Boga odniesiemy zwycięstwo. 
On podepcze nieprzyjaciół naszychl.



1267 Psalm 61

a) Z krańców ziemi – mowa 
o przebywaniu na wygnaniu 
(w Asyrii lub Babilonii).

b) niedostępna skała – zwrot 
ten można rozumieć dosłownie 
lub przenośnie, wtedy mowa 
o górze świątyni w Jerozolimie, 
która jest przedmiotem tęsknoty 
psalmisty.

c) namiot – czyli świątyni (Ps 
15,1+). Psalmista na wygnaniu 
szczególnie tęskni za świątynią 
Pana.

d) skrzydła – chodzi o skrzydła 
cherubów, znajdujących się na 
Arce Przymierza (Ps 18,11+).

e) Sela – zob. Ps 3,3+.

f) wiecznie – w znaczeniu: 
długo, gdy tekst odnosimy do 
ziemskiego władcy (jako życze‑
nie: Oby żył nam długo). Tekst 
ma także sens mesjański, dlate‑
go słowo wiecznie można odnieść 
do Chrystusa i rozumieć je 
dosłownie, jako zapowiedź Jego 
wiecznego królowania.

g) łaska i wierność – zob.  
Ps 25,10+.

 Psalm 61. Lamentacja składająca się z dwóch części (ww. 2‑5.6‑9). Psalmista przeżywa bolesne oddale‑
nie od Boga. Zagraża mu śmierć lub znajduje się na wygnaniu, z daleka od świątyni. W tym doświadczeniu 
szuka ucieczki w Bogu, za którym tęskni. Druga część psalmu to modlitwa za króla, którym może być sam 
psalmista. Jego życie i panowanie zostało opisane jako wieczne (w. 8), trwające na wiele pokoleń (w. 7), 
co otwiera możliwość interpretacji psalmu w kierunku mesjańskim (Ps 72 i 89). Chrześcijaństwo widzi 
w owym królu Mesjasza‑Zbawiciela, któremu towarzyszą przymioty Boże: łaska i wierność (w. 8). Słowami 
psalmu może modlić się każdy człowiek, który pragnie udziału w wiecznym dziedzictwie, czyli zażyłości 
z Bogiem w niedostępnej świątyni nieba, gdzie na wieki będzie Go wysławiał.

Psalm 61

Modlitwa wygnańca 

1Dyrygentowi: na instrumenty strunowe. Dawida. 
2Wysłuchaj, Boże, mojego błagania, 
przychyl się ku modlitwie mojej. 
3Z krańców ziemia wołam do Ciebie 
w udręce mego sercas. 
Wprowadź mnie na niedostępną skałęb. 
4Ty jesteś schronieniem moim, 
wieżą warowną przeciwko wrogowi. 
5Obym mógł mieszkać na wieki w Twoim namiociec, 
chronić się w cieniu Twych skrzydełd. Selae

6Bo Ty, Boże, przyjąłeś moje śluby 
i dasz dziedzictwo tym, co lękają się Twego imienias. 
7Pomnażaj dni króla, 
lata jego – na wiele pokoleń. 
8Niech zasiada wiecznief przed obliczem Boga; 
niech strzegą go łaska i wiernośćg! 
9Wtedy będę stale śpiewał Twemu imieniu, Boże, 
by każdego dnia spełniać moje śluby.



1268Psalm 62,1‑11

a) Jedutun – wraz ze swoimi 
synami pełnił służbę w świątyni 
jako muzyk (1Krn 16,41; 25,1).

b) skała – obraz Boga częsty 
w ST (Ps 18,3+).

c) zbawienie – w znaczeniu 
ocalenia z jakiejś trudnej sytu‑
acji, niebezpieczeństwa; szerzej 
– jako zbawienie wieczne.

d) twierdza – częsty obraz 
Boga, który jest źródłem bezpie‑
czeństwa dla wiernych.

e) Sela – zob. Ps 3,3+.

f) Oparcie na człowieku jest 
zawodne.

 Psalm 62. Psalm ufności zbudowany z dwóch nierównych części (ww. 2‑5.6‑13). Można go 
interpretować w kluczu chrystologicznym i społecznym. Plan zabójców Jezusa okazał się zawodny, 
nie zdołali bowiem złamać Jego ducha. Ufność złożona w Bogu, choć nie oddala nieszczęść, staje się 
źródłem siły do zwycięskiej walki. Odnajdujemy tu zachętę do kontemplacji Boga, czyli jednoczenia 
się z Nim w każdej okoliczności życia. Nadzieja ucisza lęki i prowadzi do powierzenia się Bogu, aby 
doświadczyć zbawczej opieki i usłyszeć Jego orędzie. Lektura moralna i społeczna psalmu demaskuje 
fałszywe wartości w świecie: przemoc i zaufanie do bogactwa. Ludzie kierujący się nimi stają się lżejsi 
niż tchnienie (w. 10), czyli w ostatecznym rozrachunku nic nie znaczą. Mit „nadczłowieka” rozbija 
się o skałę Boga mocnego, wiernego i sprawiedliwego (ww. 3.7n.12n). Tylko On zasługuje na to, aby 
złożyć w Nim całkowitą ufność. Ważnym jej elementem jest pewność, że Bóg sprawiedliwie odpłaci 
każdemu za jego czyny (np. Ez 14,12; Ps 37,1; Mt 16,27; Ap 2,23).

Psalm 62 

W Bogu jedyna nadzieja

1Dyrygentowi: na sposób Jedutunaa. Psalm Dawida.
2Tylko w Bogu znajdę ukojenie, 
moje zbawienie pochodzi od Niego. 
3On jest moją skałąb i zbawieniemc;  
On moją twierdząd, więc nigdy nie upadnę!
4Jak długo będziecie napadać na człowieka, 
napierać na niego jak na mur pochylony 
i ścianę, która się rozpada? 
5Lecz oni knują zwodnicze podstępy, 
mają upodobanie w kłamstwie. 
Swymi ustami chwalą, a złorzeczą w sercus. Selae

6Tylko w Bogu znajdę ukojenie, 
bo moja nadzieja pochodzi od Niego. 
7On jest moją skałą i zbawieniem;  
On moją twierdzą, nie spotka mnie nic złego! 
8W Bogu moje zbawienie i chwała; 
twierdza warowna i schronienie w Bogu! 
9Jemu zawsze ufaj, narodzie, 
otwórzcie przed Nim swe serca: 
Bóg jest naszym schronieniem! Sela
10Lecz synowie Adamas są marnością, 
synowie ludzcy – zawodni; 
położeni na wadze są lżejsi niż tchnienie, 
wszyscy razem są marnościąf. 
11Nie pokładajcie ufności w wyzysku 
i nie łudźcie się grabieżą, 
do wzrostu bogactwa 
nie przywiązujcie serca. 



1269 Psalm 62,12‑13

a) Tzw. przysłowie nume‑
ryczne, często spotykane w ST 
(np. Prz 6,16; 30,15). Nie należy 
rozumieć go dosłownie, gdyż 
jest to środek literacki zasto‑
sowany tutaj dla podkreślenia 
treści trzeciego wersu: Bóg jest 
mocą.

12Raz tylko Bóg przemówił, 
a ja dwa razy to słyszałem, 
że Bóg jest mocąa. 
13U Ciebie, Panies, jest łaska, 
bo Ty oddasz każdemu według jego czynów. 
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a) skrzydła – chodzi o skrzydła 
cherubów, znajdujących się na 
Arce Przymierza (Ps 18,11+).

b) głębiny ziemi – czyli kraina 
umarłych (Ps 6,6+).

c) na Niego – tekst pozwala na 
dwojaką interpretację: przysięga 
na Boga (np. Pwt 6,13; Iz 19,18; 
Jr 12,16) albo przysięga na króla 
(np. 1Sm 17,55; 2Sm 11,11; 
15,21).

 Psalm 63. Obie części psalmu (ww. 2‑6.7‑12) wyrażają tę samą myśl. Przygnębiony i odczuwający 
duchową pustkę psalmista modli się w świątyni, gdzie niegdyś doznał wielkiej radości ze zbawczego 
działania Boga. Umocniony tym wspomnieniem zapowiada swe zwycięstwo nad wrogami (ww. 5n.9‑11). 
Włącza w swą radość cały naród, króla i wszystkich wiernych Bogu. Klimat psalmu współgra z agonią 
Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, gdzie udręczony duchową pustynią w ciemności nocy modlił się On do Ojca. 
Psalm oddaje sytuację duchowej oschłości, zachęca do uchwycenia się Boga, który jest zaspokojeniem 
najgłębszych pragnień i tęsknot człowieka. Środkiem do doświadczenia duchowego nasycenia jest modlitwa 
podczas nocnych czuwań (w. 7). Chrześcijanin dostrzega w niej zachętę do kontemplacji Jezusa obecnego 
w tabernakulum. Nasycenie duchowe to zapowiedź uczty paschalnej, z której wykluczeni będą bezbożni 
(ww. 10‑12). Psalm można także odczytać w kluczu eschatologicznym: cała ziemska wędrówka człowieka 
jest pielgrzymką w pustynnej spiekocie, w oczekiwaniu nasycenia z góry i spełnienia się ludzkiej tęsknoty 
w wiecznym zjednoczeniu z Bogiem. 

Psalm 63

Tęsknota za Bogiem 

1Psalm Dawida, gdy przebywał na Pustyni Judzkiej.
2Boże, mój Boże, szukam Ciebie od świtu; 
Ciebie pragnę całym sercems! 
Do Ciebie tęskni moje ciało 
jak pustynna, sucha i pozbawiona wody ziemia! 
3Jakże pragnę Cię ujrzeć w świątynis, 
zobaczyć Twą moc i chwałęs. 
4Bo łaska Twa lepsza nad życie; 
moje wargi wielbić Cię będą. 
5Oto będę Cię wysławiał swym życiem 
i w Twoje imięs będę wznosił me ręce. 
6Będę się cieszył jak w wesołe święta, 
radosnym uwielbieniem napełnię me usta. 
7Wspominam Ciebie na moim posłaniu, 
podczas nocnych czuwań rozmyślam o Tobie; 
8bo stałeś się moją pomocą, 
rozweselę się w cieniu Twych skrzydeła. 
9Sercem przylgnąłem do Ciebie, 
Twoja prawa ręka mnie podtrzymuje. 
10Ci, co bez powodu czyhają na me życie, 
zejdą do głębin ziemib. 
11Będą wydani na pastwę miecza, 
staną się łupem szakali. 
12Lecz król będzie się radował Bogiem; 
chlubić się może każdy, kto na Niegoc przysięga, 
bo zamkną się usta krzywoprzysięzcy.
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a) Na temat kary Bożej zob. 
Ps 7,14+.

b) lęk – w znaczeniu cnoty 
bojaźni Bożej (Ps 2,11+).

c) każdy człowiek – mowa  
o wierzących w odróżnieniu od 
nieprzyjaciół Boga. Bojaźń Boża 
napełnia wierzących radością 
i skłania ich do świadczenia 
o Jego wielkości.

 Psalm 64. Lamentacja jednostki ukazująca dwa akty historii psalmisty: błaganie o pomoc (ww. 2‑7) 
i przyszłe wybawienie (ww. 8‑11). Niewinnie prześladowany oszczerstwami psalmista szuka ucieczki 
u Boga. Chociaż wyznaje obowiązujące w ST prawo odwetu (Wj 21,23‑25; Mt 5,38‑42+), jednak jego 
zastosowanie pozostawia Bogu. Jest przekonany, że Bóg swymi strzałami (w. 8) odpłaci wrogom za strzały 
ich słów (ww. 4.8‑9a). Doznana obrona wzbudzi w wiernych wdzięczność i pragnienie uwielbienia Boga 
(ww. 9b‑11). Psalm zachęca do moralnej i duchowej czystości, nawet w przeciwnościach. Sprawiedliwość 
Boża z pewnością zatryumfuje, choć to Bóg sam wybiera moment swojej ingerencji. 

Psalm 64

Skarga na oszczerców 

1Dyrygentowi. Psalm Dawida. 
2Boże, słuchaj mojej głośnej skargi. 
Uchroń mnie od lęku przed wrogiem. 
3Ukryj mnie przed gromadą złoczyńców, 
przed zgrają popełniających nieprawość. 
4Ostrzą swe języki jak miecze, 
słowa gorzkie wyrzucają jak z łuku, 
5by w skrytości razić niewinnego, 
by z zimną krwią ugodzić go znienacka. 
6Umacniają się w złym zamiarze, 
rozważają, jak ukryć pułapki; 
mówią: „Któż je dostrzeże?”. 
7Obmyślają nieprawość; 
szykują tajemne plany. 
Wnętrze i serces człowieka jest niezbadane! 
8Lecz Bóg ugodzi ich swymi strzałami, 
nagle odniosą ranya, 
9zawiodą ich własne języki. 
Zatrwożą się wszyscy, którzy to zobaczą, 
10i lękb ogarnie każdego człowiekac. 
Będą głosić dzieła Boże, 
zrozumieją Jego czyny. 
11Sprawiedliwy rozraduje się Panems, 
do Niego się ucieknie; 
chlubić się będą wszyscy prawego serca.
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a) sławić hymnami – użyta 
w oryg. fraza idiomatyczna 
pozwala również na inny prze‑
kład (sugerowany m.in. przez 
św. Hieronima): Dla Ciebie, 
Boże, milczenie w pokorze jest 
pochwałą.

b) Syjon – zob. Ps 3,5+; 43,3+.

c) Twoja świątynia – dosł. Twój 
święty pałac (Ps 5,8+).

d) znaki – w języku biblijnym 
znakami są wszelkie przejawy 
Bożej obecności w świecie (np. 
„ślady” Boga w przyrodzie); 
w niektórych tekstach Biblii tak 
określa się cuda (np. Lb 14,22; 
J 6,2.26).

e) Boża rzeka – zgodnie 
z ówczesnym poglądem na 
temat budowy świata były to 
zbiorniki wód ponad sklepie‑
niem nieba, źródło deszczu na 
ziemi (Rdz 1,7; 7,11; Hi 38,25n; 
Ps 104,3). Zob. Ps 24,2+.

 Psalm 65. Utwór dzieli się na dwie sceny, z których pierwsza ma miejsce podczas liturgii w świą‑
tyni (ww. 2‑5). Druga (ww. 6‑14) opisuje potężne działanie Boga w świecie, aby potem skupić się na 
dobrodziejstwach wyświadczonych ziemi Izraela. Jedność psalmu opiera się na przeciwstawieniu: Syjon 
– kosmos. Świątynia, miejsce liturgii przebłagalnej, stanowi jakby mikrokosmos. Lecz w ten kult Izraela 
została włączona cała przyroda – dzieło i własność Stwórcy. Psalm zachował swoją aktualność do dziś także 
jako modlitwa o dary ukryte w ziemi i o zażegnanie klęsk głodu. Ważniejsza jednak od prośby o deszcz 
użyźniający glebę jest modlitwa o to, aby z łona Syjonu‑Kościoła, oczyszczonego Bożą łaską, nieustannie 
wytryskały zdroje ożywczych sakramentów.

Psalm 65

Pieśń wdzięczności za Boże dary

1Dyrygentowi. Psalm Dawida. Pieśń. 
2Boże, Ciebie godzi się sławić hymnamia na Syjonieb 
i wypełniać złożone Ci śluby. 
3Wysłuchaj mojej modlitwy; 
do Ciebie przyjdzie każdy śmiertelnik. 
4Przytłaczają nas grzeszne czyny, 
lecz Ty je przebaczysz. 
5Szczęśliwy, kogo wybierasz i przyjmujesz, 
by przebywał w Twoich dziedzińcach. 
Nasycimy się dobrami Twego domu, 
Twojej świątynic. 
6Twoja sprawiedliwość jest cudowna! 
Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawco, 
nadziejo wszystkich krańców ziemi 
i mórz dalekich. 
7Przepasany potęgą, 
swoją siłą umacniasz góry. 
8Uciszasz ryk morskich fal, 
uspokajasz wrzenie narodów. 
9Na widok Twych znakówd 
bojaźń ogarnie mieszkańców ziem odległych; 
Ty ucieszysz krainy Wschodu i Zachodu. 
10Nawiedziłeś i napoiłeś ziemię, 
obficie ją wzbogaciłeś. 
Boża rzekae jest pełna wody; 
wszystkim przygotowałeś pokarm. 
Oto jak przygotowujesz ziemię: 
11spulchniasz jej bruzdy, 
wyrównujesz skiby, 
użyźniasz ją obfitym deszczem, 
błogosławiszs zasiewy, by rosły. 
12Rok wieńczysz Twoimi plonami, 
tam gdzie przejdziesz, wzbudzasz świeżą zieleń. 
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13Użyźniasz stepowe pastwiska, 
a wzgórza przepasujesz weselem. 
14Łąki odziewają się stadami, 
a doliny okrywają się zbożem. 
Wybuchają radosnym śpiewem.
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a) wszystkie ziemie – mowa 
tu także o narodach, które są 
wezwane do wielbienia Boga. 
Zbawienie ma wymiar uniwer‑
salny.

b) Sela – zob. Ps. 3,3+.

 Psalm 66. Trzy części psalmu wskazują na kolejne sceny akcji liturgicznej: ogólnoświatową (ww. 1‑8: 
ziemie, narody); wspólnotową (ww. 9‑12: „my”) i osobistą (ww. 13‑20: „ja”). Najważniejsza jest scena 
centralna. Zbawcze doświadczenie ludu skłania jednostkę (króla?) do modlitwy. Dziękczynienie, które 
składa Bogu, wypływa także z osobistego doświadczenia łaski przez psalmistę. I wspólnota, i jednostka 
stają się więc świadkami dobroci Boga, który wysłuchuje ludzi modlących się do Niego. Do dziękczynienia 
zostaje wezwany cały świat, który jest areną zbawczego działania Boga. Wspomniana niewola egipska 
jest obrazem wszystkich bolesnych prób, przez które przechodzą ludzie. Psalmista rozważa ją w kontek‑
ście Bożej opatrzności wyprowadzającej lud zwycięsko z każdej opresji (w. 12). Uwolnienie z niewoli 
(przejście przez Morze Czerwone i przez Jordan – w. 6) jest zapowiedzią każdego ocalenia: osobistego, 
politycznego czy duchowego. W chrześcijaństwie osobiste zbawienie jest udziałem w zbawieniu powszech‑
nym, przyniesionym światu przez Chrystusa. Tylko On przeprowadzi nas ostatecznie przez ogień i wodę  
(w. 12). Ofiara dziękczynna (ww. 13‑15) to Eucharystia, którą Kościół składa w imieniu wszystkich ludzi 
i całego stworzenia.

Psalm 66

Liturgia dziękczynna 

1Dyrygentowi. Pieśń. Psalm.
Radośnie sławcie Boga, wszystkie ziemiea! 
2Wyśpiewujcie chwałęs Jego imienias, 
cześć Mu wspaniałą oddajcie! 
3Mówcie Bogu: „Jak potężne są dzieła Twoje! 
Ze względu na ogrom Twej potęgi 
będą Ci schlebiać wrogowie. 
4Niech cała ziemia Cię wielbi 
i niech Tobie śpiewa, 
niech opiewa Twoje imię, Najwyższy”. Selab

5Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Boga, 
bojaźńs budzi to, co uczynił ludziom. 
6On zamienił morze w suchą ziemię; 
pieszo przeszli przez rzekę. 
Dlatego Nim się radujmy! 
7On w swej potędze panuje na wieki. 
Jego oczy strzegą narodów; 
buntownicy nie będą się wywyższać. Sela
8Wysławiajcie, narody, naszego Boga, 
rozgłaszajcie Jego chwałę. 
9On nas zachował przy życiu 
i nie pozwolił, by stało się nam coś złego. 
10Tak, wypróbowałeś nas, Boże, 
poddałeś nas próbie ognia 
jak się próbuje srebro. 
11Dopuściłeś, byśmy wpadli w pułapkę, 
na grzbiet włożyłeś nam utrapienia. 



1275 Psalm 66,12‑20

a) W wersetach 10‑12 za 
pomocą różnych obrazów psal‑
mista przedstawia doświadcze‑
nia, przez które Bóg przepro‑
wadził Izraela.

12Pozwoliłeś ludziom deptać nam po głowach, 
przeszliśmy przez ogień i wodę, 
lecz przyprowadziłeś nas na ucztęa.
13Wejdę do Twego domus z ofiarą całopalnąs, 
wypełnię, co ślubowałem, 
14co wyraziły me wargi, 
co usta moje przyrzekły w ucisku. 
15Złożę Ci tłuste całopalenia 
wraz z dymem tłuszczu baranów; 
ofiaruję Ci woły i kozły. Sela
16Przyjdźcie i słuchajcie, wszyscy bojący się Boga, 
opowiem, co dla mnie uczynił. 
17Do Niego wołałem ustami moimi, 
wielbiłem Go moim językiem. 
18Gdybym w mym sercus planował coś złego, 
Pan by mnie nie wysłuchał. 
19A jednak Bóg mnie wysłuchał, 
przychylił się do mej głośnej modlitwy. 
20Niech będzie Bóg błogosławionys, 
bo nie odtrącił mojej modlitwy 
ani swej łaski mi nie odmówił!



1276Psalm 67

a) oblicze – zob. Ps 4,7+; 13,2+.

b) Sela – zob. Ps 3,3+.

c) Historia zbawienia narodu 
wybranego służy objawieniu się 
Boga wśród pogan.

d) niech się Go boją – zob.  
Ps 2,11+.

 Psalm 67. Dziękczynienie za obfitość zbiorów jest właściwie modlitwą o to, by narody pogańskie, 
widząc błogosławieństwo, które spoczywa na Izraelu, uwielbiły prawdziwego Boga. Tę ideę psalmu zawiera 
refren (ww. 4.6), który dzieli utwór na trzy części (ww. 2n.5.7n). Bóg sądzi, czyli rządzi swoim ludem 
sprawiedliwie i towarzyszy mu swoją łaską (błogosławieństwem), której dowodem jest płodność ziemi. 
Dziękczynienie otwiera się więc na szerszy wymiar: cykle natury są częścią historii objawiania się Boga 
ludziom i zbawienia. Maryjna symbolika matki‑ziemi prowadzi do Chrystusa: On jest najdojrzalszym 
„Owocem” ludzkości.

Psalm 67

Pieśń dożynkowa 

1Dyrygentowi: na instrumenty strunowe. Psalm. Pieśń. 
2Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nas błogosławis, 
niech rozjaśni nad nami swe obliczea, Selab

3aby poznano na ziemi drogęs wskazaną przez Ciebie, 
Twoje zbawienie wśród wszystkich narodówc. 
4Niech wysławiają Cię ludy, Boże,  
niech wysławiają Cię wszystkie ludy! 
5Niech się narody cieszą i radują, 
bo Ty sądziszs ludy sprawiedliwie 
i kierujesz narodami na ziemi. Sela
6Niech wysławiają Cię ludy, Boże,  
niech wysławiają Cię wszystkie ludy! 
7Ziemia wydała swój owoc. 
Bóg, nasz Bóg nas błogosławi. 
8Niech nas Bóg błogosławi 
i niech się Go bojąd wszystkie krańce ziemi.



1277 Psalm 68,1‑13

a) sieroty... wdowy – Bóg jest 
opiekunem i obrońcą ludzi naj‑
bardziej skrzywdzonych i bez‑
bronnych (Jdt 9,11; Ps 94,6; 
146,7‑9).

b) Sela – zob. Ps 3,3+.

c) Synaj – aluzja do obja‑
wienia Boga na Synaju (Wj 
19,16). Góra Synaj (nazywana 
też Horebem) była pierwszym 
miejscem teofanii (objawienia) 
Boga dla Mojżesza i Izraela, 
tam też zostały nadane Dekalog 
i Prawo.

d) deszcz – Septuaginta (LXX) 
interpretuje go alegorycznie, 
jako dar Prawa podarowanego 
Izraelitom przez Boga na Synaju 
(Pwt 32,2).

e) Wersety 8‑11 zawierają 
aluzję do Wyjścia Izraelitów 
z Egiptu i kroczenia przez 
pustynię, kiedy to Bóg wędro‑
wał w obłoku lub słupie ognia 
przed swoim ludem (np. Wj 
13,21; Lb 14,14). Dobroć Boga 
objawiała się wtedy przez dary 
manny, przepiórek, wody ze 
skały i wreszcie w wejściu do 
Ziemi Obiecanej.

f) pani domu – wspólnota 
żydowska, która odniosła zwy‑
cięstwo nad wrogami i zdobyła 
bogate łupy. Aluzja do zwy‑
cięstw w okresie podboju ziemi 
Kanaan przez Izraelitów (Joz, 
Sdz 1 – 3).

 Psalm 68. Psalm odzwierciedla etapy historii zbawienia Izraela, lecz także otwiera się ku perspektywie 
uniwersalnej. Początek psalmu przedstawia Boga jadącego przez pustynię (w. 5); część środkowa (w. 18) 
mówi o Jego tajemniczej obecności na Synaju w otoczeniu rydwanów; wreszcie w zakończeniu (ww. 33) 
Bóg wszechświata przemierza sfery niebieskie. Tym trzem etapom „podróży” Boga przez wszechświat od‑
powiadają trzy fazy historii zbawienia: przeszłość (Synaj), teraźniejszość (Syjon) i przyszłość (zjednoczenie 
świata pod władzą Boga). W lekturze chrześcijańskiej łatwo dostrzec tu tajemnicę paschalną Chrystusa. 
Już w sensie dosłownym psalm ukazuje stopniowe pogłębienie tematu świętej góry: Synaj, miejsce obja‑
wienia Boga Izraela, musi ustąpić przed niewielkim Syjonem, gdzie stanie świątynia jerozolimska. Jeszcze 
pokorniejszą górą jest Golgota, małe wzniesienie poza murami miasta, miejsce egzekucji Chrystusa, które 
przemieni się w centrum świata. 

Psalm 68

Bóg zwycięskim Władcą 

1Dyrygentowi. Psalm Dawida. Pieśń. 
2Bóg powstaje, a Jego wrogowie pierzchają, 
uciekają przed Jego obliczem nieprzyjaciele. 
3Jak dym, który się rozwiewa na wietrze, 
jak wosk, który się rozpływa w ogniu, 
tak giną bezbożnis przed Bogiem. 
4A sprawiedliwi cieszą się, weselą przed Bogiem 
i rozkoszują radością. 
5Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imienius, 
równajcie drogęs Temu, który przemierza stepy: 
„Pans” to Jego imię! 
Weselcie się w Jego obecności! 
6Ojcem dla sierot, dla wdówa opiekunem 
jest Bóg w swojej świętej siedzibie. 
7Bóg daje mieszkanie samotnym. 
On uwięzionych prowadzi ku szczęściu, 
lecz buntownicy zostaną na jałowej ziemi. 
8Boże, gdy wyruszałeś przed swym ludems, 
gdy przechodziłeś przez pustynię, Selab

9ziemia drżała i niebiosa ociekały deszczem 
przed obliczem Boga ze Synajuc, 
przed obliczem Boga Izraelas. 
10Szczodrze deszczemd obdarzyłeś, Boże, 
i orzeźwiłeś swoje znękane dziedzictwo. 
11Twoje stworzenia będą tam mieszkać; 
w swej dobroci zatroszczyłeś się o ubogiego, Bożee!
12Pan wypowiedział słowo 
do licznego zastępu głoszących dobrą nowinę. 
13Zbrojni królowie uciekają w popłochu, 
a pani domuf rozdziela łupy. 



1278Psalm 68,14‑32

a) Gołąb był symbolem Izraela 
(np. Oz 7,11; 11,11); jego ozdo‑
bami były zdobyte w walce 
bogactwa (Joz 22,8; Sdz 8,24).

b) jakby śnieg – aluzja do zbu‑
rzenia Sychem przez Abimeleka, 
który posypał jego ruiny solą 
(Sdz 9,42‑49) na znak trwa‑
łego zwycięstwa i oczyszczenia 
z winy za przelaną krew.

c) Góry Mroczne – zalesione 
wzgórza w pobliżu Sychem (Sdz 
9,48).

d) Chociaż wzniesienie Syjon 
w Jerozolimie jest niewielkie, 
swoją godnością przewyższa 
wysokie góry, gdyż jest miej‑
scem zamieszkania Boga (np. 
Ps 9,12; Iz 2,2).

e) Aluzja do zwycięstw 
w czasach królewskich (np. 
2Sm 5,6nn; 1Krl 21,23n). W Ef 
4,8 Paweł Apostoł odnosi ten 
fragment do Wniebowstąpienia 
Jezusa.

f) Obraz Boga‑Zwycięzcy, 
który w otoczeniu wojska 
przybywa do miejsca swojego 
zamieszkania. Aluzja do wpro‑
wadzenia Arki Przymierza do 
świątyni (2Sm 6,12nn).

g) W wersetach 20‑24 psalmi‑
sta czyni aluzję do zwycięstw 
odniesionych w czasach obu 
królestw, które ukazują potężne 
panowanie Boga nad swoim 
ludem.

h) W wersetach 25‑28 psal‑
mista opisuje uroczystą proce‑
sję, w której Bóg jako Król 
wstępuje do świątyni. Otoczony 
jest swoimi czcicielami spośród 
dwunastu plemion, z których 
wymieniono tu cztery. Orszak 
przypomina wspominane już 
wprowadzenie Arki Przymierza 
do świątyni (w. 18; por. 2Sm 
6,12nn).

i) dzikie bestie w zaroślach – 
chodzi o Egipt z poddanymi 
sobie narodami.

j) Możliwy inny przekład: 
Niech się płaszczą ci, którzy lubują 
się w srebrze. Septuaginta, grecki 
przekład ST, widzi tu Izraela 
doświadczonego przez Boga.

14Czy chcecie zasnąć wśród zagród? 
Skrzydła gołębie pokryte srebrem, 
a wszystkie pióra mienią się złotema. 
15Gdy Wszechmocny rozproszył tam królów, 
jakby śniegb biały pokrył Góry Mrocznec.
16Góry Baszanu to góry potężne, 
góry Baszanu mają wiele szczytów. 
17Czemu zazdrośnie patrzycie, góry o wielu szczytach, 
na górę, gdzie Bóg zechciał zamieszkaćd, 
gdzie Pan mieszka na wieki? 
18Rydwanów Bożych niezliczone krocie, 
oto Pan przybywa z Synaju do świątynis. 
19Wstąpiłeś na wysokości, wziąłeś do niewoli jeńców, 
przyjąłeś w darze ludzie.  
Nawet buntownicy mogą tam mieszkać, Panie Bożef. 
20Każdego dnia niech będzie Pan błogosławionys. 
Niech nam Bóg udzieli zbawienia! Sela
21Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala; 
do Pana Boga należą bramy śmierci. 
22Bóg roztrzaska głowy swoich wrogów, 
włochate czaszki tych, co trwają w grzechus. 
23Rzekł Pan: „Spędzę ich z Baszanu, 
sprowadzę ku morskiej głębinie. 
24Niech twoja stopa we krwis brodzi, 
a twoje psy rozszarpią twych wrogówg”. 
25Oto widać Twoje wejście, Boże, 
wejście mego Boga i Króla do świątyni. 
26Z przodu idą śpiewacy, a z tyłu grający, 
w środku dziewczęta z bębenkami. 
27Na zgromadzeniachs wysławiajcie Boga, 
Pana – gdzie zbiera się Izrael. 
28Idzie przed nimi Beniamin, najmłodszy; 
książęta Judys ze swymi hufcami; 
książęta Zabulona, książęta Neftalegoh. 
29Boże, okaż swą potęgę! 
Umocnij, Boże, to, czegoś dla nas dokonał! 
30Ze względu na Twą świątynię w Jeruzalems 
niech królowie złożą Ci dary! 
31Skarć dzikie bestie w zaroślachi, 
stado byków z cielcami narodów. 
Rozprosz ludy, które pragną wojen! 
Z Patros przybędą doświadczeni jak srebroj, 
32z Egiptu przybędą posłowie, 
Kusz wzniesie swe ręce ku Bogu.



1279 Psalm 68,33‑36

33Królestwa ziemi, śpiewajcie Bogu, 
grajcie Panu naszemu, Sela
34Temu, który przemierza odwieczne niebiosa! 
Oto wydaje swój głos s, potężne wołanie: 
35„Uznajcie potęgę Boga!”. 
Jego wspaniałość nad Izraelem, 
a Jego potęga sięga obłoków. 
36Przedziwny jest Bóg w swej świątyni. 
Bóg Izraela udziela mocy i siły ludowi. 
Niech będzie Bóg błogosławiony!



1280Psalm 69,1‑14

a) Szoszannim – zob. Ps 45,1+.

b) wór pokutny – stały element 
publicznej pokuty; przywdzie‑
wano go lub przepasywano 
się nim, a głowę posypywano 
popiołem na znak umartwienia 
i pokuty.

 Psalm 69. Pierwsza część utworu (ww. 2‑22) to lamentacja sługi Bożego, który mimo swojej gorliwości 
i prawości został niesłusznie oskarżony o kradzież. Osobisty dramat psalmisty splata się z dramatem zbaw‑
czym jego narodu i całego świata. Druga część (ww. 23‑37) jest wyznaniem niewzruszonej ufności Bogu. 
Oczekiwane zbawienie zaczyna się spełniać, zarówno wobec niewinnie cierpiącego psalmisty, jak i wobec 
nędzarzy Judy. Przygotowano dla nich dziękczynną ucztę duchową, w której będą uczestniczyć niebiosa 
i ziemia. W cierpiącym słudze z Psalmu 69, z którym może się utożsamić każdy cierpiący chrześcijanin, 
odnaleźć można podobieństwo do bohatera Psalmu 22 i pieśni w Iz 53. Lektura chrześcijańska psalmu 
pozwala odnieść część złorzeczącą (ww. 23‑29) do tajemnicy Męki Chrystusa (por. w. 22 i Mk 15,36; J 19,29). 
Grzeszników, którzy ufają Bogu, wydobywa On z wód głębokich popełnionych nieprawości. To piękny obraz 
darmowej łaski. Psalm 69 jest często cytowany w NT (np. J 2,17; 15,25; Rz 15,3; 11,9).

Psalm 69

Skarga niewinnego 

1Dyrygentowi: na melodię „Szoszannim” a. Dawida. 
2Ratuj mnie, Boże, 
bo woda sięga mi aż po szyję. 
3Ugrzązłem w głębokim błocie i nie mam oparcia. 
Znalazłem się na głębinie i prąd wody mnie porywa. 
4Zmęczyłem się krzykiem, ochrypło me gardło, 
oczy mi się zaćmiły od czekania na mojego Boga. 
5Liczniejsi od włosów na mej głowie 
są ci, co mnie nienawidzą bez powodu.  
Umocnili się moi wrogowie, 
którzy niesprawiedliwie mnie dręczą. 
Czy mam zapłacić za to, czego nie zabrałem? 
6Boże, Ty znasz moją głupotę, 
a moje winy nie są ukryte przed Tobą. 
7Niech się nie wstydzą z mego powodu 
ci, którzy ufają Tobie, Panie, Boże Zastępóws! 
Niech nie rumienią się z mego powodu 
ci, którzy szukają Ciebie, Boże Izraelas! 
8Bo ze względu na Ciebie znoszę szyderstwa, 
hańba twarz mi okrywa. 
9Stałem się obcy dla braci, 
nie chcą mnie znać synowie mej matki. 
10Bo gorliwość o Twój doms mnie pochłania 
i spadły na mnie zniewagi znieważających Ciebie. 
11Płakałem i pościłem, 
a spotkały mnie za to zniewagi. 
12Założyłem wór pokutnyb jako ubranie 
i stałem się dla nich pośmiewiskiem. 
13Szydzą ze mnie siedzący w bramie 
i o mnie śpiewają pijacy. 
14A ja modlę się do Ciebie, Panies, 
w czasie zmiłowania, o Boże! 
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a) gniew – zob. Ps 2,5+.

b) Motyw księgi poja‑
wia się w kilku psalmach. 
Symbolizowała ona wiedzę 
Boga na temat życia każdego 
człowieka, a zapisanie w niej 
gwarantowało wieczną nagrodę 
(Ps 139,16+; por. Ap 3,5+).

c) W wersetach 23‑29 psalmi‑
sta wypowiada złorzeczenia pod 
adresem swoich wrogów i wyli‑
cza nieszczęścia, które mają ich 
spotkać. Zob. Ps 12,4+.

d) ubogi – zob. Ps 34,7+.

Wysłuchaj mnie w ogromie swego miłosierdzias,  
w Twej zbawczej wierności! 
15Wyciągnij mnie z błota, bym nie ugrzązł; 
ocal mnie od tych, co mnie nienawidzą; 
wydobądź z wód głębokich. 
16Niech mnie nie zatopią wzburzone wody 
i nie pochłonie mnie głębina; 
niech odmęt nie zamknie nade mną swej paszczy! 
17Wysłuchaj mnie, Panie, bo słodka jest Twa łaska. 
Spójrz na mnie w ogromie Twego miłosierdzia. 
18Nie odwracaj oblicza od sługi swego, 
prędko mnie wysłuchaj, bo cierpię udrękę. 
19Zbliż się do mnie i wybaw, 
ocal mnie na przekór mym wrogom. 
20Ty znasz moją hańbę, wstyd i poniżenie; 
w Twojej mocy są wszyscy, co mnie znieważają. 
21Jestem złamany na duchu i z sił opadłem. 
Czekałem na współczucie, lecz bezskutecznie, 
na pociechę, ale jej nie znalazłem. 
22Dodali żółci do mego pokarmu, 
poili mnie octem, gdy byłem spragniony. 
23Niech stół ich stanie się dla nich zasadzką, 
a uczta ofiarna pułapką. 
24Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, 
a grzbiet ich zawsze trzymaj pochylony. 
25Wylej na nich swoje zagniewanie, 
żar Twego gniewua niechaj ich dosięgnie! 
26Niech ich dom opustoszeje, 
by nie miał kto mieszkać w ich namiotach. 
27Bo prześladują tego, którego uderzyłeś, 
i naśmiewają się z tego, którego zraniłeś. 
28Pozwól im mnożyć grzechys, 
by nie weszli do Twej sprawiedliwości. 
29Niech będą wymazani z księgi żyjącychb, 
by nie byli zapisani razem z prawymic. 
30Ja zaś jestem ubogid i zbolały, 
niech mnie podźwignie, Boże, Twoje zbawienie. 
31Będę chwalił pieśnią imięs Boga, 
wysławiał Go dziękczynieniem. 
32Gdyż to milsze jest Panu od młodego cielca, 
co ma już rogi i racice. 
33Niech patrzą ubodzy i niech się radują! 
Niech ożyją sercas chcących poznać wolę Boga! 
34Gdyż Pan wysłuchał nędzarzy, 
nie wzgardził swoimi, co byli w niewoli. 



1282Psalm 69,35‑37

35Niech Go wielbią niebiosa i ziemia, 
morze i wszystko, co w nich się porusza. 
36Bo Bóg wybawi Syjons; 
odbuduje miasta Judys. 
Osiądą w nich i wezmą je w posiadanie; 
37otrzymają je potomkowie sług Jego; 
miłujący Jego imię znajdą tam mieszkanie.



1283 Psalm 70

a) ubogi – zob. Ps 34,7+.

 Psalm 70. Lamentacja psalmisty, który znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie i prosi Boga o szybką 
interwencję: o zawstydzenie dla wrogów (ww. 3n) i o szczęście dla wiernych Bogu (w. 5). Wyrażona tu 
prośba o zbawienie z powodu swej ogólności może stać się modlitwą chrześcijanina w każdej potrzebie. 
Pierwszymi słowami tego psalmu Kościół rozpoczyna poszczególne części modlitwy brewiarzowej, czyli 
Liturgii Godzin. Treść psalmu, z drobnymi różnicami, pokrywa się z Ps 40,14‑18.

Psalm 70

Prośba o pomoc Bożą 

1Dyrygentowi. Dawida. Ku przypomnieniu. 
2Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu! 
Panies, pospiesz ku ratunkowi memu! 
3Niech się zawstydzą i okryją hańbą 
ci, co czyhają na moje życie. 
Niech się odwrócą zawstydzeni 
ci, co pragną mojej zguby! 
4Niech się cofną i wstydem okryją 
ci, którzy mi mówią: „Dobrze mu tak, dobrze!”. 
5Niechaj się cieszą i radują Tobą 
wszyscy, co Ciebie szukają! 
Niech zawsze mówią: „Bóg jest wielki!” 
ci, którzy pragną Twojej pomocy. 
6Ja zaś jestem ubogia i nędzny; 
Boże, pospiesz mi z pomocą! 
Ty jesteś moim wspomożycielem i wybawcą; 
Panie, nie zwlekaj!



1284Psalm 71,1‑14

a) sprawiedliwość – zob. Ps 15,2+.

b) nakłoń ku mnie ucha – 
w znaczeniu: pospiesz się 
z ratunkiem, wysłuchaj mnie 
uważnie. W odniesieniu do 
Boga jest to antropomorfizm 
(Ps 2,4+.5+).

c) opoka – czyli skała (Ps 18,3+).

d) zadziwiający znak – czło‑
wiek wierzący i pokładający 
ufność w Bogu staje się zna‑
kiem sprzeciwu, który zadziwia 
albo szokuje (Iz 8,18; Łk 2,34;  
1Kor 4,9).

 Psalm 71. Tę lamentację jednostki, złożoną z dwóch części o równoległych obrazach (ww. 1‑13.14‑24), 
często nazywa się „modlitwą starca”. W czasach psalmisty za starca uważano już człowieka pięćdziesię‑
cioletniego! Psalm jest pomocą w refleksji nad przemijaniem i pomaga zaakceptować naturalny proces 
starzenia się. Dla osób młodych to szkoła solidarności z wcześniejszym pokoleniem: uczy szacunku 
i postawy dobrego pasterza, który nosi na rękach owce słabe i chore. Zbyt często za pięknym określeniem 
„złota jesień” ukrywamy lęk przed starością. Trzeba więc przywrócić dojrzałemu wiekowi jego godność 
i ponownie odkryć jego wartość. Osoby dojrzałe ze swoim doświadczeniem obecności Boga w różnych 
okolicznościach życia stają się świadkami wierności i niezawodności Boga (ww. 8. 14‑18.22‑24). Młodzi 
z wielką korzyścią mogą czerpać z tego bogactwa. 

Psalm 71

Bóg ucieczką w starości 

1Panies, do Ciebie się uciekam, 
niech nigdy nie doznam wstydu. 
2W Twojej sprawiedliwościa wyrwij mnie i ocal, 
nakłoń ku mnie uchab i wybaw mnie! 
3Bądź dla mnie skałą schronienia, 
domem ucieczki, abyś mnie wybawił! 
Bo Ty jesteś moją opokąc i twierdzą. 
4Boże mój, wyrwij mnie z mocy bezbożnegos, 
z ręki występnego i ciemiężyciela. 
5Gdyż Ty jesteś nadzieją moją, 
Panie, Boże, ucieczko moja od młodości. 
6Od łona matki opieram się na Tobie,
już w jej wnętrznościach byłeś mym obrońcą.
Ciebie zawsze uwielbiam.
7Dla wielu stałem się jakby zadziwiającym znakiemd,
lecz Ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem.
8Niechaj uwielbienie wypełni me usta, 
abym codziennie opiewał Twą chwałęs. 
9Nie opuszczaj mnie w czas starości, 
gdy osłabnie ma siła, Ty mnie nie porzucaj! 
10Bo zmówili się przeciw mnie wrogowie, 
ci, co czyhają na me życie, wspólnie się naradzali, 
11mówiąc: „Bóg go opuścił, ścigajcie go i schwyćcie, 
bo nie ma dla niego wybawcy!”. 
12Boże, nie oddalaj się ode mnie, 
Boże mój, wejrzyj ku wspomożeniu memu! 
13Niech się zawstydzą i znikną 
ci, co mnie oskarżają. 
Niech się okryją hańbą i wstydem, 
którzy pragną mej zguby! 
14Ale ja zawsze będę Ci ufał 
i nie przestanę Ciebie uwielbiać! 



1285 Psalm 71,15‑24

a) Pamięć w ST jest istotnym 
elementem wiary. Wierzący 
pamięta, co Bóg uczynił w jego 
życiu, i dlatego może przetrwać 
obecną chwilę, nawet gdy wyda‑
je mu się, że Bóg go porzucił.

b) z głębi ziemi – być może 
chodzi o krainę umarłych (Ps 
49,15+). Psalmista mówi o sobie 
jak o zmarłym. Jest to przesad‑
nia (Ps 5,10+) opisująca powagę 
zagrożenia, w jakim się znalazł.

15Moje usta będą głosić Twą sprawiedliwość, 
cały dzień Twoje zbawienie, 
bo nawet nie znam jego miary! 
16Będę powracał do wielkich dzieł Pana Boga; 
będę wspominał tylko Twoją sprawiedliwośća. 
17Boże, pouczałeś mnie od młodości 
i dotąd głoszę Twoje cudas. 
18Lecz i w starości, w wieku sędziwym, 
nie opuszczaj mnie, Boże, 
bym mógł opowiadać o mocy Twojej, 
całemu przyszłemu pokoleniu o Twej potędze. 
19Tak wzniosła jest, Boże, sprawiedliwość Twoja! 
Ty dokonałeś wielkich rzeczy, 
Boże, któż podobny do Ciebie?
20Wiele trudnych utrapień na mnie zesłałeś, 
lecz zawsze przywracałeś mi życie, 
więc z głębi ziemib znowu mnie wydobędziesz. 
21Przymnóż mi szacunku  
i znowu mnie pociesz. 
22A ja wielbić będę na lirze 
Twoją wierność, Boże, 
psalm Ci zagram na cytrze, Święty Izraelas! 
23Zaśpiewam dla Ciebie radosnymi wargami 
i całym sobą, bo mnie odkupiłeś. 
24Także i język mój codziennie 
będzie głosił Twoją sprawiedliwość, 
gdyż się zawstydzą i doznają hańby, 
którzy pragną mej zguby.



1286Psalm 72,1‑15

a) sprawiedliwość – zob. Ps 
15,2+.

b) Precyzyjna identyfikacja 
krajów Tarszisz i Szeba nie jest 
możliwa. Królestwo Saby znaj‑
dowało się w południowo‑za‑
chodniej części Arabii (1Krl 
10,1‑10).

c) W wersetach 8‑11 psalmi‑
sta mówi o uniwersalnej władzy 
króla (Mesjasza).

d) W wersetach 12‑14 opisa‑
no władcę idealnego. Słowa te 
można rozumieć dosłownie lub 
w formie życzenia.

 Psalm 72. Dwuczęściowa modlitwa (ww. 1‑11.12‑17) o błogosławieństwo dla króla. Krótkie błaganie 
(w. 1) przechodzi w szereg życzeń, wyrażonych w stylu dworskim. Psalmista kieruje do Boga prośbę o to, 
by udzielił królowi mocy sprawiedliwego rządzenia poddanymi oraz umiejętności troski o uciśnionych 
i potrzebujących. Bóg jest dawcą charyzmatu rządzenia (Rz 13,1‑5; 1P 2,13.17). Psalm jest zachętą do 
modlitwy za rządzących. Trudno określić czas i miejsce powstania tej modlitwy, zadedykowanej Salomo‑
nowi. Po przesiedleniu babilońskim wspólnota Izraela dostrzegała w niej zapowiedź Mesjasza. Liturgia 
chrześcijańska nawiązuje do tych oczekiwań, odnosząc wersety 9‑11 i 15 do hołdu złożonego małemu 
Jezusowi przez mędrców (Mt 2,1‑12). W świetle NT psalm nabiera sensu pełniejszego. Chrystus Król, który 
przed Paschą nakarmił głodnych chlebem (J 6,3‑15), zacznie „trzeciego dnia” napełniać ziemię obfitością 
swych darów. W Eucharystii Jezus uczyni sam siebie pokarmem jednoczącym cały świat. 

Psalm 72

Królestwo Mesjasza 

1Dla Salomona.
Boże, przekaż Twą władzę królowi, 
naucz go Twojej sprawiedliwościa, 
2aby sądził luds Twój sprawiedliwie 
i godziwie Twoich ubogich. 
3Niech góry przyniosą Jego ludowi pokójs, 
a pagórki sprawiedliwość. 
4On obroni ubogich spośród ludu, 
ocali synów nędzarzy, a poniży ciemiężyciela. 
5Trwać będzie długo jak słońce, 
dłużej niż księżyc – z pokolenia na pokolenie. 
6Spadnie jak deszcz na murawę, 
jak krople deszczu padające na ziemię. 
7Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość 
i pełnia pokoju, póki nie braknie księżyca. 
8Będzie panował od morza do morza, 
od rzeki aż po krańce ziemi. 
9Mieszkańcy pustyni przed nim upadną, 
 Jego wrogowie będą proch lizali. 
10Królowie Tarszisz i wysp złożą daninę, 
królowie Szeby i Saby przyniosą daryb. 
11Będą mu bić pokłony wszyscy królowie, 
wszystkie narody będą mu służyłyc. 
12Bo on z rąk możnego wybawił biedaka 
i nędzarza, który nie miał obrońcy. 
13On oszczędzi biednego i ubogiego, 
ocali życie ubogim. 
14Obroni ich przed krzywdą i przemocą, 
gdyż cenna jest krews ich dla niegod. 
15Niechaj więc żyje i otrzyma złoto ze Szeby; 
niech się modlą za niego 
i nieustannie go błogosławiąs: 



1287 Psalm 72,16‑20

a) imię – tutaj w znaczeniu: 
sława (Ps 5,12+).

b) Cały werset nawiązuje do 
błogosławieństwa, które otrzy‑
mał Abraham i jego potomstwo 
(Rdz 12,3; 18,18; 28,14).

c) Formuła pochwalna (dokso‑
logia), która kończy drugą część 
Psałterza (zob. Wprowadzenie). 
Użycie słowa Amen wskazuje na 
zastosowanie psalmu w liturgii.

16„Niech zboże obrodzi na ziemi, 
niech się rozplenia jak trawa na ziemi, 
niech zaszumią kłosy na wzgórzach jak lasy Libanu. 
17Niech jego imięa trwa na wieki, 
dłużej niż słońce niech trwa jego imię. 
Jego błogosławieństwa niech życzą sobie wszystkie ludy ziemi 
i wszystkie narody niech go zwą szczęśliwym”b. 
18Błogosławiony Pans Bóg, Bóg Izraelas, 
który sam czyni cudas. 
19Błogosławione na wieki Jego chwalebne imię! 
Niech ziemia cała będzie pełna Jego chwałys! 
Amens! Niech tak będziec! 

20Skończyły się hymny Dawida, syna Jessego.



1288Psalm 73,1‑15

a) Asaf – zob. Ps 50,1+.

b) obmywać ręce – zob. Ps 26,6+.

 Psalm 73. Kryteria literackie pozwalają podzielić psalm na trzy części (ww. 1‑12.13‑17.18‑28), które 
wyznaczają kolejne etapy historii. Najpierw autor maluje pomyślność bezbożnych, która była dla niego 
zgorszeniem. Następnie przybywa on do świątyni, aby tam otrzymać zrozumienie rzeczy ostatecznych 
(w. 17): oto bezbożni będą wyniszczeni, a sprawiedliwi zostaną przygarnięci przez Boga na wieki. Lektura 
chrześcijańska poszerza horyzonty utworu o perspektywę eschatologiczną. W świetle NT teologia psalmisty 
otwiera się na myśl o tym, że Boża odpłata, która czeka bezbożnego i sprawiedliwego, nie musi mieć miejsca 
za życia człowieka (Łk 16,19‑31). Świątynie zaś, w których mieszka Bóg, zawsze ułatwiają spotkanie z Nim. 
Psalmista, który reprezentuje wszystkich wierzących, właśnie w świątyni otrzymał zrozumienie rzeczy 
przyszłych. Kryzysy ludzkiej egzystencji są próbą wiary, która oczyszczana wzrasta i umacnia się.

Księga Trzecia

Psalm 73

Złudne szczęście bezbożnych 

1Psalm Asafaa.
Jak dobry jest Bóg dla prawych, 
dla ludzi czystegos sercas! 
2A moje nogi niemal się potknęły, 
prawie że zachwiały się moje stopy. 
3Bo zazdrościłem pyszałkom, 
widząc pomyślność bezbożnychs. 
4Oni niczym się nie przejmują, 
ich ciałos jest zdrowe i jędrne. 
5Nie uczestniczą w ludzkich znojach, 
nie cierpią razem z ludźmi. 
6Dlatego okryli się pychą, 
odziali się przemocą jak szatą. 
7W ich tłuszczu lęgnie się nieprawość, 
w ich sercach rodzą się złe myśli. 
8Myślą i mówią złośliwie, 
wyniośle głoszą nieprawość. 
9Otwierają usta przeciw niebu, 
kalają ziemię językiem. 
10Także luds Boży zwraca się do nich, 
pijąc obficie ich wodę. 
11Mówią: „Czy Bóg może to zauważyć? 
Czy Najwyższy ma wiedzę?”. 
12Przecież to bezbożni, a im się powodzi 
i na tym świecie zdobyli bogactwo! 
13Czyż na darmo zachowałem czyste serce 
i obmywałem ręceb na znak niewinności? 
14Bo przecież w dzień cierpię katusze, 
każdego rana jestem doświadczany. 
15Gdybym zamierzał postąpić podobnie, 
zdradziłbym lud Twoich synów! 



1289 Psalm 73,16‑28

a) sumienie – zob. Ps 7,10+.
16Próbowałem to pojąć, 
lecz było to dla mnie zbyt trudne, 
17póki nie wszedłem do świątynis Bożej 
i nie zrozumiałem, jaki jest ich koniec. 
18Doprawdy na śliskim gruncie ich stawiasz 
i spychasz ich ku zagładzie. 
19Jakże szybko obrócą się w nicość, 
przepadną strawieni przerażeniem. 
20Znikają jak sen po przebudzeniu, 
bo Ty, Panies, gardzisz ich widokiem. 
21Gdy gorycz miałem w sercu 
i dręczyło mnie sumieniea, 
22byłem głupi i nic nie rozumiałem, 
byłem jak zwierzę przed Tobą. 
23Lecz ja jestem zawsze przy Tobie; 
Ty mnie ująłeś za rękę. 
24Prowadzisz mnie zgodnie z Twym zamysłem, 
a w końcu przyjmiesz mnie do chwałys. 
25Kogo mam w niebie? 
Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. 
26Chociaż niszczeje ciało i serce, 
Bóg jest skałą mego serca 
i moim dziedzictwem na wieki. 
27Bo zginą ci, którzy oddalają się od Ciebie, 
wytracisz każdego, kto Cię zdradza! 
28Moim dobrem jest być blisko Boga. 
W Panu Bogu uczyniłem sobie schronienie, 
by opowiadać wszystkie dzieła Twoje.



1290Psalm 74,1‑11

a) Pouczenie – zob. Ps 32,1+.

b) Asaf – zob. Ps 50,1+.

c) Syjon – zob. Ps 3,5+.

d) mieszkanie Twojego imienia 
– świątynia jest specjalnym 
miejscem, gdzie zamieszkuje 
chwała Boża, czyli Jego imię 
(Ps 5,12+).

e) znaki – czyli ślady Bożej 
obecności (Ps 65,9+).

f) imię – czyli osoba Boga  
(Ps 20,2+).

g) cofasz... rękę – znak odjęcia 
błogosławieństwa przez Boga. 
Wyciągnięta ręka była znakiem 
Jego przychylności i hojności 
(por. Ps 98,1+).

 Psalm 74. Lamentacja składa się z trzech obrazów klęski narodu izraelskiego (ww. 4‑9.10‑17.18‑21), 
spiętych klamrą (ww. 1‑4.22n). W części centralnej znajduje się hymn ku czci Boga jako Króla i Zbawcy 
(ww. 12‑17). Tematem całej lamentacji jest skarga nad spaloną świątynią jerozolimską. Była ona uważana 
za centrum świata, zburzenie jej jest więc powrotem do pierwotnego chaosu. Do tych symboli odwołuje 
się modlitwa psalmu. Na początku czasu Bóg wywiódł światło z ciemności; podobnie na początku dziejów 
wyprowadził Izraela z Egiptu, aby zawrzeć z nim przymierze (ww. 2.20). Także i teraz tylko On może 
wywieść swój lud z pożogi wojennej i stworzyć nowy ład. Ten, który niegdyś pokonał potwory morskie, 
i teraz nie wyda swoich wyznawców na żer bestiom. Psalm odnosi się do wydarzeń historycznych, którymi 
mógł być najazd Nabuchodonozora w 586 r. przed Chr. albo Antiocha IV w 167 r. przed Chr. Lamentacja 
kryje w sobie głęboką treść o tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Prawdziwą świątynią jest ciało Chrystusa 
(J 2,21). Podobnie jak zniszczono pierwszą świątynię z kamienia, tak ciągle czyni się z nową świątynią, 
przybytkiem imienia Bożego. W obu przypadkach odpowiedzią na wrzawę szyderców jest milczenie Boga 
(Mt 27,45). Pytanie psalmisty (ww. 10n) jest zapowiedzią zgorszenia krzyża: Dlaczego Bóg bezczynnie 
patrzy na śmierć swego Syna? Okrzyk Izraela: Powstań, Panie! (w. 22) znajdzie odpowiedź dopiero w po‑
ranek paschalny. Chrystus, powstając z martwych, wzniesie wieczny przybytek Boga z ludźmi (Ap 21,3). 
Treść psalmu można odnieść także do sytuacji Kościoła, który ciągle poddawany jest różnym atakom. 
W dramatycznych momentach historii Kościół może odwoływać się do nadziei płynącej z rozpamiętywania 
wielkich dzieł Bożych (ww. 2.18n.22n). 

Psalm 74

Na gruzach świątyni 

1Pouczeniea Asafab.
Boże, dlaczego odrzuciłeś nas na zawsze? 
Czy gniewems płoniesz przeciw owcom Twego pastwiska? 
2Wspomnij o Twojej społeczności, 
którą posiadłeś od początku; 
o szczepie dziedzicznym, który nabyłeś, 
o górze Syjonc, na której zamieszkałeś. 
3Podnieś swą rękę przeciw ciągłym zuchwalstwom, 
jakich się dopuszcza wróg w świątynis Twojej! 
4Zawyli Twoi wrogowie pośrodku Twojej świątyni; 
zatknęli tu swoje godła. 
5Widać, jak się podnoszą w górę siekiery 
jak w leśnej gęstwinie. 
6Porąbali bramy świątyni, 
zniszczyli je zupełnie toporem i łomem. 
7Ogniem spalili Twoje święte miejsces, 
zuchwale zburzyli mieszkanies Twojego imieniad. 
8Mówili sobie: „Zniszczmy go od razu! 
Spalmy całe to miejsce święte na ziemi!”. 
9Nie widzimy już znakówe, 
nie ma już prorokas, który by pouczył. 
10Boże, dokądże wróg będzie urągał, 
czy przeciwnik nie przestanie znieważać Twego imieniaf? 
11Czemu cofasz swą rękęg? 
Jak długo będziesz trzymał nas w niepewności? 
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a) smoki – ślad starodawnych 
wierzeń w mityczne potwory 
żyjące w morzach. Być może 
były to istniejące zwierzęta, 
budzące trwogę ze względu na 
swój niepospolity wygląd i roz‑
miary.

b) Lewiatan – mityczny 
potwór morski.

c) morskie potwory – grecki 
przekład ST (LXX) w tym miej‑
scu mówi o ludach Etiopii.

d) Psalmista przypomina Bogu 
(„poucza Go”), że wszelka wro‑
gość przeciwko Jego ludowi jest 
wrogością przeciwko Niemu 
samemu (Ps 10,4+).

12Ty jednak, Boże, jesteś moim Królem od wieków. 
Okazujesz pomoc pośrodku tej ziemi. 
13Ty w swej potędze władasz morzem, 
miażdżysz łby smokówa na wodach. 
14Ty starłeś łby Lewiatanab, 
dałeś je na żer morskim potworomc. 
15Ty otwarłeś drogę źródłom i potokom, 
wysuszyłeś rzeki nieustannie płynące. 
16Twój jest dzień i noc jest Twoja, 
Ty utwierdziłeś słońce i księżyc. 
17Ty wyznaczyłeś wszystkie granice krain, 
lato i wiosnę Ty stworzyłeś. 
18Pamiętaj o tym: nieprzyjaciel znieważa Panas, 
lud głupi lży Twoje imięd! 
19Nie wydawaj bestiom wyznawców Twoich, 
nie zapominaj do końca o życiu Twych ubogich! 
20Zważ na Twoje przymierzes, 
bo kryjówki ziemi stały się miejscem przemocy! 
21Niech udręczony nie wraca ze wstydem, 
niech ubogi i nędzarz chwalą Twoje imię. 
22Powstań, Boże, rozsądź swoją sprawę! 
Pamiętaj o zniewagach, jakie stale wyrządza Ci głupiec! 
23Nie zapominaj krzyku Twych przeciwników 
ani zgiełku tych, co wciąż przeciw tobie powstają!



1292Psalm 75

a) Al taszchet – hebr. ‘nie 
niszcz’.

b) Asaf – zob. Ps 50,1+.

c) Sela – zob. Ps 3,3+.

d) Bóg nie ma względu na 
osoby i sam decyduje o czyjejś 
nagrodzie lub karze. Decyzje 
Boga są suwerenne i jedyne 
w swoim rodzaju.

e) kielich – tutaj obraz gniewu 
Bożego i kary (Ps 2,5+; por. Mt 
20,22+).

f) siła – dosł. róg, który 
w Piśmie Świętym jest symbo‑
lem mocy i siły.

 Psalm 75. Gatunki literackie występujące w tym psalmie (hymn dziękczynny, wyrocznia, pouczenie 
mądrościowe) nie pokrywają się z jego dwuczłonową budową (ww. 2‑6.7‑11). Główną myślą utworu 
jest wspólnotowe wyznanie Bożej sprawiedliwości. Temu proroczemu wyznaniu podporządkowane 
zostały problemy ogólniejsze: los bezbożnych i sprawiedliwych. Rozwiązanie tych problemów znajduje 
autor w słowie Bożym: w uroczystym napomnieniu (ww. 3‑6) i wyroku sądowym (w. 11). Sprawiedliwy 
sąd Boży jest nieuchronny, nastąpi jednak w czasie określonym przez Niego. Łatwo dostrzec w psalmie 
zapowiedź nauki Chrystusa: Kto się wywyższa, będzie poniżony (Mt 23,12). Psalmista występuje w roli 
proroka, który przekazuje orędzie (w. 10), oraz nauczyciela mądrości, który rozwija pouczenie w obra‑
zach (ww. 7‑9).

Psalm 75

Ostateczny sąd Boży 

1Dyrygentowi: na melodię „Al taszchet” a. Psalm Asafab. Pieśń. 
2Sławimy Cię, Boże, 
sławimy Twe imięs, bo jest bliskie! 
Opowiemy o Twoich cudachs. 
3„Gdy wyznaczę porę, 
sam będę sądziłs sprawiedliwie! 
4Choćby zachwiała się ziemia ze swymi mieszkańcami, 
to jednak Ja umocnię jej kolumny. Selac

5Mówię do pyszałków: Nie bądźcie pyszni! 
i do bezbożnychs: Nie bądźcie pewni siebie! 
6Nie podnoście wyniośle swojego czoła, 
nie mówcie bezczelnie i zarozumiale!”. 
7Bo sąd nie przychodzi ze wschodu ani z zachodu, 
ani z gór, ani z pustyni, 
8lecz Bóg jest Sędziąs: 
tego poniża, tamtego wywyższad. 
9Gdyż w ręku Panas jest kieliche 
pełen mocnego wina; 
On z niego nalewa – aż do dna go wypiją. 
Będą pić wszyscy bezbożni na ziemi. 
10Ja natomiast zawsze będę się radował 
i śpiewał psalmy Bogu Jakubas. 
11„Pozbawię siłyf bezbożnych, 
a siłę sprawiedliwego pomnożę!”.



1293 Psalm 76

a) Asaf – zob. Ps 50,1+.

b) Szalem – starożytna nazwa 
Jerozolimy, miasta pokoju 
(hebr. szalom – ‘pokój’); por. 
Rdz 14,18; Hbr 7,1n.

c) namiot – zob. Ps 15,1+.

d) Syjon – zob. Ps 3,5+.

e) Sela – zob. Ps 3,3+.

f) W wersetach 4‑7 Bóg 
został opisany jako wojownik  
(Ps 3,8+).

g) gniew – tłumacze Septuaginty 
(LXX) gniew Boga uważali za 
zbyt śmiały antropomorfizm  
(Ps 2,5+), więc zastąpili hebraj‑
skie słowo greckim neologi‑
zmem oznaczającym ‘to co leży 
na sercu’.

 Psalm 76. Pieśń Syjonu (zob. Wprowadzenie; Ps 46; 48; 84; 87; 122). Dwie części psalmu (ww. 2‑7.8‑13) 
wyrażają wspólnotowe dziękczynienie za zwycięstwo Izraela. Zwycięzca był moralnie zobowiązany, aby 
przynieść do świątyni łupy wojenne, gdyż te należały do Boga. Klęska dobrze uzbrojonych nieprzyjaciół 
to dowód, że to Bóg daje zwycięstwo. To On, królujący na Syjonie, niszczy narzędzia wojenne. Nie 
znamy bliżej sytuacji historycznej, w której powstał ten obraz Boga budzącego grozę wśród wrogów. Być 
może chodzi o klęskę Sennacheryba pod Jerozolimą (2Krl 19,35). Modląc się tym psalmem, chrześcijanie 
powinni ożywiać w sobie zaufanie do Boga, który jest źródłem mocy, oraz nabierać pokory, wiedząc, że 
Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym udziela łaski (1P 5,5).

Psalm 76

Tryumf Boga nad wrogami 

1Dyrygentowi: na instrumenty strunowe. Psalm Asafaa. Pieśń.
2Bóg objawia się w Judzies, 
wielka jest Jego sława w Izraelus. 
3W Szalemieb wznosi się Jego namiotc, 
na Syjonied jest Jego mieszkanie. 
4Tam złamał strzały łuków, 
tarcze i miecze, i sprzęt wojenny. Selae

5Wspanialszy jesteś i potężniejszy 
od gór odwiecznych. 
6Najdzielniejsi stali się łupem i sen ich ogarnął, 
siły zawiodły wszystkich wojowników. 
7Od Twojej groźby, Boże Jakubas, 
sen śmierci spadł na wszystkich jeźdźcówf.
8Napawasz lękiem i któż ujdzie 
przed Twoim gniewems? 
9Z nieba ogłaszasz wyrok; 
drży ziemia i milknie, 
10gdy Bóg na sąds powstaje, 
by wybawić wszystkich łagodnych na ziemi. Sela
11Gdyż nawet gniewg na ludzi będzie Cię wychwalać, 
a ci, którzy go unikną, będą blisko Ciebie. 
12Składajcie i wypełniajcie śluby 
przed Panems, Bogiem naszym. 
Wszyscy, którzy Go otaczają, niech składają dary. 
13Temu, który poskramia pychę książąt, 
który lękiem napawa królów ziemi.



1294Psalm 77,1‑14

a) Jedutun – zob. Ps 39,1+.

b) Asaf – zob. Ps 50,1+.

c) Sela – zob. Ps 3,3+.

d) odmieniła się prawa ręka – 
w znaczeniu: Bóg cofnął swoje 
błogosławieństwo (Ps 74,11+).

e) Pamięć o błogosławieństwie 
Bożym, którego psalmista wcze‑
śniej doznawał, jeszcze bardziej 
wzmaga w nim poczucie bez‑
radności i desperacji.

 Psalm 77. Trzy kolejne części tej kompozycji (ww. 2‑5.6‑11.12‑21) to: lamentacja (modlitwa skargi), 
suplikacja (błaganie w obliczu klęski), wyznanie ufności w bliskie ocalenie. Psalmista nie jest wolny od 
kryzysów, zwątpień i tęsknoty za przeszłością (ww. 2‑5). Medytacja i pamięć o Bogu prowadzą go jednak 
do stawiania uczciwych pytań egzystencjalnych (ww. 6‑11), aby wreszcie z pomocą biblijnej historii 
Wyjścia Izraelitów z Egiptu odnaleźć głęboki sens Bożej obecności w świecie (ww. 12‑21). Psalmista 
widzi w tamtych wydarzeniach obraz własnego życia. Tak otwiera się możliwość współczesnej lektury 
tej pieśni. Sam Jezus przeżywał jej proroczą treść w tajemnicy swojej Męki (ww. 2‑4), w doświadczeniu 
odrzucenia (ww. 8‑11), ale i w blasku Zmartwychwstania (ww. 12‑21). To On jest nowym Mojżeszem, 
wiodącym swój lud do nowej ziemi obiecanej. On także, jak Aaron, jest jedynym pośrednikiem dóbr 
przyszłych (1Tm 2,5). Kościół, jako lud Nowego Przymierza, doświadcza w swych dziejach niejednego 
dramatu, przeżywa wstrząsy i zgorszenia. Dopiero rozważanie cudownych dzieł Bożych może oży‑
wić nadzieję. Za przykładem psalmisty Kościół nie tylko rozważa problemy historii i teraźniejszości  
(ww. 2‑11), ale z wiarą odczytuje dzieła Pana (w. 12), które niezmiennie świadczą o Jego zbawczej mocy 
i obecności pośród swojego ludu.

Psalm 77

Medytacja nad historią 

1Dyrygentowi: na sposób Jedutunaa. Psalm Asafab. 
2Głos mój wznoszę do Boga, 
głos mój wznoszę do Boga, aby mnie wysłuchał. 
3W dniu mego utrapienia zwracam się do Panas; 
ręce me nocą wyciągam do Niego niestrudzenie, 
lecz nie znajduję pociechy. 
4Wspominam Boga i wzdycham, 
rozmyślam, lecz mój duch słabnie. Selac

5Ty spędzasz sen z oczu moich, 
niepokoję się i nie umiem mówić. 
6Rozważam odległe czasy, 
wspominam minione lata. 
7Nocą rozmyślam w sercus 
i roztrząsam w duchu. 
8Czyżby Pan odrzucił mnie na wieki 
i już nie będzie życzliwy? 
9Czy Jego łaska skończyła się na zawsze 
i zupełnie ustały Jego obietnice? 
10Czy Bóg może zapomnieć o litości 
i w gniewies tłumi miłosierdzies swoje? Sela
11Mówię: To dla mnie bolesne, 
że odmieniła się prawa rękad Najwyższego!
12Wspominam dzieła Panas; 
chcę pamiętać o Twoich dawnych cudachs. 
13Rozważam o wszystkich Twych dziełach, 
roztrząsam czyny Twojee. 
14Boże, drogas, którą wskazujesz, jest święta! 
Który bóg mógłby się równać z naszym Bogiem? 



1295 Psalm 77,15‑21

a) wśród terkotu kół – obraz 
nawiązuje do przejazdu rydwa‑
nu wojennego.

15Ty jesteś Bogiem, który czyni cuda; 
dałeś poznać swą potęgę narodom. 
16Wykupiłeś własną ręką luds swój, 
synów Jakubas i Józefa. Sela
17Widziały Cię wody, Boże, 
zobaczyły Cię wody i zadrżały, 
poruszyły się głębie. 
18Deszczem spłynęły chmury, 
niebiosa swój głos wydały, 
raziły strzałami Twoimi. 
19Huk Twego grzmotu wśród terkotu kóła, 
błyskawice świat rozświetliły, 
poruszyła się i zachwiała ziemia. 
20Droga Twoja wiodła przez morze, 
Twoje ścieżki między ogromnymi wodami. 
Nie można poznać Twych śladów. 
21Przeprowadziłeś swój luds jak owce 
ręką Mojżesza i Aarona.



1296Psalm 78,1‑9

a) Pouczenie – zob. Ps 32,1+.

b) Asaf – zob. Ps 50,1+.

c) Charakterystyczną cechą 
tradycji biblijnej było przekazy‑
wanie jej z pokolenia na poko‑
lenie w formie ustnych podań, 
które z czasem zostały spisane.

d) w Jakubie... w Izraelu – zob. 
Ps 22,24+.

 Psalm 78. Utwór dydaktyczny (zob. Wprowadzenie), podzielony na trzy części. Po wprowadzeniu  
(ww. 1‑11) następuje długa refleksja nad historią narodu, ujęta w dwa etapy: od Wyjścia z Egiptu do 
wydarzeń pod Synajem (ww. 12‑53) i od osiedlenia Izraela w Ziemi Obiecanej aż do działalności Dawida  
(ww. 54‑72). Autor, mędrzec izraelski, odczytuje tę historię z punktu widzenia monarchii, wpisanej w zbaw‑
czy plan Boga. Celem geograficznym Wyjścia z Egiptu było zdobycie dziedzictwa w ziemi Kanaan, natomiast 
celem ostatecznym – wybranie Dawida i Syjonu. Bóg od początku zatroszczył się więc o Judę i Jerozolimę! 
Mimo to lud ustawicznie odpowiadał buntem, ściągając na siebie kary. Wiecznie aktualne orędzie psalmu 
można odczytywać w następującym schemacie: wybranie ludu – jego niewierność – karzący gniew Boga 
– miłosierdzie wiernego Boga. Człowiekowi zawsze grozi uznanie sytuacji tymczasowej za cel ostateczny. 
Jednakże społeczna i polityczna struktura Izraela okazała się przejściowa; absolutna władza monarchy upadła. 
A jednak psalmista słusznie wskazywał na absolutny charakter tej władzy. Dawid, wybrany sługa (w. 70), 
to zapowiedź Chrystusa, ostatecznego Zwycięzcy nad złem i Pana historii. Lektura chrystologiczna psalmu 
otwiera interpretację sakramentalną. Chrzest to sakrament wyzwolenia przez życiodajną wodę. Taką właśnie 
refleksję nad Wyjściem Izraelitów z Egiptu czyni Paweł (1Kor 10,1‑4). Z kolei Jan wskazuje na mannę jako 
zapowiedź Eucharystii (J 6,26‑58). Każde sprawowanie sakramentów gromadzi lud na słuchanie słowa Boże‑
go i kontemplację Jego cudów oraz na uczestnictwie w aktualnie dokonującym się dziele zbawienia.

Psalm 78

Dzieje narodu szkołą wiary 

1Pouczeniea Asafab.
Ludu mójs, słuchaj mojej nauki, 
nakłoń ucha na słowa ust moich. 
2Otworzę moje usta dla przypowieścis, 
wypowiem rzeczy zakryte od początku. 
3Tego, cośmy słyszeli i poznali, 
co opowiedzieli nam ojcowie, 
4nie zataimy przed ich dziećmi, 
lecz opowiemy przyszłemu potomstwu 
o przesławnych czynach i potędze Panas 
oraz o cudachs, których On dokonałc. 
5Ustanowił przykazanias w Jakubies, 
nadał prawos w Izraelud 
i rozkazał naszym ojcom, 
by je oznajmili swym dzieciom. 
6Aby je poznali dalsi potomkowie, 
synowie, którzy się narodzą. 
A ci z kolei, by przekazali własnym dzieciom. 
7Niech w Bogu złożą nadzieję, 
nie zapominają o Bożych dziełach, 
lecz przestrzegają Jego przykazań. 
8Niechaj nie będą jak ich przodkowie, 
pokolenie krnąbrne i zbuntowane, 
pokolenie, które nie było prawe w sercus 
i w duchu nie zawierzyło Bogu. 
9Synowie Efraima, dzielni łucznicy, 
musieli się cofnąć w dniu bitwy. 



1297 Psalm 78,10‑30

a) Soan – rezydencja władców 
egipskich; ważny ośrodek han‑
dlowy i polityczny; według psal‑
misty miejsce plag egipskich.

b) mocni – być może chodzi 
o aniołów lub szerzej o istoty 
niebiańskie.

10Nie dochowali przymierzas z Bogiem, 
nie chcieli postępować zgodnie z Jego prawem. 
11Zapomnieli o Jego dobrodziejstwach 
i o cudownych dziełach, których dokonał.
12O cudach, które uczynił wobec ich przodków 
w ziemi egipskiej, na równinie Soana. 
13Rozdzielił morze, by ich przeprowadzić, 
i wody ustawił jak wały. 
14Prowadził ich za dnia w obłoku, 
a nocą w blasku ognia. 
15Na pustyni rozłupał skałę 
i napoił ich jakby z wielkiej otchłani. 
16Wydobył potoki ze skały 
i wody wyprowadził jak rzeki. 
17Ale oni nadal grzeszyli przeciw Niemu, 
Najwyższego pobudzili do gniewus na pustyni. 
18Kusili Boga w sercachs swoich, 
domagając się strawy dla siebie. 
19Uwłaczali Bogu, mówiąc: 
„Czy może Bóg zastawić stół na pustyni? 
20Choć uderzył skałę, 
a wypłynęły wody i wezbrały strumienie, 
czy jednak może dać chleba 
i przygotować mięso swemu ludowi?”. 
21Słysząc to, Pan wpadł w oburzenie, 
rozpalił się ogień przeciwko Jakubowi 
i gniew spadł na Izraela. 
22Bo nie zawierzyli Bogu 
i nie zaufali Jego pomocy. 
23Nakazał chmurom w górze 
i bramy nieba otworzył. 
24Spuścił na nich jak deszcz mannę do jedzenia, 
dając im chleb z nieba. 
25Człowiek jadł chleb mocnychb. 
Pan zesłał mu pokarm w obfitości. 
26Wzbudził na niebie wiatr ze wschodu 
i sprowadził swą mocą wiatr południowy. 
27Jak deszcz spuścił na nich mięso, 
jak piasek morski – ptactwo skrzydlate. 
28Spadło ono pośród obozu, 
wokół ich namiotów. 
29Jedli i dobrze się nasycili, 
spełnił ich żądanie. 
30Lecz oni, mając jeszcze pokarm w ustach, 
nie wyrzekli się swych pragnień. 



1298Psalm 78,31‑50

31Spadł więc na nich gniew Boży, 
pozabijał ich przywódców 
i powalił wodzów Izraela. 
32Ale nadal grzeszyli 
i nie wierzyli Jego cudom. 
33Ich dni przemijały w marności, 
a lata ich – w pośpiechu. 
34Gdy ich zabijał, zwracali się do Niego, 
nawracali się i tęsknie wypatrywali. 
35Przypomnieli sobie, że Bóg jest ich skałą, 
że Bóg Najwyższy jest ich wybawcą. 
36Zwodzili Go ustami swymi, 
kłamali Mu swym językiem. 
37Ich serca nie trwały przy Nim, 
nie pozostali wierni Jego przymierzus. 
38Ale On był miłosiernys, 
przebaczał grzechys i nie wytracał. 
Wielokrotnie gniew swój powściągał 
i nie dawał upustu swej zapalczywości. 
39Pamiętał bowiem, że oni są ciałems, 
tchnieniem, które ulatuje i nie wraca. 
40Ileż razy drażnili Go na pustyni, 
pobudzali Go do gniewu na pustkowiu. 
41Odwracali się i kusili Boga, 
zasmucali Świętego Izraela. 
42Nie pamiętali o Jego ręce, 
o dniu, gdy ich wyzwolił z rąk ciemięzcy. 
43Okazał w Egipcie swe znaki, 
swoje cuda na równinie Soan. 
44Zamienił w krews ich rzeki 
i potoki, aby pić nie mogli. 
45Zesłał na nich robactwo, aby ich kąsało, 
i żaby, by ich trapiły. 
46Owoce ich wydał robactwu, 
a plony ich szarańczy. 
47Winnice wybił gradem, 
szronem wyniszczył drzewa figowe. 
48Bydło pobił gradem, 
wystawił na pastwę ognia. 
49Spuścił na nich swój gniew srogi: 
oburzenie, zapalczywość i utrapienie 
– zastęp zwiastunów nieszczęścia. 
50Dał upust swemu gniewowi; 
nie ocalił ich życia od śmierci 
i zesłał pomór na bydło. 



1299 Psalm 78,51‑72

a) gniew – zob. Ps 2,5+.

b) zazdrość – częsty w Biblii 
antropopatyzm (Ps 2,5+) sto‑
sowany na określenie bardzo 
bliskiej relacji Boga ze swoim 
ludem (np. Wj 20,5; 34,14; 
Pwt 6,15; Mdr 5,15‑17). 
Zazdrość Boga jest wyrazem 
troski o naród wybrany, który 
oddalając się od Niego, popada 
w śmiertelne zagrożenie.

c) mieszkanie w Szilo – do 
czasu, gdy kult nie został zcen‑
tralizowany w Jerozolimie, 
oddawano cześć Bogu w kilku 
miastach Palestyny (np. w Szilo, 
Sychem i in.).

d) namiot – zob. Ps 15,1+.

e) W wersetach 65‑66 psal‑
mista opisuje Boga jako naczel‑
nego wodza wojsk izraelskich, 
od którego zależy wynik bitwy  
(Ps 3,4+; 3,8+).

51Poraził wszystko pierworodnes w Egipcie, 
pierwociny ich siły – w namiotach Chama. 
52I zgromadził swój lud jak stado, 
wiódł ich po pustyni jak owce. 
53Prowadził ich bezpiecznie, tak że się nie bali, 
a wrogów ich przykryło morze. 
54I wprowadził ich do swej świętej krainy, 
na górę, którą zdobył własną prawą ręką. 
55Wypędził przed nimi narody, 
sznurem wyznaczył im dziedzictwo, 
w namiotach tamtych osadził plemiona Izraela. 
56Ale buntownicy kusili Boga Najwyższego, 
nie zachowywali Jego pouczeń. 
57Odwrócili się i byli niewierni jak ich przodkowie; 
zawiedli jak łuk zepsuty. 
58Pobudzali Go do gniewua swoim bałwochwalstwem 
i posągami skłaniali Go do zazdrościb. 
59Bóg to usłyszał i wzgardził nimi, 
zupełnie odrzucił Izraela. 
60Porzucił mieszkanie w Sziloc, 
namiotd, w którym mieszkał wśród ludzi. 
61Wydał swoją moc w niewolę, 
a swój majestat w ręce wroga. 
62Wydał swój naród na pastwę miecza 
i wzgardził swoim dziedzictwem. 
63Młodzieńców pochłonął ogień, 
a dziewic nie sławiły pieśni weselne. 
64Jego kapłani wyginęli od miecza, 
a wdowy ich nie mogły lamentować. 
65Pan zbudził się jakby ze snu 
jak wojownik upojony winem. 
66Uderzył na tyły swych wrogów 
i okrył ich wieczną hańbąe. 
67Odrzucił namiot Józefa i nie wybrał plemienia Efraima, 
68lecz wybrał plemię Judy, 
górę Syjons, którą umiłował. 
69Zbudował swą świątynięs na wysokościach 
i jak ziemię utwierdził ją na zawsze. 
70Wybrał Dawida, sługę swego, 
powołał go z pasterskich zagród. 
71Sprowadził go od karmiących owiec, 
by pasł Jakuba, lud Jego, 
i Izraela, Jego dziedzictwo. 
72On pasł ich w czystościs swego serca, 
prowadził ich rozsądnie swymi rękoma.
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a) Asaf – zob. Ps 50,1+.

b) Antropopatyzmy (gniew 
i zapalczywość), którymi opi‑
sywano Boga żyjącego i działa‑
jącego (Ps 2,4+.5+).

c) nie wzywają Twego imienia 
– nie chodziło jedynie o wyma‑
wianie Bożego imienia, ale 
o wiarę w jedynego Boga.

d) Jakub – zob. Ps 22,24+.

e) otrzymają zapłatę – psalmi‑
sta odwołuje się do Boga jako 
mściciela krwi (Ps 9,13+).

 Psalm 79. Lamentacja wspólnoty nad Jerozolimą z powodu najazdu Nabuchodonozora w 586 r. przed Chr. 
Strukturalnie utwór dzieli się na dwie części: skargę (ww. 1‑5) i prośbę o Bożą pomoc (ww. 6‑13). Zniszczenie 
świątyni jerozolimskiej i klęskę narodu psalmista postrzega jako wyraz wrogości wobec samego Boga, który za‑
mieszkiwał świątynię i jest Królem ludu. Ukaranie najeźdźcy jest więc osobistą sprawą Boga (ww. 9‑12). Słuszna 
odpłata pozostaje jednak w ręku Boga, nie człowieka. Lektura psalmu w duchu NT ukazuje drogę nadziei 
wszystkim, których życie legło w gruzach. Bolesna lekcja z dziejów Izraela uczy zawierzenia samemu Bogu.

Psalm 79

Płacz nad Jerozolimą 

1Psalm Asafaa.
Boże, poganie wtargnęli do Twego dziedzictwa, 
zbezcześcili Twoją świątynięs, 
zamienili Jeruzalems w ruiny. 
2Trupy sług Twoich 
wydali na żer ptactwu powietrznemu, 
dzikim zwierzętom – ciałas Twych wiernych. 
3Krews ich rozlali jak wodę wokół Jeruzalem 
i nie miał ich kto pogrzebać. 
4Jesteśmy w pogardzie u naszych sąsiadów, 
szyderstwem i drwiną w otoczeniu. 
5Jak długo, Panies, czy będziesz się gniewałs na wieki? 
Czy Twoja zapalczywość będzie płonąć jak ogieńb? 
6Wylej Twój gniew na narody, które Cię nie znają, 
na królestwa, które nie wzywają Twego imieniac. 
7Bo pożarły Jakubad, 
a jego siedzibę spustoszyły. 
8Nie pamiętaj nam dawnej winy; 
niech nas prędko spotka Twoje miłosierdzies, 
bo jesteśmy bardzo utrapieni. 
9Pomóż nam, Boże, nasz Zbawco! 
Wyzwól nas dla chwałys Twego imienias, Panie! 
Przebacz nam grzechys przez wzgląd na imię Twoje! 
10Niech nie mówią poganie: „Gdzie się ich Bóg znajduje?”. 
Niech na naszych oczach poganie otrzymają zapłatęe 
za przelaną krew sług Twoich! 
11Niech dojdzie do Ciebie jęk gnanych w niewolę; 
potęgą Twego ramienia 
ocal na śmierć skazanych. 
12I odpłać naszym sąsiadom siedmiokrotnie 
wszystkie szyderstwa, którymi Cię znieważali, Panie. 
13My zaś, luds Twój i owce Twego pastwiska 
zawsze będziemy Cię sławić, 
z pokolenia na pokolenie 
będziemy głosić Twą chwałęs!



1301 Psalm 80,1‑15

a) Szosznnim edut – zob. 
Ps 45,1+.

b) Asaf – zob. Ps 50,1+.

c) ród Józefa – czyli plemię 
Józefa, syna Jakuba; określe‑
nie plemion zamieszkujących 
północną cześć Palestyny lub 
synonim nazwy Izrael.

d) cherubami – zob. Ps 18,11+.

e) Efraim, Beniamin i Manasses – 
plemiona północne Izraela.

f) oblicze – zob. Ps 4,7+; 13,2+.

g) zbawieni – czyli ocaleni  
(Ps 13,6+).

h) Zastosowana przesadnia 
(Ps 5,10+) służy podkreśleniu 
ważności i potęgi Izraela wśród 
innych narodów. Cedry to naj‑
wyższe drzewa w Palestynie, 
stąd określenie Boże cedry.

i) Dzikie zwierzęta są symbo‑
lem pogan.

 Psalm 80. Obie części tej lamentacji wspólnotowej (ww. 2‑8.9‑20) można czytać równolegle jako 
dwa opisy jednego obrazu. Tematem wspólnym jest dramat narodu w niewoli (zapewne chodzi o Kró‑
lestwo Północne – Izraela). Bóg, który był zawsze pasterzem Izraela, teraz wydał go na pastwę wroga 
(ww. 2‑3). W równoległej sekcji (ww. 9‑14) przeważa obraz wspólnoty Izraela jako winnicy wyrwanej 
przez Boga, który ją niegdyś zasadził. Natomiast w dalszej części obu opisów (ww. 4‑8.15‑20) przeważa 
obraz Boga Zastępów, który ze swej niebieskiej stolicy może odnowić Izraela i obdarzyć go zbawieniem. 
Prawdziwym krzewem winnym (J 15,1) jest Chrystus w swej Męce. Można więc czytać ten psalm jako 
modlitwę Kościoła, który wyrasta z Chrystusa. Wspólnoty chrześcijan prześladowanych znajdują w tym 
obrazie pokrzepienie i nadzieję. Chociaż klęska ich misji wydaje się nieodwracalna (ww. 9‑12), bolesna 
próba prowadzi do oczyszczenia i ocalenia. Szczególnie aktualny jest obraz Bożego pomazańca (w. 18), 
cierpiącego wraz ze swoim ludem.

Psalm 80

Spustoszona winnica Pańska 

1Dyrygentowi: na melodię „Szosznnim edut” a. 
Świadectwo Asafab. Psalm.
2Pasterzu Izraelas, wysłuchaj! 
Ty, który prowadzisz róds Józefac jak owce, 
co zasiadasz nad cherubamid, ukaż się! 
3Wobec Efraima, Beniamina i Manassesae 
wzbudź swą potęgę i przyjdź nas wybawić! 
4Odnów nas, Boże,  
i rozjaśnij nad nami swoje obliczef, abyśmy byli zbawienig. 
5Panies, Boże Zastępóws, dokądże będziesz gniewnys 
wobec modlitwy swego sługi? 
6Czy będziesz nas karmił chlebem płaczu 
i ponad miarę poił łzami? 
7Uczyniłeś nas przyczyną niezgody dla sąsiadów, 
nasi wrogowie z nas szydzą. 
8Odnów nas, Boże Zastępów,  
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, abyśmy byli zbawieni.
9Przeniosłeś winny krzew z Egiptu, 
wypędziłeś pogan, a jego zasadziłeś. 
10Przygotowałeś mu miejsce, 
a on zapuścił korzenie i napełnił ziemię. 
11Jego cień okrył góry, 
a jego gałęzie – Boże cedryh. 
12Rozciągnąłeś jego pędy aż do Morza 
i aż do Rzeki jego latorośle. 
13Czemu zniszczyłeś jego ogrodzenie, 
a wszyscy przechodnie zrywają jego grona? 
14Spustoszył go dzik leśny, 
zniszczyła go polna zwierzynai.
15Odnów nas, Boże Zastępów,  
spójrz z nieba i zobacz! Nawiedź tę winnicę! 
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16Utwierdź tę, którą zasadziła Twoja prawa ręka, 
syna, którego umocniłeś dla siebie. 
17Spalili ją ogniem i wykarczowali: 
niech zginą od groźby Twego oblicza!
18Niech się wzniesie Twa ręka nad Twoim wybranym, 
nad synem człowieczyms, którego umocniłeś dla siebie.
19A my już nie odstąpimy od Ciebie; 
pozwól nam żyć, a będziemy Cię chwalić. 
20Odnów nas, Boże Zastępów,  
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, abyśmy byli zbawieni.
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a) Asaf – zob. Ps 50,1+.

b) Sygnał trąby w nocy pod‑
czas nowiu księżyca rozpoczy‑
nał obchód świąteczny, np. 
nów księżyca siódmego miesiąca 
otwierał Święto Namiotów (zob. 
Słownik).

c) Sela – zob. Ps 3,3+.

 Psalm 81. Hymn składa się z dwóch części. Pierwsza (ww. 2‑6) to wezwanie do świętowania, zapewne 
z okazji dożynkowego Święta Namiotów. W części drugiej (ww. 7‑17) słyszymy napomnienie skierowane 
do ludu przymierza. Liturgia nie jest bowiem beztroską zabawą. Zadaniem kapłanów jest prorokować 
w imieniu Boga, przypominać Jego dzieła zbawcze i wzywać wspólnotę do odnowy moralnej, która 
będzie najpiękniejszym owocem świętowania. Pan wyzwolił swój lud (Wyjście z Egiptu) i objawił mu 
swoje Prawo (przymierze), lecz lud wielokrotnie je porzucał, lekceważąc wolę Boga. Wierny Bóg ocalał 
go, przebaczał, lecz także pozwalał doświadczyć Izraelitom skutków ich grzechów. Teraz znowu zachęca 
lud do powrotu. Owoce błogosławieństwa Bożego zależą bowiem od nawrócenia ludu. Również dla 
wspólnoty Kościoła wielkie doroczne święta są okazją do rachunku sumienia i odnowy relacji z wiernym 
i miłosiernym Bogiem.

Psalm 81

Odnowienie przymierza 

1Dyrygentowi: na melodię „Haggittit”. Asafaa.
2Wykrzykujcie radośnie Bogu, naszej mocy, 
cieszcie się Bogiem Jakubas. 
3Zacznijcie śpiewać i uderzcie w bęben, 
w lirę słodko dźwięczącą i cytrę. 
4Dmijcie w trąbę w czas nowius 
i w czas pełni, w nasze świętab. 
5Bo taki jest zwyczaj w Izraelus, 
nakaz Boga Jakuba. 
6On ustanowił przykazanies dla Józefa, 
który wychodząc z ziemi egipskiej,  
usłyszał język nieznany:
7„Uwolniłem jego grzbiet od ciężarów, 
jego ręce porzuciły kosze. 
8Wzywałeś mnie w ucisku, a Ja cię ocaliłem, 
odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury, 
wypróbowałem cię przy Wodach Sprzeciwu. Selac

9Słuchaj, mój ludus, bo cię chcę napomnieć, 
Izraelu, obyś Mnie posłuchał! 
10Niech nie będzie u ciebie obcego boga, 
nie będziesz się kłaniał cudzemu bogu. 
11Ja jestem Panems, Bogiem twoim. 
Ja wyprowadziłem cię z ziemi niewoli! 
Otwórz swe usta, a Ja je napełnię!”.
12Ale mój lud nie usłuchał głosus mego, 
Izrael nie był Mi uległy. 
13Dlatego zostawiłem ich sercas w zaślepieniu: 
niech idą za swymi pragnieniami! 
14O, gdyby mój lud Mnie posłuchał, 
gdyby Izrael kroczył drogamis, które wskazałem,
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15wnet poniżyłbym jego nieprzyjaciół, 
na jego prześladowców położyłbym swą rękę. 
16Schlebialiby Panu ci, którzy Go nienawidzą, 
a pomyślność mego ludu trwałaby na wieki! 
17Karmiłbym go obfitością zboża 
i sycił miodem ze skały.
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a) Asaf – zob. Ps 50,1+.

b) bogowie – prawdopodobnie 
chodzi o sędziów czy władców, 
którzy z racji swoich funkcji 
mają wydawać wyroki w imie‑
niu Boga jako Jego reprezentan‑
ci na ziemi.

c) Bóg jako najwyższy sędzia 
sądzi bogów, których wyroki 
powinny być sprawiedliwe, 
gdyż uczestniczą we władzy 
samego Boga.

d) Sela – zob. Ps 3,3+.

e) pokorny – dosł. ubogi  
(Ps 34,7+).

f) bogowie... synowie 
Najwyższego – synonimy, które 
podkreślają wielką godność 
ludzi wybranych do szczegól‑
nych zadań.

g) ludzie – chodzi o prosty lud, 
ludzi niepełniących szczegól‑
nych funkcji w społeczeństwie. 
Sędziowie i władcy pozostają 
ludźmi kruchymi i przemijalny‑
mi oraz całkowicie zależnymi od 
Boga.

 Psalm 82. Układ tej krótkiej wyroczni wskazuje na jej odniesienie do teraźniejszości (ww. 1‑5b) i do 
przyszłości (ww. 5c‑8). Autor podkreśla, że Bóg Izraela zawsze staje w obronie skrzywdzonych. Niezależnie 
od tego, kim są oskarżeni w psalmie (bóstwa pogańskie? niesprawiedliwi sędziowie? książęta Izraela?), 
wyraźna jest w nim uprzywilejowana pozycja ubogich, za którymi ujmuje się Bóg. Sąd czeka jednak nie 
tylko tych, którzy poprzez powierzoną sobie władzę uczestniczą we władzy Boga. Chrześcijanie, dzięki 
łasce Chrystusa synowie Najwyższego (w. 6), także zostaną osądzeni zgodnie z wymogami sprawiedli‑
wości społecznej (Mt 25,31‑46). Koniecznym warunkiem osiągnięcia życia wiecznego jest wrażliwość na 
ubogich i troska o nich (w. 4).

Psalm 82

Sąd nad sędziami 

1Psalm Asafaa.
Bóg staje w Bożym zgromadzeniu  
i wśród bogówb rozsądzac. Selad

2Dokądże będziecie orzekać bezprawie 
i rozstrzygać na korzyść bezbożnychs? 
3Brońcie biedaka i sierotę, 
pokornemue i nieszczęsnemu przyznajcie rację. 
4Uwolnijcie biedaka i uciśnionego, 
wyrwijcie go z rąk bezbożników! 
5Lecz oni nic nie wiedzą ani nie rozumieją;  
błąkają się w ciemnościach.
Zostaną poruszone wszystkie fundamenty ziemi. 
6Ja mówię: Jesteście bogami  
oraz synami Najwyższegof, 
7ale pomrzecie jak ludzieg. 
Wszyscy razem upadniecie jak książęta! 
8Powstań, Boże, osądź ziemię, 
bo dziedzictwem Twoim są wszystkie narody.
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a) Asaf – zob. Ps 50,1+.

b) Nie bądź głuchy – zob.  
Ps 17,6+.

c) W wersetach 3‑6 wyrażo‑
no myśl, że wrogowie Boga są 
równocześnie nieprzyjaciółmi 
Izraela (Ps 5,11+).

d) Sela – zob. Ps 3,3+.

 Psalm 83. W psalmie można wyróżnić trzy jednostki literackie: suplikację „negatywną” (w. 2), czyli 
wezwanie do Boga, by zaniechał milczenia; lamentację, która obrazuje dramat narodu (ww. 3‑9); wreszcie 
obszerną suplikację „pozytywną” (ww. 10‑19), czyli wezwanie Boga do działania w obronie swego ludu. 
Jest to nie tyle echo konkretnej sytuacji politycznej, ile raczej typowa modlitwa liturgiczna, pełna obrazów 
historycznych, zwłaszcza z epoki Sędziów. Psalm stwierdza niepodzielną władzę Boga nad światem oraz 
wyraża wiarę, że Bóg utożsamia się ze swoim ludem. Kto niszczy Izraela, jest wrogiem Boga. W pytaniu, 
które Zmartwychwstały Jezus skierował do Szawła pod Damaszkiem (Dz 9,4), odnajdujemy świadectwo 
takiej właśnie głębokiej jedności Chrystusa‑Głowy z prześladowaną wspólnotą Kościoła – Ciałem Chry‑
stusowym. Złorzeczenie, które wypowiada psalmista, ma na celu nie tylko zawstydzenie wrogów Izraela, 
ale także ich nawrócenie (ww. 17b.19). 

Psalm 83

O pomoc przeciwko wrogom

1Pieśń. Psalm Asafaa.
2Boże, nie milcz! 
Nie bądź głuchyb i bezczynny, Boże! 
3Bo oto buntują się Twoi wrogowie, 
ci, którzy Cię nienawidzą, podnoszą głowę. 
4Przeciw Twemu ludowis knują podstęp 
i naradzają się przeciw tym, których chronisz. 
5Mówią: „Chodźcie, a wytępimy ich spośród narodów, 
by nie wspominano już imienias Izraelas”. 
6Tak postanowili jednomyślnie, 
przeciw Tobie zawarli przymierzec. 
7Namioty Edomus i Izmaelici, 
Moabs i Hagaryci, 
8Gebal, Ammons i Amaleks, 
i Filisteas z mieszkańcami Tyrus, 
9nawet Assur podążał wraz z nimi, 
przyszli z pomocą synom Lota. Selad

10Postąp z nimi jak z Madianitami, 
jak z Siserą i Jabinem przy potoku Kiszon! 
11Zostali oni wytępieni w Endor, 
stali się jak nawóz dla ziemi. 
12Z ich wodzami postąp jak z Orebem i Zeebem, 
jak z Zebachem i Salmunną, wszystkimi ich dowódcami. 
13Mówili oni: 
„Zagarnijmy siedzibę Boga!”.
14Boże mój, jak pył ich rozpędź, 
jak źdźbło na wietrze! 
15Jak ogień, który las pożera, 
jak płomień, co wypala góry, 
16tak w zawierusze Twej ścigać ich będziesz 
i w Twoim gniewies ich porazisz. 
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17Twarze ich okryj upokorzeniem, 
aby szukali Twego imienia, Panies! 
18Niech się zawstydzą i zatrwożą na wieki, 
niech się okryją hańbą i zginą. 
19Niech poznają, że imię Twoje – Pan, 
Tyś sam Najwyższy na całej ziemi!
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a) synowie Koracha – zob.  
Ps 42,1+.

b) mieszkania – prawdopodob‑
nie chodzi o świątynię.

c) Pan Zastępów – tytuł Boga 
podkreślający Jego władzę nad 
gwiazdami lub zastępami anio‑
łów (zob. Słownik).

d) ołtarze – l.mn. może wska‑
zywać na różne miejsca kultu 
jedynego Boga (sanktuaria).

e) Sela – zob. Ps 3,3+.

f) pielgrzymka – pobożność 
pielgrzymkowa była bardzo 
rozwinięta w Izraelu. Każdego 
roku wszyscy dorośli Izraelici 
(mężczyźni) musieli uczestni‑
czyć przynajmniej w trzech naj‑
ważniejszych świętach: Paschy, 
Tygodni i Namiotów (np. Wj 
23,14‑17).

g) pomazaniec – zob. Ps 2,2+.

 Psalm 84. Pieśń Syjonu (zob. Wprowadzenie; Ps 46; 48; 76; 87; 122), śpiewana podczas jesiennej piel‑
grzymki Izraelitów do Świętego Miasta. Pierwsza część wyraża pragnienie oglądania Jerozolimy ze względu na 
uszczęśliwiającą bliskość Boga zamieszkującego świątynię (ww. 2‑8). Druga to modlitwa o wszelkie dary Boga, 
który otacza Izraela opieką jak tarczą (ww. 9‑13). Można w tym psalmie widzieć pochwałę pielgrzymowania 
do miejsc świętych. Jest ono obrazem ciągłego zbliżania się do Boga na drogach ziemskiej pielgrzymki (1Krn 
25,19; 2Kor 5,6). Psalm ukazuje chrześcijanom znaczenie zwłaszcza tej ostatniej drogi, którą każdy człowiek 
przemierzy. Uciążliwe przejście doliną płaczu (w. 7) to obraz śmierci, która jednak prowadzi ku życiu. Jak 
górskie wąwozy jesienią napełniają się potokami wody, tak dla pielgrzymów ku wiecznej świątyni tryskają 
strumienie wody żywej (Ez 47,1‑12) z przebitego boku Chrystusa (J 19,34). Dzięki Jego ofierze i zwycięstwu 
śmierć stała się bramą do wiecznego świętowania z Bogiem na górnym Syjonie (w. 8), czyli w niebie.

Psalm 84

Radość w świątyni 

1Dyrygentowi: na melodię „Haggittit”. Psalm synów Korachaa. 
2Jakże miłe są mieszkaniab Twoje, 
Panies Zastępówc! 
3Wzdycham i omdlewam 
z tęsknoty do dziedzińców Pana; 
serces moje i ciałos wołają radośnie do Boga żywego. 
4Nawet wróbel znajduje sobie dom, 
a jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta, 
przy ołtarzachd Twoich, Panie Zastępów, 
Królu mój i Boże mój! 
5Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twoim domus, 
nieustannie Cię wychwalają. Selae

6Szczęśliwi, którym sił dodajesz, 
którzy w sercu zamierzyli pielgrzymkęf. 
7Dolina płaczu zamieni się w oazę, 
gdy pobłogosławi ją Prawodawca. 
8Idąc, wzrastają w siłę, 
aż ujrzą Boga na Syjonies.
9Panie, Boże Zastępów, wysłuchaj mojej modlitwy, 
nakłoń ucha, Boże Jakubas! Sela
10Spójrz, o Boże, na naszą tarczę, 
wejrzyj na oblicze Twego pomazańcag! 
11Lepszy jeden dzień w Twoich dziedzińcach 
niż innych tysiące! 
Wolę stać w progu domu Boga mego, 
niż mieszkać w namiotach bezbożników s! 
12Doprawdy Pan jest słońcem i tarczą, 
Bóg obdarza łaską i chwałąs. 
Pan nie odmawia dobrodziejstw 
tym, co postępują nienagannie. 
13Panie Zastępów, 
szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!
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a) synowie Koracha – zob.  
Ps 42,1+.

b) Jakub – zob. Ps 22,24+.

c) niewola – prawdopodobnie 
chodzi o wygnanie babilońskie 
lub inne zagrożenie; użyte tutaj 
słowo można rozumieć szerzej 
także jako odwrócenie się od 
grzechu.

d) Sela – zob. Ps 3,3+.

e) zagniewanie... zapalczywość – 
zob. Ps 2,5+.

f) którzy się Go boją – cho‑
dzi o cnotę bojaźni Bożej  
(Ps 2,11+).

g) W wersetach 11‑14 psalmi‑
sta przedstawia idealny obraz 
życia Izraela, co wskazuje raczej 
na czasy mesjańskie.

 Psalm 85. Utwór składa się z dwóch części (ww. 2‑8.9‑14). Na początku Izrael, doświadczony wojną, 
błaga swego Boga o powtórzenie cudów ocalenia, znanych z historii narodu. W odpowiedzi Pan daje wy‑
rocznię pokoju. Na poziomie lektury dosłownej psalm jest zawsze aktualny: ciągłe powracanie do dawnych 
błędów niszczy pokój (ww. 9b.11b), tłumi wewnętrzną radość (w. 7b), zagraża nawet życiu człowieka 
i środowiska (w. 7a). Lektura teologiczna odkrywa jeszcze większą głębię: obietnice Boże zawarte w przy‑
mierzu są tak mocne, że nawet konieczność ukarania win nie niszczy planu zbawienia ludzi. Każdy, kto 
zagubił się w grzechu, cały lud czy jednostka, zawsze może liczyć na łaskę miłosiernego Boga. Tego uczy 
historia Wyjścia z Egiptu (ww. 2‑4); trzeba ją ciągle wspominać, gdy słabnie nadzieja. Ilekroć człowiek 
zwraca się z błaganiem do Boga, On zmazuje ludzkie niewierności i zasypuje przepaść dzielącą Go od 
ludzi. Tradycja Kościoła zawsze odnosiła ten psalm do tajemnicy Chrystusa, którego imię Jezus oznacza 
„Bóg zbawia” (ww. 8.10.12), i do Maryi, której symbolem jest ziemia‑matka (ww. 2.13).

Psalm 85

Prośba o pełnię zbawienia 

1Dyrygentowi. Psalm synów Korachaa.
2Byłeś łaskawy dla Twej ziemi, Panies, 
wyzwoliłeś Jakubab z niewolic. 
3Odpuściłeś nieprawość Twego ludus, 
zmazałeś wszystkie jego grzechys. Selad

4Powściągnąłeś swoje zagniewanie, 
zaniechałeś Twej zapalczywoście. 
5Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, 
i odwróć od nas Twoje zagniewanie! 
6Czy wiecznie będziesz na nas oburzony 
i gniews Twój rozciągniesz na pokolenia? 
7Boże, Ty nam przywrócisz życie, 
a Twój lud Tobą się ucieszy. 
8Okaż nam, Panie, łaskawość swoją 
i daj nam swoje zbawienie.
9Posłucham, co mówi Pan Bóg: 
Oto ogłasza pokójs swemu ludowi, 
swoim wiernym i tym, którzy Mu ufają. 
10Doprawdy, Jego zbawienie jest blisko 
tych, którzy się Go bojąf, 
by w naszej ziemi mogła zamieszkać chwałas. 
11Spotkają się Łaska i Wierność, 
ucałują się Sprawiedliwość i Pokójs. 
12Wierność wyrośnie z ziemi, 
a sprawiedliwość spojrzy z nieba. 
13Bo Pan użyczy łaski, 
a ziemia nasza wyda owoc. 
14Przed Nim pójdzie Sprawiedliwość, 
będzie wytyczać drogę Jego krokomg.
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a) Nakłoń... ucha – zob. Ps 17,6+.

b) bogowie – psalmista nie 
stwierdza realnego istnienia 
innych bogów (Ps 50,1+).

c) kraina umarłych – tu w zna‑
czeniu ocalenia ze śmiertelnego 
niebezpieczeństwa (Ps 6,6+).

d) łaska i wierność – zob.  
Ps 25,10+.

 Psalm 86. Lamentacja połączona z prośbą o ocalenie. Obie jej części (ww. 1‑10.11‑17) mają po dwa 
człony wzajemnie sobie odpowiadające. Z treści wyłania się orędzie nadziei: Bóg jest wierny mimo słabości 
i grzeszności człowieka. Tę nadzieję psalmista motywuje przymiotami Boga: dobry, przebaczający, pełen łaski 
(w. 5), wielki, czyniący cuda (w. 10), miłosierny, litościwy, cierpliwy, wierny (w. 15).

Psalm 86

Modlitwa podczas udręki 

1Modlitwa Dawida.
Nakłoń, Panies, Twego uchaa i wysłuchaj mnie, 
bo jestem ubogi i biedny. 
2Strzeż mnie, bo jestem Ci wierny. 
Boże mój, wybaw swego sługę, 
który ufa Tobie. 
3Zmiłuj się nade mną, Panie, 
gdyż do Ciebie wołam codziennie. 
4Uraduj swego sługę, 
bo do Ciebie, Panie, kieruję me pragnienia. 
5Gdyż Ty, Panie, jesteś dobry i przebaczający, 
pełen łaski dla tych, którzy Cię wzywają. 
6Panie, usłysz modlitwę moją, 
pospiesz na głos mej prośby! 
7W dniu utrapienia wołam do Ciebie, 
bo Ty mnie wysłuchasz. 
8Panie, nie ma równego Tobie pośród bogówb 
ani dzieł takich jak Twoje! 
9Wszystkie narody, które stworzyłeś, 
przyjdą i oddadzą Ci pokłon, Panie,  
i sławić będą Twe imięs. 
10Bo Ty jesteś wielki i czynisz cudas, 
tylko Ty jesteś Bogiem.
11Panie, ukaż mi drogęs, którą mam chodzić, 
bym postępował znając wierność Twoją. 
Nakłoń me serces do czci Twego imienia. 
12Będę Cię sławił całym sercem, Panie, mój Boże, 
i wychwalał Twoje imię na wieki. 
13Bo łaska Twoja jest wielka nade mną, 
wyrwałeś mnie z głębi krainy umarłychc.
14Boże, występni przeciw mnie powstali, 
zgraja zuchwalców czyha na me życie, 
nie liczą się oni z Tobą! 
15Ty jednak, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i litościwym, 
cierpliwym, pełnym łaski i wiernościd. 
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16Spójrz na mnie i zmiłuj się nade mną! 
Udziel mocy swemu słudze 
i ocal syna służebnicy Twojej! 
17Daj mi znak Twej życzliwości, 
aby moi wrogowie ujrzeli ze wstydem, 
że Ty, Panie, wspomogłeś mnie i pocieszyłeś.
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a) synowie Koracha – zob.  
Ps 42,1+.

b) bramy Syjonu – bramy do 
Jeruzalem (położonego na górze 
Syjon) lub bramy do samej 
świątyni na Syjonie (Ps 3,5+).

c) namioty Jakuba – w znacze‑
niu: dom, plemię, ród Jakuba 
patriarchy.

d) Sela – zob. Ps 3,3+.

e) Rahab – legendarny 
potwór morski. Pojawienie się 
tej nazwy jest śladem dawnych 
wierzeń o walce Boga z oce‑
anem i zamieszkującymi go 
potworami (Ps 74,13+). Tutaj 
Rahab jest synonimem Egiptu.

f) Filistyni – zob. Ps 56,1+.

g) Kusz – hebrajska nazwa 
starożytnej Etiopii (Nubii).

 Psalm 87. Pieśń Syjonu (zob. Wprowadzenie; Ps 46; 48; 76; 84; 122). Dwie części hymnu (ww. 1‑4.5‑7) 
sławią Jerozolimę jako matkę ludzkości. Tradycja Kościoła pozwala na jeszcze głębszą lekturę. Jeśli dawny 
Syjon skupiał wokół siebie Izraelitów, to tym bardziej Kościół, nowy Syjon czasów ostatecznych, groma‑
dzi wszystkich ludzi dobrej woli (Ga 4,26), których imiona zapisane są w księdze życia (Ap 17,8; 20,12; 
21,27). Kościół jest miejscem powszechnego odrodzenia. Z takiej lektury psalmu wypływa także jego sens 
mariologiczny: z Maryi, nowej Ewy, rodzi się całe nowe stworzenie (J 19,25n).

Psalm 87

Syjon – Matka narodów 

1Psalm synów Korachaa. Pieśń.
Pans miłuje to, co założył na świętych górach: 
2bramy Syjonub bardziej niż wszystkie namioty Jakubac. 
3Zaszczytne słowa mówią o Tobie, 
o Miasto Boże! Selad

4Wymienię Rahabe i Babilons wśród tych, co mnie znają. 
Oto Filistynif i Tyrs, i Kuszg: 
oni tam się urodzili. 
5O Syjonie mówić się będzie:  
„Wszyscy co do jednego w nim się urodzili,  
a On, Najwyższy, utwierdzi go”. 
6Pan zapisze w księdze narodów: 
„Oni się tam urodzili!”. Sela
7I będą śpiewać wśród tańców: 
„Wszystkie moje źródła są w tobie!”.
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a) synowie Koracha – zob.  
Ps 42,1+.

b) Pouczenie – zob. Ps 32,1+.

c) Ezrachita – tubylec, auto‑
chton; tu należący do tubylczej 
ludności Kanaanu; według 1Krl 
5,11 był to jeden z mędrców 
kananejskich. W greckim prze‑
kładzie Psałterza poprawiono 
na: Izraelita.

d) Szyk za Septuagintą (LXX). 
Tekst hebrajski przenosi to zda‑
nie do w. 6 w wersji: moje łoże 
pośród umarłych.

e) Na temat życia pozagrobo‑
wego zob. Ps 6,6+.

f) Sela – zob. Ps 3,3+.

g) Prawdopodobnie psalmista 
jest chory na trąd, który wzbu‑
dzał szczególną odrazę, także 
z powodu zaciągnięcia nieczy‑
stości rytualnej.

h) łaska... wierność – zob.  
Ps 25,10+.

i) W wersetach 11‑13 mowa 
o krainie umarłych (Ps 6,6+).

 Psalm 88. W lamentacji można wyróżnić trzy części (ww. 4‑10a.10b‑13.14‑19). Psalmista, od młodości 
złożony chorobą (w. 16), czuje zbliżającą się śmierć. Rozwiązania swojego dramatu upatruje w interwencji 
Boga, do którego codziennie z wiarą zwraca się o pomoc (ww. 10.14). Nie uzyskuje jednak oczekiwanej 
odpowiedzi. W odróżnieniu od innych lamentacji, w Psalmie 88 nie ma wyznania ufności w pomoc Boga 
ani zapowiedzi dziękczynienia. Panuje w nim mroczna atmosfera opuszczenia w cierpieniu. Psalm ten 
znalazł się jednak w kanonie modlitw natchnionych i stanowi pomoc w modlitwie dla ludzi pogrążonych 
w największych udrękach duchowych, w osamotnieniu i przedłużającym się cierpieniu. Nadzieję chrze‑
ścijanina podtrzymuje przykład Jezusa, który także doświadczył dramatu opuszczenia w Ogrójcu i na 
Golgocie (Mk 14,33‑36; 15,34), oraz orędzie NT o pełni szczęścia w życiu pozagrobowym. Ponadto mistyka 
chrześcijańska (np. św. Jan od Krzyża) wskazuje na stan tzw. ciemnej nocy duszy, która jest etapem 
oczyszczenia jej z ziemskich przywiązań i duchowych pociech. Stan nocy w końcu prowadzi człowieka 
do spotkania z niewidzialnym Bogiem i głębokiego doświadczenia Jego miłości.

Psalm 88

Skarga w duchowej ciemności 

1Pieśń. Psalm synów Korachaa. Dyrygentowi: na melodię 
„Machalat”. Pouczenieb Hemana Ezrachityc.
2Panies, Boże, mój Zbawco, 
we dnie i w nocy wołam do Ciebie. 
3Niech dojdzie do Ciebie modlitwa moja, 
skłoń Twe ucho ku mojej prośbie.
4Bo dotknęły mnie liczne nieszczęścia, 
moje życie zbliża się do krainy umarłychs. 
5Zaliczono mnie do schodzących do grobu, 
stałem się jak człowiek bezsilny, 
leżący wśród umarłychd.
6Złożono ich w grobie, tak jak pobitych, 
o których już nie pamiętasz 
i którzy wypadli z Twej rękie. 
7I mnie złożono w głębokim dole, 
w ciemności, w cieniu śmierci. 
8Zalały mnie jej fale, 
gniews Twój nade mną zaciążył. Selaf

9Oddaliłeś ode mnie znajomych; 
czują do mnie odrazęg. 
Jestem uwięziony i nie mam wyjścia. 
10Osłabły mi oczy od cierpienia. 
Wołam do Ciebie, Panie, nieustannie, 
wyciągam do Ciebie ręce.
11Czy dla umarłych czynisz cudas? 
Czy wstaną cienie, by sławić Ciebie? Sela
12Czy w grobie głosi się Twą łaskę, 
a wiernośćh Twoją wśród zagłady? 
13Czy pozna się Twe cuda w ciemnościach, 
a sprawiedliwość w ziemi zapomnieniai?
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a) oblicze – zob. Ps 13,2+.

b) Odsunąłeś – Bóg jako pierw‑
sza przyczyna wszystkiego (Ps 
39,12+) dopuścił (sprawił), że 
ludzie odsunęli się od psalmisty 
(być może ze względu na trąd 
lub uważając go za grzesznika, 
a jego chorobę za karę).

14A ja wołam do Ciebie, Panie, 
moja modlitwa uprzedza Cię rankiem! 
15Czemu odrzucasz mnie, Panie, 
odwracasz ode mnie swe obliczea? 
16Jestem udręczony 
i bliski śmierci od mojej młodości,
dźwigałem Twoją grozę, aż osłabłem. 
17Spadła na mnie zapalczywość Twoja 
i niszczą mnie Twoje groźby. 
18Ciągle ogarniają mnie jak woda, 
zewsząd mnie otaczają. 
19Odsunąłeśb ode mnie przyjaciela i bliskiego, 
spośród moich znajomych zostały mi ciemności!
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a) Pouczenie – zob. Ps 32,1+.

b) Etan tubylec – jedna z osobi‑
stości kananejskich (Ps 88,1+).

c) łaska... wierność – zob.  
Ps 25,10+.

d) Sela – zob. Ps 3,3+.

e) Za pomocą obrazu Boga 
groźnego psalmista podkreśla 
prawdę o tym, że jest On jedy‑
ny i nikt nie może się z Nim 
równać.

f) Bóg Zastępów – zob. Ps 46,8+.

g) Rahab – zob. Ps 87,4+.

 Psalm 89. Psalm dzieli się na pięć części (ww. 2‑19.20‑28.29‑38.39‑47.48‑52), starannie ze sobą zwią‑
zanych, ujętych w różne gatunki literackie (hymn, wyrocznia, lamentacja). Doksologia końcowa (w. 53) 
nie należy do oryginału, lecz dodano ją na zakończenie trzeciej księgi Psałterza (zob. Wprowadzenie). Cały 
utwór przeniknięty jest myślą o przymierzu między Bogiem a królem‑pomazańcem z dynastii Dawida. 
Na początku autor przypomina obietnicę daną przez Boga Dawidowi (ww. 4n; por. 2Sm 7,16). Jest 
ona niezmienna, jak trwałe jest dzieło stworzenia (ww. 2n.6‑13), i opiera się na zbawczej mocy Boga  
(ww. 14n). To wszystko pobudza wspólnotę do ufności (ww. 16‑19). Dalej autor rozwija treść wyroczni 
(ww. 20‑38), dotykając trudnego problemu przymierza z Dawidem i z całym jego rodem. Dopiero od  
w. 39 ukazana została sytuacja egzystencjalna narodu, w której psalm powstawał: królestwo Judy jest 
zagrożone, a miasta zburzone. Całość kończy się skargą, ale i pewnością wysłuchania prośby za ród Dawida  
(ww. 39‑52). Od czasów przesiedlenia babilońskiego Izraelici odczytywali ten psalm jako zapowiedź Me‑
sjasza. Przejmując taką interpretację, Kościół starożytny odniósł utwór do Jezusa. Obecnymi w psalmie 
tytułami określał Jego godność królewską (ww. 4.19.28) i Boską (ww. 10n.19). Dramat królestwa Judy stał 
się proroczą zapowiedzią poniżenia Chrystusa na krzyżu, a także cierpienia Kościoła (ww. 39‑46). Słowa 
psalmu przestrzegają przed niewiernością przymierzu i przed porzuceniem ewangelicznego radykalizmu 
(ww. 31‑33), a wskazując na niezachwianą wierność Boga (ww. 34n; zob. 2Tm 2,13), mobilizują do 
nawrócenia. Przedłużeniem tej lektury jest myśl eschatologiczna: nasze czoło się wzniesie (w. 18b), gdy Pan 
udzieli Kościołowi mocy swego Zmartwychwstania i wyrwie go spod władzy śmierci (w. 49). 

Psalm 89

Wyniesienie i upadek domu Dawida 

1Pouczeniea Etana tubylcab.
2O Twoich łaskach, Panies, wiecznie będę śpiewać 
i głosić Twoją wierność przez pokolenia. 
3Bo powiedziałeś: 
„Na wieki ugruntowana jest łaska!”. 
W niebiosach utrwaliłeś swą wiernośćc. 
4Zawarłem przymierzes z moim wybrańcem, 
przysiągłem memu słudze Dawidowi: 
5Twoje potomstwo będzie trwać na wieki, 
zbuduję ci tron na wszystkie pokolenia. Selad

6Niebiosa sławią Twoje cudas, Panie, 
a wierność Twoją zgromadzenies świętychs. 
7Bo któż na obłokach jest równy Panu, 
kto z synóws Bożych podobny do Pana? 
8Bóg wzbudza bojaźńs w radzie świętych, 
wielki i groźny dla wszystkich wokołoe. 
9Panie, Boże Zastępówf, któż podobny do Ciebie? 
Potężny jesteś, Panie, i wierność Cię otacza. 
10Panujesz nad pychą morza, 
poskramiasz jego nadęte fale. 
11Podeptałeś Rahabag jak padlinę, 
możnym ramieniem rozproszyłeś swych wrogów. 
12Twoje są niebiosa i ziemia jest Twoja. 
Utwierdziłeś krąg ziemi i to, co go wypełnia. 
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a) Tabor i Hermon – nazwy 
gór w Palestynie (Ps 29,6+).

b) Wyrażenia synonimiczne 
obrazujące moc Boga.

c) łaska i wierność – zob. Ps 
25,10+.

d) namaściłem – na znak 
poświęcenia oraz nadania god‑
ności królewskiej (Ps 2,6+).

13Ty stworzyłeś północ i południe, 
Tabor i Hermona cieszą się Twoim imieniems. 
14Twoje ramię jest potężne; 
Twa ręka mocna, prawa ręka wzniesionab. 
15Sąds i sprawiedliwość podstawą Twego tronu, 
łaska i wiernośćc Cię poprzedzają. 
16Szczęśliwy naród, który umie wielbić Pana, 
będzie kroczył w świetle Twego oblicza. 
17Twoim imieniem radują się nieustannie, 
wywyższa ich sprawiedliwość Twoja. 
18Bo Ty jesteś źródłem ich siły, 
z Twojej woli nasza moc się pomnoży. 
19Gdyż do Pana należy nasz Władca, 
a nasz król do Świętego Izraelas.
20Mówiłeś niegdyś w widzeniu do swych wiernych: 
„Udzieliłem pomocy Mocarzowi, 
wywyższyłem Wybrańca z mego ludus. 
21Znalazłem sługę mego Dawida, 
namaściłemd go moim świętym olejem, 
22by moja ręka zawsze przy nim była 
i wspomagało go ramię moje. 
23Nie pokona go nieprzyjaciel, 
a niegodziwiec nie zdoła mu zaszkodzić. 
24Zgładzę przed nim jego wrogów 
i przepędzę tych, którzy go nienawidzą. 
25Moja prawda i miłosierdzies są przy nim, 
mocą mojego imienia podniesie swe czoło. 
26Ponad morzem położę jego rękę 
i jego prawą rękę nad rzekami. 
27Będzie Mnie wzywał: «Jesteś moim ojcem, 
moim Bogiem i skałą ocalenia dla mnie». 
28Ustanowię go pierworodnyms, 
najwyższym spośród królów ziemi. 
29Na wieki zachowam swą łaskę dla niego 
i trwałe będzie moje z nim przymierzes. 
30Na wieki umocnię jego potomstwo, 
a jego tron – jak dni niebios. 
31Jeśli jego synowie porzucą moje prawos 
i nie będą postępować według mych wyroków, 
32jeśli zlekceważą moje nakazy 
i nie będą strzegli przykazańs moich – 
33rózgą ich wychłostam za nieprawości 
a biczami za zbrodnie. 
34Jednak nie odbiorę mojej łaski, 
nie zawiodę w mej wierności. 



1317 Psalm 89,35‑53

a) pomazaniec – zob. Ps 2,2+.

b) Mowa o królu Jozjaszu, 
który poległ w bitwie pod 
Megiddo w 609 r. przed Chr. 
(2Krn 35,22‑24).

c) kraina umarłych – zob.  
Ps 6,6+.

d) Formuła pochwalna (dokso‑
logia), która kończy trzecią część 
Psałterza (zob. Wprowadzenie). 
Użycie słowa Amen wskazuje na 
zastosowanie psalmu w liturgii.

35Nie złamię też mego przymierza, 
nie cofnę mojej obietnicy! 
36Raz przysiągłem na moją świętość, 
że nie zawiodę Dawida. 
37Jego potomstwo będzie trwać na wieki,  
a tron jego jak słońce przede mną, 
38jak księżyc niewzruszony na wieki, 
wierny świadek na niebie”. Sela
39Lecz Ty odtrąciłeś ze wzgardą Twego pomazańcaa, 
rozgniewałeś się na niego! 
40Pogardziłeś przymierzem ze swym sługą, 
w proch wrzuciłeś koronę jego. 
41Zburzyłeś wszystkie jego mury, 
jego umocnienia zmieniłeś w gruzy. 
42Ograbili go wszyscy przechodnie, 
stał się pośmiewiskiem dla swoich sąsiadów. 
43Wywyższyłeś prawą rękę jego nieprzyjaciół, 
ucieszyłeś wszystkich wrogów jego. 
44Stępiłeś ostrze jego miecza 
i nie pomogłeś mu w walceb. 
45Odarłeś go z jego blasku, 
jego tron obaliłeś na ziemię. 
46Skróciłeś czas jego młodości, 
ściągnąłeś na niego hańbę! Sela
47Jak długo, Panie? 
Czy na zawsze się odwróciłeś? 
Czy gniews Twój ma płonąć jak ogień? 
48Pamiętaj o tym, jak krótkie jest moje życie; 
czy na próżno stworzyłeś wszystkich ludzi? 
49Kto będzie żył i nie ujrzy śmierci, 
i wyrwie swe życie z rąk krainy umarłychc? Sela
50Gdzie są, o Panie, Twoje dawne łaski, 
które na wierność Twoją przysiągłeś Dawidowi? 
51Pamiętaj, Panie, o zniewadze sług Twoich, 
jakiej doznają od licznych narodów. 
52Dopuszczają się jej Twoi wrogowie, Panie, 
znieważając Twego pomazańca!
53Błogosławionys Pan na wieki! 
Amens! Niech tak będzied!



1318Psalm 90,1‑12

a) Jedyny psalm, który w tytu‑
le odwołuje się do Mojżesza jako 
autora.

b) Tajemniczy obraz poczęcia 
gór w łonie ziemi lub poetycki 
obraz Boga, który jak matka 
począł swoje stworzenie (ziemię 
i świat).

c) gniew, oburzenie – zob.  
Ps 2,4+.5+.

 Psalm 90. Dwuczęściowy psalm (ww. 1‑12.13‑17) składa się z lamentacji ludu i prośby o wybawienie. 
W centrum uwagi autora znajduje się kruchość życia ludzkiego. Temat ten jest ujęty w ramy prawdy 
o niezmienności Boga (ww. 1n), od której zależy trwałość dzieł człowieka (w. 17). Psalmista rozważa 
uniwersalną prawdę, że Bóg jest wieczny i doskonały, a czas życia człowieka – znikomy, zaś jego dzieła 
– nietrwałe. Lektura chrześcijańska poszerza znaczenie psalmu o sens paschalny. Jedynym sposobem 
uniknięcia lęku przed śmiercią jest niezłomna nadzieja na przyszłe zmartwychwstanie. Cykl biologiczny 
prowadzi człowieka od „poranka” do „zmierzchu” życia (ww. 4‑6), aby go pogrążyć w śnie śmierci. Chry‑
stus odwraca tę kolejność: wiedzie nas bowiem od śmierci do życia, od nocy grzechu do poranka łaski  
(w. 14). Poza Bożą dobrocią nic nie może nadać dziełom rąk ludzkich ostatecznego znaczenia (w. 17). 
Droga ludzkiego życia zmierza odtąd ku oglądaniu Bożego dzieła zbawienia (w. 16), którego szczytem jest 
pascha Chrystusa i jej owoc – odkupienie ludzkości.

Księga Czwarta

Psalm 90

Wiekuisty Bóg ostoją człowieka 

1Modlitwa Mojżesza, człowieka Bożegoa.
Panie, Ty byłeś nam ucieczką 
z pokolenia na pokolenie. 
2Zanim zrodziły się góry, nim powstał świat i ziemia, 
od wieku po wiek Ty jesteś, Bożeb! 
3Zamieniasz w proch człowieka, 
mówiąc: „Wracajcie, synowie ludzcy”. 
4Bo tysiąc lat w Twoich oczach 
jest jak dzień wczorajszy, który minął, 
i jak straż nocna. 
5Kładziesz kres ich życiu i zasypiają. 
Jak trawa, która wyrasta rankiem,
6o świcie kwitnie i rośnie, 
wieczorem więdnie i usycha. 
7Tak i my giniemy od Twojego gniewus, 
 jesteśmy strwożeni Twoim oburzeniemc. 
8Położyłeś przed sobą nasze nieprawości, 
nasze skryte winy w świetle Twego oblicza. 
9Bo wszystkie dni nasze mijają w Twoim gniewie, 
a nasze lata nikną jak westchnienie. 
10Miarą naszego życia jest lat siedemdziesiąt, 
a jeśli mamy siły, to lat osiemdziesiąt. 
Lecz większość z nich to trud i cierpienie, 
bo prędko odchodzą, a my giniemy. 
11Kto może poznać siłę Twego gniewu 
i kto znieść zdoła moc Twego oburzenia? 
12Daj nam tak liczyć dni nasze, 
byśmy nauczyli się żyć mądrze! 
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13Powróć, Panies! Jak długo jeszcze? 
Ulituj się nad Twoimi sługami! 
14Niech nas o świcie napełni Twoja łaska, 
byśmy się mogli cieszyć przez wszystkie dni nasze! 
15Byśmy doznali pociechy w zamian za dni udręki, 
za lata, w których doświadczyliśmy nieszczęścia! 
16Niech się ukaże Twym sługom Twoje dzieło, 
a Twoja chwałas nad ich synami! 
17Niech słodycz Pana, Boga naszego, będzie nad nami! 
Umocnij dzieło rąk naszych!



1320Psalm 91,1‑14

a) Trzy obrazy opieki Boga: 
ptak chroniący pisklęta pod 
skrzydłami (Ps 17,8+), tarcza 
obronna (Ps 3,4+), warownia 
(Ps 62,3+).

b) Obraz wzmocniony prze‑
sadnią (Ps 5,10+), ukazujący 
moc wiary w opiekę Bożą.

 Psalm 91. Dwuczęściowy psalm pouczający. Wyznanie ufności człowieka, który chroni się w świątyni 
(ww. 1‑8), znajduje odpowiedź w wyroczni prorockiej, dotyczącej bliskiego ocalenia (ww. 9‑16). Lektura 
chrześcijańska psalmu pogłębia jego treść o tajemnicę Chrystusa i życia wiecznego. Słowami tego psalmu 
Jezus był kuszony do zuchwałości względem Ojca (np. Mt 4,6). Szatan skończył jednak cytat przed w. 13, 
mówiącym o zwycięstwie Boga nad diabelską przemocą (węże, żmije, lew, smok). Ufny Jezus rzeczywiście 
jest strzeżony przez Ojca, o czym świadczą usługujący Mu aniołowie (Mt 4,11). Ten epizod ewangeliczny 
oddaje więc myśl psalmu o niewątpliwej opiece Boga nad tymi, którzy Mu ufają. Kuszenie Jezusa jest 
zapowiedzią doświadczeń naszej wiary. Ci, którzy powierzają się Bogu, cieszą się tym samym bezpieczeń‑
stwem, co Jezus. Nie może im zaszkodzić potęga nieprzyjaciela (Łk 10,19). Kościół modli się Psalmem 
91 jako modlitwą wieczorną. Nocny spoczynek jest obrazem śmierci człowieka, lecz przemijalność nocy 
zapowiada nadejście dnia zmartwychwstania i zwycięstwa życia (w. 16).

Psalm 91

Opatrzność Boża 

1Kto mieszka pod opieką Najwyższego, 
będzie przebywał pod osłoną Wszechmocnego. 
2Niech mówi do Panas: 
„Jesteś moim schronieniem i twierdzą! 
Boże mój, Tobie zaufałem!”. 
3Bo On uwolni cię z sideł łowców 
i wybawi od zgubnej zarazy. 
4Piórami swymi cię okryje 
i pod Jego skrzydła się schronisz; 
Jego wierność jest tarczą i obronnym murema. 
5Nie ulękniesz się strachu nocnego 
ani strzały za dnia lecącej, 
6ani zarazy nadchodzącej z ciemnością, 
ani moru niszczącego w południe. 
7Choćby obok Ciebie padło tysiąc ludzi, 
a dziesięć tysięcy po twej prawej stronie, 
ciebie to nie spotkab. 
8Gdy tylko otworzysz swe oczy, 
ujrzysz zapłatę daną bezbożnyms.
9Gdyż Pan jest twoim schronieniem! 
Najwyższego uczyń swoim mieszkaniem. 
10Nie dosięgnie cię nieszczęście 
i plaga nie zbliży się do twego namiotu, 
11bo swoim aniołoms wydał polecenie, 
żeby cię strzegli na wszystkich twych drogachs. 
12Na rękach będą cię nosić, 
abyś nie uraził o kamień swej nogi. 
13Zmiażdżysz węże i żmije, 
a lwa i smoka podepczesz. 
14Skoro Mi zaufał, to go wybawię, 
ochronię go, bo poznał moje imięs. 
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15Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham, 
będę z nim w nieszczęściu. 
Wyzwolę go i otoczę chwałąs. 
16Nasycę go dniami długimi  
i ukażę mu moje zbawienie.



1322Psalm 92,1‑14

a) imię – zob. Ps 23,3+; 54,3+.

b) Najwyższy – jeden z tytu‑
łów Boga; w ten sposób zwra‑
cano się w ST tylko do Niego.

c) łaska... wierność – zob. Ps 
25,10+.

d) namaścić – zob. Ps 2,6+; 
tutaj podkreślenie godności 
człowieka i wyraz błogosławień‑
stwa, którym Bóg go obdarza.

e) Wymienione drzewa cha‑
rakteryzują się dużą wysokością 
i długowiecznością. O Libanie 
zob. Ps 29,6+.

 Psalm 92. Hymn sławiący Bożą sprawiedliwość, która nigdy nie zawodzi, nie przemija ani 
się nie zmienia. Jej przymioty to łaska i wierność (w. 3), które stanowią podstawę rządów Boga 
nad światem. Zgodnie z tradycyjną zasadą odpłaty (Bóg nagradza dobro, a za zło zsyła karę, zob.  
Ps 28,4+), wierni, którzy postępują zgodnie z wolą Boga, będą cieszyć się długim życiem (ww. 13‑15). 
Grzesznicy natomiast, mimo swojej siły, szybko przeminą (ww. 8.10). Obie te myśli: prawdę o Bogu 
i o człowieku, streszcza centralny werset 9. To Bóg wywyższony na wieki wywyższa swych wiernych. 
Tylko bowiem prawość moralna i religijna zapewnia spokojne dni starości. Ta uproszczona zasada 
odpłaty zyskuje głębszy sens i szerszą perspektywę czasową przy lekturze chrześcijańskiej. Wiara 
w zmartwychwstanie i życie wieczne, zapowiadana tu w symbolach i obrazach człowieka zasadzonego 
w domu Pana (ww. 14n), pomaga wierzyć w Bożą sprawiedliwość, nawet gdy jej wypełnienie nastąpi 
za granicą śmierci (Hbr 11,1). Chrześcijańska nadzieja (Rz 8,24) pozwala już na ziemi nieustannie 
opiewać Bożą dobroć i wierność (ww. 2‑4.16). 

Psalm 92

Sprawiedliwe rządy Boga 

1Psalm. Pieśń na dzień szabatus.
2Dobrze jest sławić Panas 
i śpiewać Twemu imieniua, o Najwyższyb! 
3Rano ogłaszać łaskę Twoją, 
a Twoją wiernośćc nocami 
4na lirze dziesięciostrunnej 
i przy dźwięku cytry. 
5Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami, 
będę się cieszył dziełami rąk Twoich. 
6Jakże wspaniałe są dzieła Twoje, Panie, 
jak bardzo głębokie są Twe myśli! 
7Człowiek nierozumny ich nie zna 
i głupiec ich nie pojmuje! 
8Chociaż bezbożnis plenią się jak trawa 
i kwitną wszyscy dopuszczający się nieprawości 
– i tak przepadną na zawsze! 
9A Ty, o Panie,  
jesteś wywyższony na wieki! 
10Bo oto Twoi wrogowie, Panie, 
bo oto Twoi wrogowie wyginą 
i rozproszeni będą wszyscy dopuszczający się nieprawości. 
11Dałeś mi siłę jak rogom bawolim 
i namaściłeśd mnie świeżym olejkiem. 
12Moje oczy dostrzegą mych wrogów, 
usłyszą me uszy o złośliwych napastnikach. 
13Sprawiedliwy rozkwitnie jak palma, 
rozrośnie się jak cedr na Libaniee. 
14Zasadzeni w domu Pana 
zakwitną na dziedzińcach naszego Boga. 
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a) skała – zob. Ps 18,3+.
15Zaowocują jeszcze w starości, 
żywotni i kwitnący, 
16aby świadczyć, że Pan jest prawy: 
On jest moją skałąa – i nie ma w Nim nieprawości.
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a) Bóg był (gdy stwarzał) 
i jest (gdy rządzi) królem całej 
ziemi. Ten fakt jest przedmio‑
tem radości.

b) tron – w postaci widzialnej 
stanowią go dwa cheruby na 
Arce Przymierza (Ps 47,9+).

c) dom – czyli świątynia, która 
jest miejscem przebywania Boga 
na ziemi. W niej znajduje się 
tron Boga.

 Psalm 93. Jeden z psalmów królewskich (zob. Wprowadzenie; Ps 47; 96‑99). Hymn wielbiący Pana 
(ww. 1n.5), który ma pełnię władzy nad wodami chaosu (ww. 3n; por. Rdz 1,2). On jest królem świata, 
jako jego Stwórca, i królem Izraela, z którym związał się przymierzem (w. 5). Jego zwierzchność nad całym 
wszechświatem realizuje się przez poddanie sobie wrogich mocy. Taka lektura zachowuje wartość w chrze‑
ścijaństwie. Kościół widzi w tym psalmie Chrystusa, wcielonego Syna Bożego, Stwórcę i Prawodawcę. 
Zmartwychwstały jednoczy świat widzialny i niewidzialny przez ostateczne zwycięstwo nad „wodami” 
zła i śmierci (1Kor 15,24‑26; Ef 1,10; 2,13‑18).

Psalm 93

Pan władcą świata 

1Pans jest królem, okrył się majestatem. 
Pan przyodział się potęgą i przepasał; 
tak umocnił świat, że się nie zachwiejea. 
2Twój tronb stoi mocno; 
Ty jesteś Przedwieczny.
3Rzeki podnoszą, o Panie, 
rzeki szum podnoszą, 
rzeki podnoszą swe fale. 
4Nad szum wód ogromnych, 
nad gwałtowne przypływy morskie, 
potężniejszy jest Pan na wysokościach!
5Twoje świadectwa są godne wiary, 
Twemu domowic, Panie, przystoi świętość 
na wieczne czasy.



1325 Psalm 94,1‑15

a) Mściciel – zob. Ps 9,13+.

b) kara – zob. Ps 7,14+; 28,4+.

c) Wymienione osoby, jako 
bezbronne, były szczególnie chro‑
nione przez Boga (Ps 68,6+).

d) Bóg Jakuba – w sensie: Bóg 
narodu izraelskiego (Ps 47,5+).

 Psalm 94. Psalmista wraz z ludem Bożym uczestniczy w dramacie zbawczym. Struktura obu części 
utworu (ww. 1‑15.16‑23) wskazuje na trzy etapy liturgii: prośba do Boga Mściciela (Ps 9,13; Jr 51,56), 
lamentacja prześladowanego, wreszcie wyznanie ufności oparte na wierze w Bożą pedagogię. Zaskakujący 
tytuł Boga, Mściciel, łączy się tu z przekonaniem o nieuchronnej odpłacie dla zuchwałych złoczyńców, 
chociaż Bóg zwleka z interwencją. Sędzia ziemi dobrze zna prześladowania swoich wiernych. Psalmista 
uczy solidarności z pokrzywdzonymi i bezbronnymi (ww. 5n), uczy także modlitwy. W osobistej refleksji 
stawia sobie pytania, które są prowokowane przez doświadczenie. Następnie zanosi je w modlitwie do 
Boga. Odpowiedzią, którą otrzymuje, jest pewność czerpana z wiary, że Pan nie zawiedzie swojego ludu. 
Paweł Apostoł cytuje Psalm 94 (Rz 11,1n; 1Kor 3,20) lub nawiązuje do niego (2Kor 1,5; 1Tes 4,6), wyra‑
żając głęboką ufność w dobroć i sprawiedliwość Boga.

Psalm 94

Bóg obrońcą sprawiedliwości 

1Panies, Boże, Mścicielua! 
Boże, Mścicielu, objaw się! 
2Powstań Ty, który sądziszs ziemię, 
wymierz karęb pyszałkom! 
3Jak długo jeszcze bezbożnis, o Panie, 
jak długo bezbożni będą tryumfować, 
4złościć się będą złośnicy, 
chełpić się wszyscy dopuszczający się nieprawości? 
5Twój luds gnębią, Panie, 
dręczą dziedzictwo Twoje. 
6Zabijają wdowy i cudzoziemców, 
mordują sierotyc. 
7Mówią: „Pan tego nie widzi, 
Bóg Jakubad nie dostrzega!”.
8Zrozumcie więc, niemądrzy wśród ludu! 
Kiedy wy, głupcy, zmądrzejecie? 
9Czy Ten, który stworzył ucho, nie usłyszy? 
Ten, który ukształtował oko, nie zobaczy? 
10Czy Ten, co karci narody, nie zgromi? 
Ponieważ to On uczy człowieka wiedzy.
11Pan wie o zamysłach ludzi, 
że są próżne. 
12Szczęśliwy człowiek, 
którego Ty, Panie, karcisz 
i wychowujesz swym prawem, 
13aby dać mu ulgę po dniach nieszczęścia, 
zanim wykopią grób bezbożnemu. 
14Wszak Pan nie odrzuci swego ludu  
i dziedzictwa swego nie zostawi, 
15aż przywróci sprawiedliwe sądy 
i pójdą za Nim wszyscy prawego sercas.
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a) kraina milczenia – synonim 
krainy umarłych; zob. Ps 6,6+.

b) skała – zob. Ps 18,3+.

c) Zapowiedź kary Bożej  
(Ps 7,13+; zob. także Słownik).

16Kto ujmie się za mną wobec złoczyńców? 
Kto stanie za mną przeciw dopuszczającym się nieprawości? 
17Gdyby mi Pan nie pomógł, 
wkrótce bym się znalazł w krainie milczeniaa. 
18A kiedy myślę: Moje nogi się chwieją – 
wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie! 
19Kiedy mnie trapią liczne zgryzoty, 
Twoja pociecha jest mi ukojeniem.
20Co ma wspólnego z Tobą nieprawa władza, 
ci, którzy krzywdzą pod pozorem prawa? 
21Czyhają na życie sprawiedliwego 
i skazują na śmierć niewinnego.
22Lecz Pan jest dla mnie twierdzą, 
Bóg mój – skałąb, na której się chronię! 
23Pan odda im według ich uczynków. 
Bóg nasz wytraci ich stosownie do ich przewrotnościc.
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a) skała – zob. Ps 18,3+.

b) oblicze – zob. Ps 11,7+.

c) bogowie – zob. Ps 50,1+.

d) Meriba… Massa – obie 
nazwy odnoszą się do wyda‑
rzeń opisanych np. w Wj 
17,1‑7, przypomnianych tu dla 
przestrogi. Septuaginta (LXX) 
przekłada obie nazwy: jak w roz-
goryczeniu, jak w dniu próby na 
pustyni (Hbr 3,7‑11).

e) drogi – zob. Ps 1,1+.

f) zagniewany – zob. Ps 2,4+.5+.

g) odpoczynek – czyli Ziemia 
Obiecana. Zob. Lb 14,22nn.29‑
‑35.

 Psalm 95. Utwór składa się z dwóch części: hymnu (ww. 1‑7b) i wyroczni (ww. 7c‑11). Hymn sławi 
Boże dzieło stworzenia (ww. 1‑5) i wybrania ludu (ww. 6‑7b). Wyrocznia wzywa do okazania wiary: 
widząc dzieła Boże, trzeba usłyszeć głos Boga, czyli wypełnić Jego wolę. Tłem psalmu jest wędrówka 
Izraelitów przez pustynię do Ziemi Obiecanej, podczas której wielokrotnie okazywali się niewierni Bogu. 
W NT chrystologiczną lekturę drugiej części psalmu podaje List do Hebrajczyków (Hbr 3,7 – 4,13). O losie 
człowieka decyduje „dzisiaj”, nieustanne „teraz”, w którym Bóg zaprasza człowieka do nawrócenia 
i prowadzi go do siebie, do swojego odpoczynku, czyli wiecznego szczęścia. Utwór ten zajmuje szczególne 
miejsce w liturgicznej modlitwie Kościoła (brewiarzu) jako tzw. psalm wezwania, od którego rozpoczyna 
się dzień. W Psalmie 95 ukazane zostały trzy modele doświadczeń religijnych. W hymnie psalmista 
zwraca się najpierw do Boga stwórcy wszechświata (ww. 1‑5), następnie do Boga wspólnoty (ww. 6‑7b); 
w wyroczni natomiast ukazuje Boga żywego (ww. 7c‑11), który podąża ze swoim ludem w wędrówce 
życia aż do nieba.

Psalm 95

Wezwanie do uległości Bogu 

1Chodźcie, śpiewajmy Panus, 
wzywajmy radośnie skałęa naszego zbawienia. 
2Zbliżmy się przed Jego obliczeb z dziękczynieniem, 
radośnie śpiewajmy Mu psalmy. 
3Bo Pan jest wielkim Bogiem, 
wielkim królem nad wszystkimi bogamic. 
4W Jego ręku są krańce ziemi 
i szczyty gór należą do Niego. 
5Jego jest morze, On sam je stworzył, 
i suchy ląd ukształtowały Jego ręce.
6Wejdźcie! Oddajmy pokłon, padnijmy przed Nim, 
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył. 
7Bo On jest naszym Bogiem, 
my ludem Jego pastwiska i owcami rąk Jego. 
Dzisiaj, jeśli głoss Jego usłyszycie, 
8nie zatwardzajcie sercs waszych 
jak w Meriba na pustyni w dniu Massad, 
9gdy Mnie kusili wasi ojcowie, 
doświadczali Mnie, choć widzieli dzieła moje. 
10Przez czterdzieści lat budziło we Mnie odrazę to pokolenie, 
więc powiedziałem: To lud, który błądzi w sercu 
i moich dróge nie zna. 
11Toteż przysiągłem zagniewanyf, 
że nie wejdą do mego odpoczynkug!
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a) pieśń nowa – zob. Ps 33,3+.

b) bogowie – psalmista nie 
stwierdza realnego istnienia 
innych bóstw (Ps 50,1+).

c) przed... obliczem – czyli 
przed Bogiem.

 Psalm 96. Psalm królewski (zob. Wprowadzenie; Ps 47; 93; 97 – 99). Centralny motyw powszechnego 
królowania Boga (w. 10a) łączy obie części hymnu (ww. 1‑10a.10b‑13). Jest on zachętą skierowaną do 
wszystkich narodów i całego stworzonego świata, aby oddać chwałę jedynemu Bogu i królowi. Wobec 
wszelkich trudności jednoczącego się świata, ważna okazuje się świadomość uniwersalnej władzy Boga 
nad narodami, a więc i konieczność uznania zależności od Stwórcy. W tym i następnych hymnach (Ps 96 
– 99) wyznanie wiary w królewską władzę Boga (ww. 1‑3) połączone jest z gestami rytualnymi (ww. 8n). 
Wyznawana wiara domaga się bowiem liturgii wspólnotowej, podczas której wiara wzrasta i umacnia się, 
a stąd prowadzi do świadectwa i praktyki życia, gdzie się realizuje. Pieśnią nową staje się życie i modlitwa 
nowego człowieka (2Kor 5,17; Ef 4,22‑24; Kol 3,9n).

Psalm 96

Nowa pieśń chwały 

1Śpiewajcie Panus pieśń nowąa, 
śpiewaj Panu cała ziemio! 
2Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Jego imięs, 
codziennie głoście Jego zbawienie. 
3Głoście Jego chwałęs wśród pogan, 
Jego cudas wśród wszystkich narodów. 
4Gdyż jest wielki Pan i godzien wielkiej chwały, 
On wzbudza lęk większy niż wszyscy bogowieb. 
5Bo wszyscy bogowie pogan są nicością, 
Pan zaś stworzył niebiosa. 
6Majestat i piękno przed Jego obliczemc, 
potęga i wspaniałość w Jego świątynis. 
7Oddajcie Panu, rodziny narodów, 
oddajcie Panu chwałęs i potęgę.
8Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. 
Weźcie ofiarys i przyjdźcie na Jego dziedzińce. 
9Adorujcie Pana w Jego wspaniałej świątyni! 
Zadrżyj przed Nim cała ziemio!
10Mówcie wśród narodów, że Pan jest królem.
On utwierdza świat, tak że się nie poruszy, 
będzie sądziłs narody według słuszności. 
11Niech się cieszą niebiosa i weseli ziemia, 
niech zadrży morze i to, co je wypełnia. 
12Niech się radują pola i wszystko, co na nich rośnie. 
Niech wołają z radości wszystkie drzewa w lasach
13przed Panem, który już się zbliża, 
bo przychodzi, by osądzić ziemię. 
Będzie rządził światem sprawiedliwie, 
i narodami zgodnie ze swą prawdą.



1329 Psalm 97

a) wyspy – w języku biblijnym 
oznaczały najdalsze zakątki 
świata.

b) Septuaginta (LXX) oddaje 
ten wers: Niech Mu się kłaniają 
wszyscy aniołowie Boży. Bogowie 
– zob. Ps 50,1+.

c) Syjon – zob. Ps 3,5+.

d) Najwyższy – zob. Ps 92,2+.

e) bogowie – zob. Ps 50,1+.

f) sprawiedliwy – zob. Ps 72,1+.

 Psalm 97. Psalm królewski (zob. Wprowadzenie; Ps 47; 93; 96; 98; 99). Temat władzy Boga nad 
wszechświatem został rozwinięty w dwóch częściach hymnu (ww. 1‑7.8‑12). Psalmista opisuje objawienie 
się Boga, posługując się charakterystycznymi w ST motywami: chmury, ciemności, ogień, błyskawice  
(np. Wj 20,21; 33,9; Pwt 4,11; 5,22; Ez 34,12; Jl 2,2). Ten potężny i sprawiedliwy Bóg okazuje się opie‑
kunem wiernych i rzecznikiem skrzywdzonych, dlatego Jego przyjście napełnia ich światłem i radością 
(w. 11). W świetle NT widzimy tu proroctwo o Chrystusie Królu. W Kościele, nowym Syjonie (w. 8), 
dokonuje się zjednoczenie kultu niebiańskiego z ziemskim. Kościół przyjmuje Jezusa, żywe Słowo Boga, 
i jako nowa ziemia wyraża swoją radość z nowego stworzenia (ww. 1.8). Zanim się ono objawi w pełni 
(Rz 8,19‑23), misją wierzących jest ukazywać miłość Boga, a więc także nienawidzić zła (w. 10). Złem jest 
przede wszystkim służba bożkom, fałszywym wartościom, którym hołduje świat.

Psalm 97

Radość z panowania Boga 

1Pans króluje, cieszy się ziemia, 
radują się liczne wyspya. 
2Chmury i ciemność wokół Niego, 
sprawiedliwość i sąds podstawą Jego tronu. 
3Ogień idzie przed Nim 
i pożera dokoła Jego nieprzyjaciół. 
4Błyskawice świat oświecają, 
a ziemia drży na ten widok. 
5Góry topią się jak wosk przed obliczem Pana, 
przed obliczem Władcy całej ziemi. 
6Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość, 
a wszystkie ludy widzą chwałęs Jego. 
7Niech się zawstydzą wszyscy, którzy czczą posągi, 
którzy się chlubią swymi bożkami. 
Oddajcie Mu hołd wszyscy bogowieb. 
8Usłyszał o tym i cieszy się Syjonc, 
i weselą się córki judzkie 
z powodu Twych wyroków, o Panie! 
9Bo Ty, Panie, jesteś Najwyższyd na całej ziemi 
i górujesz nad wszystkimi bogamie. 
10Pan miłuje tych, co zła nienawidzą, 
On strzeże życia swoich wiernych, 
wyrywa ich z rąk bezbożnikóws. 
11Światło wschodzi dla sprawiedliwegof 
i radość dla tych, których serces jest prawe. 
12Sprawiedliwi, radujcie się Panem, 
i miejcie w pamięci świętość Jego!
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a) pieśń nowa – zob. Ps 33,3+.

b) Zbawienie – zob. Ps 13,6+.

c) ręka... ramię – symbole 
mocy i potęgi. Bóg sam ocalił 
swój naród.

d) Cuda Boga były manifesta‑
cją Jego mocy; przez nie obja‑
wiał się poganom.

e) łaska i wierność – zob. Ps 
25,10+.

f) dom Izraela – czyli naród 
żydowski (Ps 22,24+).

 Psalm 98. Hymn o królowaniu Boga (zob. Wprowadzenie; Ps 47; 93; 96; 97; 99), zbudowany z dwóch 
części (ww. 1‑3. 4‑9). Symbolika liczb przygotowuje już obrazy Apokalipsy św. Jana. Siedem cech Boga 
(cuda, świętość, zbawienie, sprawiedliwość, łaska, wierność i prawość) objawia się w czterech elementach 
kosmosu (morze, ziemia, rzeki i góry). Siedem razy wymienione jest imię Boga, siedem razy ukazane jest 
Jego działanie (dokonał, sprawiła Jego prawa ręka, ukazał, objawił, przypomniał, przychodzi, będzie sądził) 
i jest wyliczonych siedem sposobów oddawania Mu chwały (wzywaj radośnie, śpiewajcie, cieszcie się, grajcie, 
chwalcie, zagrzmi, klaszczą). Słownictwo, podobne jak w Księdze Izajasza (rozdz. 40 – 55), wskazuje na 
kontekst przesiedlenia babilońskiego. Zbawiciel Izraela jest zarazem królem całej ziemi. Autor wzywa do 
powszechnego kultu Boga: ludzki śpiew ma się włączyć w „liturgię” kosmosu. Wydźwięk eschatologiczny 
Psalmu 98 ułatwia jego lekturę chrześcijańską, zwróconą ku Paruzji – powtórnemu przyjściu Jezusa. Ko‑
ściół to nowy dom Izraela, osłaniany Bożą łaską i wiernością; nie może on powielać wzorców doczesnych 
władców (Mt 20,25‑28), gdyż przygotowuje przyszłe królestwo (Ap 21 – 22).

Psalm 98

Nowa pieśń dla Władcy i Sędziego świata 

1Psalm. 

Śpiewajcie Panus pieśń nowąa, 
gdyż dokonał cudóws. 
Zbawienieb sprawiła Jego ręka prawa 
i Jego święte ramięc. 
2Pan ukazał swoje zbawienie, 
wobec narodów objawił swą sprawiedliwośćd. 
3Przypomniał swoją łaskę i wiernośće  
dla domu Izraelaf. 
Ujrzały wszystkie krańce ziemi 
zbawienie naszego Boga.
4Wzywaj radośnie Pana, cała ziemio, 
śpiewajcie, cieszcie się i grajcie. 
5Grajcie Panu na cytrze, 
na cytrze przy słowach psalmu. 
6Dźwiękami trąbek i rogu 
chwalcie radośnie króla, Pana! 
7Niech zagrzmi morze i to, co je wypełnia, 
krąg ziemi i jego mieszkańcy. 
8Niech rzeki klaszczą w dłonie, 
niech się cieszą góry 
9przed Panem, bo przychodzi,  
by osądzićs ziemię. 
Będzie rządził światem sprawiedliwie 
i narodami zgodnie z prawością.
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a) siedzi na cherubach – alu‑
zja do cherubów (zob. Słownik) 
znajdujących się na Arce 
Przymierza (Ps 47,9+).

b) sprawiedliwość – zob. Ps 15,2+.

c) Jakub – zob. Ps 22,24+.

d) podnóżek – por. Ps 99,5+. 
Chodzi tu o Arkę Przymierza 
(1Krn 28,2; por. Ps 110,1+).

 Psalm 99. Trójczłonowy hymn (ww. 1‑3.4n.6‑9) o królowaniu Boga, kończący cykl psalmów tego 
gatunku (zob. Wprowadzenie; Ps 47; 93; 96 – 98). Mojżesz, Aaron i Samuel reprezentują dawne instytucje 
Izraela: wodza, kapłana i proroka. Królem zaś jest tylko Pan. Historyczny władca na Syjonie jest jedynie 
namiestnikiem Boga. Winien więc poddać się prawu Bożemu, biorąc wzór z dawnych charyzmatycznych 
przywódców ludu. Wodzowie, kapłani i prorocy są tylko pośrednikami Boga, strzegącymi Jego poleceń 
(w. 7). W psalmie dominuje obraz Boga po trzykroć świętego (ww. 3.5.9), a więc transcendentnego, 
tj. przekraczającego ludzkie możliwości poznania Go i doświadczenia. On jest ponad wszystkim  
(w. 2). Jednakże nawiązanie relacji z Bogiem jest możliwe, gdyż On sam jej pragnie: mówi do człowieka, 
słucha go, jest życzliwy, ale i karci występki (ww. 6.7.8). Więź Boga z człowiekiem najpełniej wyraża się 
i realizuje w osobie Jego Wcielonego Syna, Jezusa Chrystusa, który stał się obrazem Boga niewidzialnego 
(Kol 1,15), w którym Bóg przemówił do nas (Hbr 1,2), w którym mamy otwartą drogę i dostęp do Ojca  
(Ef 3,12). Właściwą postawą człowieka zbliżającego się do najświętszego Boga jest wywyższanie Go, 
pokora, posłuszeństwo, adoracja (ww. 6.7.8). 

Psalm 99

Wielki Pan na Syjonie 

1Pans króluje, niech drżą narody, 
siedzi na cherubacha, chwieje się ziemia. 
2Wielki jest Pan na Syjonies, 
wywyższony ponad wszystkie ludy. 
3Niech sławią Twoje wielkie i groźne imięs! 
On jest święty!
4Królu potężny, Ty prawo miłujesz: 
ustanowiłeś porządek, 
nadałeś prawo i sprawiedliwośćb Jakubowic. 
5Wywyższajcie Pana, Boga naszego, 
klęknijcie u podnóżkad Jego stóp, bo jest święty.
6Mojżesz i Aaron są wśród Jego kapłanów, 
a Samuel między tymi, co wzywają imienia Jego. 
Wzywali Pana, a On ich wysłuchał; 
7w słupie obłoku przemówił do nich. 
Słuchali Jego poleceń i przykazańs, które im nadał. 
8Panie, nasz Boże, Ty ich wysłuchałeś; 
byłeś im życzliwy, nawet karzącs występki. 
9Wywyższajcie Pana, naszego Boga, 
pokłońcie się zwróceni ku Jego świętej górze, 
bo Pan, nasz Bóg, jest święty!
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a) wszystkie ziemie – zob. Ps 
66,1+.

b) służcie – tu w sensie spra‑
wowania kultu; słowa skiero‑
wane prawdopodobnie do ludzi, 
którzy przyszli do świątyni.

c) przed obliczem – czyli wobec 
Boga mieszkającego w świątyni.

d) bramy... dziedzińce – świąty‑
ni jerozolimskiej.

e) błogosławcie – w znaczeniu: 
sławcie, wychwalajcie, oddawajcie 
cześć.

f) łaska... wierność – zob. Ps 
25,10+.

 Psalm 100. Radosny hymn liturgiczny w dwóch częściach (ww. 1‑3.4n) sławi bezwarunkowe przy‑
mierze, którym Bóg związał się ze swoim ludem. Obejmuje ono całą historię zbawienia, od Stworzenia 
aż do przyszłej Pełni. Psalm podaje dwa motywy uwielbienia Boga. Jest On godny czci, bo jest Bogiem, 
a także ponieważ wiernie okazuje dobroć swojemu ludowi. Przymierze łaski ostatecznie wypełni się 
w Chrystusie, w którego osobie i dziele najpełniej ukazała się ludziom dobroć, łaskawość i wierność Boga 
(Tt 3,4nn; 1J 4,9).

Psalm 100

Radosny hymn dziękczynny 

1Psalm na dziękczynienie.
Wołajcie radośnie na cześć Panas, wszystkie ziemiea, 
2służcieb Panu z weselem, 
przyjdźcie i radujcie się przed obliczemc Jego. 
3Wiedzcie, że tylko Pan jest Bogiem; 
On nas stworzył – do Niego należymy. 
Jesteśmy Jego ludems i owcami Jego pastwiska.
4Wchodźcie w Jego bramy z dziękczynieniem, 
na Jego dziedzińced z hymnami. 
Chwalcie Go, błogosławciee Jego imięs, 
5bo dobry jest Pan: 
Jego łaska na wieki, 
a Jego wiernośćf z pokolenia na pokolenie.
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a) droga – zob. Ps 1,1+.

b) Bezwzględne postępowa‑
nie władcy należy tłumaczyć 
mentalnością starożytnych (Ps 
12,4+). Jest ono przejawem jego 
gorliwości religijnej.

 Psalm 101. Dwuczęściowy utwór (ww. 1‑5.6‑8) mądrościowy. Autor przedstawia wymogi moralne, 
jakie stawia sobie (ww. 1‑3) i otoczeniu (ww. 6n). Podmiotem przemawiającym jest zapewne król izraelski, 
który podczas intronizacji w świątyni składa przysięgę. Jej słowa rysują obraz władcy idealnego. Historia 
dowodzi jednak, że takie obietnice często daleko odbiegają od rzeczywistości. Stąd proste przejście do 
lektury chrystologicznej psalmu: idealnym królem okaże się zmartwychwstały Chrystus na Sądzie Osta‑
tecznym (Mt 25,31‑46). Na trwałe oddzieli On wiernych od złoczyńców (ww. 6‑8). Aktualizacja psalmu 
pozwala także odnieść ideał dobrego władcy do każdego człowieka. Każdy winien stawiać sobie wysokie 
wymagania moralne i urzeczywistniać je w życiu. Podobnych cnót należy wymagać od stojących na czele 
życia społecznego, gospodarczego i religijnego.

Psalm 101

Wzór dobrego władcy 

1Psalm Dawida.
Chcę wyśpiewać łaskę i prawość, 
Tobie, o Panies, będę śpiewać! 
2Chcę postępować nieskalaną drogąa; 
kiedyż do mnie przyjdziesz? 
Będę postępował w mym domu 
w prawości sercas. 
3Nie zwracam oczu ku niegodziwości, 
nienawidzę czynów występnych, 
nie przylgnie to do mnie. 
4Oddalę od siebie przewrotnych sercem, 
tego, co złe, nawet znać nie chcę. 
5Uciszę tego, kto knuje przeciw bliźniemus. 
Nie będę jadał z nadętymi pyszałkami.
6Zwrócę oczy na wiernych tej ziemi, 
by ze mną zasiadali; 
będzie mi usługiwał ten, 
kto postępuje drogąs nieskalaną. 
7Pyszałek nie zamieszka w moim domu, 
a kłamca nie ostoi się przed mymi oczyma. 
8Każdego ranka będę tępił wszystkich bezbożnychs kraju, 
aby usunąć z miasta Pana wszystkich, 
 którzy dopuszczają się nieprawościb.
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a) oblicze – por. Ps 4,7+; antro‑
pomorfizm (Ps 2,4+.5+).

b) nakłoń... ucha – zob. Ps 17,6+.

 Psalm 102. Jeden z siedmiu psalmów pokutnych (Ps 6; 32; 38; 51; 130; 143). Utwór złożony 
z dwóch części (ww. 2‑15. 16‑29), z których każda ma trzy segmenty: prośba (ww. 2n.16‑23), lamentacja  
(ww. 4‑12.24‑25b), wyznanie ufności (ww. 13‑15.25c‑29). Tę lamentację indywidualną łatwo da się 
odnieść do wspólnoty Izraela. Los jednostki splata się mocno z losem Jerozolimy, zarówno w ucisku, 
jak i w ocaleniu. Wołanie udręczonego (jednostki, narodu) przechodzi w wyznanie ufności Bogu, który 
objawia swoje miłosierdzie. Już przez św. Augustyna psalm był interpretowany jako modlitwa cierpiące‑
go Chrystusa. Czytany w duchu NT uświadamia wierzącym związek ich losu z nowym Syjonem, czyli 
Kościołem powszechnym. Choć doświadcza ucisku, bliski jest zbawienia. Nie przestaje przynosić swym 
dzieciom niezbędny pokarm (obraz pelikana; por. w. 7). Nawet rozwalone kamienie budowli Kościoła 
zawsze są drogie Bogu (ww. 14n). Nowy Syjon to przestrzeń święta, gdzie Bóg wyzwala (w. 21). Kościół 
ma gwarancję wiecznej płodności, jeśli tylko nie zdradzi swej misji (w. 29), podobnie jak Chrystus posłuszny 
aż do śmierci (Flp 2,8‑11).

Psalm 102

Prośba o wybawienie ludu 

1Modlitwa ubogiego, gdy w udręce wylewa swoją skargę przed 
Panem.s
2Panie, wysłuchaj modlitwy mojej, 
a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie! 
3Nie odwracaj ode mnie swego obliczaa, 
nakłoń ku mnie uchab w dniu mojej niedoli, 
kiedy Cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj! 
4Bo moje dni jak dym się rozwiały, 
a moje kości palą jak ogień. 
5Serces me więdnie i usycha jak trawa, 
tak że zapominam o jedzeniu chleba. 
6Osłabłem od krzyku mojej głośnej skargi, 
skóra przylgnęła mi do kości. 
7Jestem jak pelikan na pustyni, 
jak puszczyk pośród rumowisk. 
8Nie śpię, lecz czuwam 
jak samotny wróbel na dachu. 
9Codziennie lżą mnie wrogowie, 
a moi przeciwnicy mi złorzeczą. 
10Popiół jem jak chleb, 
a mój napój mieszam ze łzami. 
11W swoim gniewies i oburzeniu 
podniosłeś mnie i rzuciłeś. 
12Dni moje jak cień przemijają, 
a ja usycham jak trawa.
13Lecz Ty, Panie, trwasz na wieki 
i Twoja pamięć przez pokolenia. 
14Zaczniesz działać i zlitujesz się nad Syjonems. 
Nadszedł czas zmiłowania, 
nadeszła już pora! 



1335 Psalm 102,15‑29

15Bo Twoi słudzy przejęci są jego ruinami 
i z bólem patrzą na jego popioły. 
16Bojaźńs ogarnie narody przed Twoim imieniems, o Panie, 
a wszystkich królów ziemi – bojaźń wobec Twej chwałys,
17gdy Pan odbuduje Syjon 
i ukaże się w swej wspaniałości, 
18gdy spojrzy na modlitwę poniżonych 
i nie pogardzi ich prośbą. 
19Niech to zapiszą dla przyszłych pokoleń, 
a lud, który będzie stworzony, niech wychwala Pana. 
20Gdyż wejrzał z wysokości swej świątynis, 
Pan spojrzał z nieba na ziemię, 
21by usłyszeć jęki zakutych w kajdany 
i rozwiązać na śmierć skazanych, 
22by na Syjonie głosili imię Pana 
i Jego wspaniałość w Jeruzalems, 
23gdy się zgromadzą narody 
i królestwa, żeby służyć Panu.
24Osłabił me siły w drodze, 
zmniejszył liczbę dni moich! 
25Mówię:  
Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie dni moich! 
Twoje lata trwają przez pokolenia! 
26Ty na początku umocniłeś ziemię, 
a niebo jest dziełem rąk Twoich. 
27Ono przeminie, ale Ty zostaniesz. 
Zestarzeje się jak szata, 
jak okrycie je zwiniesz i zniknie. 
28Lecz Ty jesteś ten sam zawsze, 
a Twoje lata się nie kończą. 
29Synowie Twoi osiądą na stałe, 
a ich potomstwo będzie trwać przed Tobą.



1336Psalm 103,1‑15

a) nie zapominaj – pamięć była 
w czasach biblijnych istotnym 
elementem wiary (Ps 71,16+).

b) orzeł – ptak bardzo czczony 
przez starożytnych ze względu 
na swój wygląd i tajemniczość 
(gniazda położone w miejscach 
niedostępnych dla człowieka); 
był symbolem mocy i żywot‑
ności.

c) drogi – zob. Ps 1,1+.

d) gniew – zob. Ps 2,5+.

e) czciciele – dosł. ci, którzy się 
Go boją; o bojaźni Bożej zob.  
Ps 2,11+.

 Psalm 103. Dwuczęściowy hymn dziękczynny (ww. 3‑10.11‑19), uznawany za jedną z pereł Psałterza. 
Ramami utworu jest zachęta do uwielbienia Boga przez samego psalmistę, jak i mieszkańców nieba wraz 
z całym stworzeniem (ww. 1‑2.20‑22). Bóg jest święty i jest absolutnym władcą. Do tych wystarczających 
racji, by uwielbiać Boga, psalmista dodaje jeszcze dzieło stworzenia i zbawienia człowieka. Doświadczenie 
miłosierdzia Bożego, objawionego psalmiście w łasce przebaczenia grzechów i uzdrowienia, skłania go do 
spontanicznego dziękczynienia. Człowiek pomimo swej śmiertelnej natury i kruchości (ww. 14‑16) jest 
pociągany drogą przymierza ku wiecznemu zjednoczeniu z Bogiem (ww. 7.17n). Chociaż jest świadom 
swej grzeszności, stale doświadcza łaski Pana. Wspólnota NT znajduje więc w tym psalmie cenne źródło 
duchowej odnowy. Jezus objawia Boga jako ojca wszystkich ludzi (w. 13; zob. np. Mt 6,9.18.31n). 

Psalm 103

Ojcowska dobroć Boga 

1Dawida.
Uwielbiaj, duszos moja, Panas, 
i całe moje wnętrze – Jego święte imięs. 
2Uwielbiaj, duszo moja, Pana, 
nie zapominaja o tym, co dobrego ci uczynił. 
3On przebacza wszystkie twoje winy, 
leczy wszystkie twe słabości. 
4On ocala od zguby twe życie, 
wieńczy Cię łaską i miłosierdziems. 
5On syci dobrami twe siły, 
twa młodość odnowi się jak u orłab. 
6Pan dokonuje czynów sprawiedliwych, 
skrzywdzonych bierze w obronę. 
7Mojżeszowi dał poznać swe drogic, 
Izraelitom swoje zamiary. 
8Miłosierny jest Pan i litościwy, 
cierpliwy i pełen łaskawości. 
9Nie będzie się gniewałd bez końca 
ani nie będzie oburzony na wieki. 
10Nie postępuje z nami według grzechóws naszych, 
nie odpłaca nam według naszych nieprawości.
11Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, 
tak wielka jest Jego łaska dla bogobojnych. 
12Jak daleko jest wschód od zachodu, 
tak oddalił od nas nasze grzechy. 
13Jak ojciec lituje się nad dziećmi, 
tak Pan lituje się nad swymi czcicielamie. 
14Wie dobrze, z czego zostaliśmy stworzeni, 
pamięta, że jesteśmy prochem. 
15Dni człowieka są jak trawa, 
przekwita jak kwiat na polu. 



1337 Psalm 103,16‑22

a) zastępy – Ps 46,8+; 84,2+.
16Gdy zamiera w nim oddech – przemija 
i wszelki ślad po nim ginie. 
17Lecz łaska Pana przez wszystkie wieki 
nad Jego czcicielami, 
a sprawiedliwość Jego nad ich potomstwem,
18nad tymi, co zachowują Jego przymierzes 
i przestrzegają Jego przykazańs. 
19Pan ustanowił swój tron w niebie, 
a Jego królowanie rozciąga się nad wszystkim. 
20Uwielbiajcie Pana, wszyscy Jego aniołowies, 
mocarze pełniący Jego nakazy, 
posłuszni Jego słowom. 
21Uwielbiajcie Pana, wszystkie Jego zastępya, 
słudzy, pełniący Jego wolę. 
22Uwielbiajcie Pana, wszystkie Jego dzieła, 
w każdym miejscu Jego panowania. 
Uwielbiaj, duszo moja, Pana!



1338Psalm 104,1‑14

a) Uwielbiaj – dosł. błogosław.

b) namiot – człowiek żyje 
w świecie, który jest mieszka‑
niem (świątynią) Boga.

c) W Hbr 1,7 ten werset 
został przytoczony w wersji 
Septuaginty (LXX): Aniołów 
swych czyni wichrami, a sługi 
swoje – płomieniami ognia.

 Psalm 104. Hymn, ujęty wielką klamrą wezwania do uwielbienia Boga (ww. 1a.35c), składa się z sied‑
miu strof (ww. 1b‑4.5‑9.10‑18.19‑23.24n.26‑30.31‑35b). W poszczególnych strofach autor kontempluje 
wspaniałość objawiającego się Boga: Jego dzieło stworzenia ziemi i ujarzmienie wód chaosu, podtrzymywa‑
nie życia zwierząt i troskę o płodność gleby, ustalony przez Niego rytm czasu, władzę Boga nad morzami, 
zależność stworzeń od Niego oraz Jego chwałę jako Stwórcy. Psalm tak mocno afirmujący rzeczywistość 
ziemską jako dobrą (Rdz 1 – 2), otwiera się również na pełną nadziei przyszłość. Całe piękno natury jest 
bowiem zaledwie odbiciem nowej ziemi, gdzie wszelkie zło zostanie zniszczone (ww. 26.35; Ap 21,1‑5). 
Orędzie psalmu jest wezwaniem do uznania źródła istnienia w Bogu oraz do współodpowiedzialności za 
oblicze świata, który jest darem Boga dla człowieka.

Psalm 104

Hymn ku czci Stwórcy 

1Uwielbiaja, duszos moja, Pana!
Panies, mój Boże, jesteś nieskończenie wielki! 
Odziałeś się w majestat i piękno, 
2okryłeś się światłem jak płaszczem. 
Rozciągnąłeś niebo jak namiotb. 
3Wznosisz swe komnaty ponad wodami, 
chmury są Twoim rydwanem, 
poruszasz się na skrzydłach wiatrów. 
4Wichry czynisz swymi posłańcami, 
a sługami swymi – płomienie ogniac. 
5Umocniłeś ziemię w posadach 
i nigdy się nie zachwieje. 
6Otchłanią morską okryłeś ją jak szatą; 
nad górami wznoszą się wody. 
7Uciekają one przed Twoją groźbą, 
drżą od głosu Twego gromu. 
8Wznoszą się ponad góry i opadają w doliny 
na miejsce, które im wyznaczyłeś. 
9Nie przekroczą granicy, którą im wyznaczyłeś, 
nie powrócą, aby zalać ziemię. 
10Ty każesz tryskać źródłom w dolinach, 
a spomiędzy gór płyną wody. 
11Piją wszystkie dzikie zwierzęta, 
dzikie osły gaszą pragnienie. 
12Nad nimi mieszkają ptaki powietrzne,  
śpiewają wśród gałęzi. 
13Ty ze swych komnat zraszasz góry; 
owocem Twoich dzieł syci się ziemia. 
14Ty sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła 
i zioła służące ludziom, 
żeby mogli czerpać pokarm z ziemi
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a) Oliwy używano także 
do celów kosmetycznych  
(Ps 4,8+).

b) góralek – (Hyracoidea), naj‑
mniejszy z ssaków kopytnych 
(wielkości królika). Żyje stadnie 
pośród skał Afryki i zachodniej 
Azji.

c) Lewiatan – mityczny 
potwór morski.

d) Bóg jest źródłem wszelkiej 
pomyślności. On wszystko pod‑
trzymuje przy życiu.

e) odwracasz... oblicze – zob.  
Ps 4,7+.

15i wino, co rozwesela ludzkie serces, 
żeby oliwa rozjaśniała twarzea, 
a chleb wmacniał ludzkie siły. 
16Wody pod dostatkiem mają drzewa Pana 
i cedry Libanu, które On zasadził. 
17Tam ptaki się gnieżdżą, 
a gniazda bocianie górują nad nimi. 
18Dla górskich kozłów – urwiska, 
a skały – schronieniem góralkówb.
19Ty uczyniłeś księżyc miarą czasu; 
słońce zna porę swego zachodu. 
20Zsyłasz ciemność i noc nastaje; 
w niej poruszają się wszelkie zwierzęta leśne. 
21Lwiątka o łup wołają, 
domagają się pokarmu od Boga. 
22Gdy wzejdzie słońce, schodzą się razem 
i kładą się w swoich legowiskach. 
23Człowiek wychodzi do swych zajęć, 
aby pracować aż do wieczora.
24Jakże liczne są Twe dzieła, Panie! 
Wszystko z mądrością uczyniłeś; 
ziemia jest pełna Twoich stworzeń. 
25Oto morze: wielkie i szerokie, 
w nim poruszają się niezliczone 
stworzenia małe i wielkie. 
26Tamtędy pływają statki 
i Lewiatanc, którego stworzyłeś, by się nim bawić. 
27Wszystko to czeka na Ciebie, 
byś zesłał pokarm w stosownym czasie. 
28Kiedy im dajesz, przyjmują, 
gdy otwierasz swą rękę, 
wszystko napełnia się dobremd. 
29Lecz gdy odwracasz swe obliczee, 
ogarnia je trwoga; 
gdy zabierasz im ducha, giną 
i w proch się obracają. 
30Posyłasz swego ducha, a są stworzone, 
i odnawiasz oblicze ziemi.
31Niech na wieki trwa chwałas Pana, 
niech Pan się cieszy z dzieł swoich. 
32Gdy patrzy na ziemię, wprawia ją w drżenie, 
gdy gór dotyka, one dymią. 
33Będę śpiewał Panu, jak długo żyć będę, 
będę grał memu Bogu, dopóki istnieję. 



1340Psalm 104,34‑35

34Niech miła Mu będzie pieśń moja, 
niech Pan będzie moją radością. 
35Niech znikną grzesznicy z ziemi, 
by już nie było bezbożnychs. 
Uwielbiaj, duszo moja, Pana! 
Allelujas!



1341 Psalm 105,1‑14

a) imię – zob. Ps 54,3+.

b) szukający Pana – zob.  
Ps 34,7+.

c) Jakub – zob. Ps 22,24+.

d) Izrael – zob. Ps 22,24+.

 Psalm 105. Struktura hymnu przypomina Psalm 104: wielka klamra zewnętrzna (ww. 1‑4.45c) 
obejmuje sześć strof (ww. 5‑11.12‑16.17‑25.26‑29.30‑41.42‑45b) refleksji nad dwoma etapami historii: 
od Abrahama do Wyjścia z Egiptu (ww. 5‑25), a następnie aż do zdobycia Ziemi Obiecanej (ww. 26‑45). 
Psalm nie wspomina o niewiernościach Izraela. Przedstawia przymierze jako bezwarunkowy dar Boga 
oparty na obietnicach danych Abrahamowi. Utwór powstał w czasie przesiedlenia babilońskiego. By 
obudzić nadzieję narodu mieszkającego na obczyźnie i zachęcić do przestrzegania przykazań, psalmista 
głosi dobrą nowinę o niezmiennej wierności Boga przymierza. Rola Mojżesza sprowadza się tu do 
posłuszeństwa (ww. 26n), gdyż wybawienie narodu jest dziełem samego Boga. Z dziejów Izraela bije 
niewyczerpane źródło nadziei dla wszystkich ofiar ucisku i ludzi poddanych próbom. Pamięć o wielkich 
dziełach Boga mobilizuje do wytrwałości w czasie prześladowań, gdyż Bóg jest wierny i zawsze ujmuje 
się za uciskanymi (ww. 14n). Dziś także towarzyszy im w ziemskiej pielgrzymce do nieba, jak niegdyś 
w obłoku i w kolumnie ognia przemierzał pustynię z Izraelitami. Dlatego w Nim trzeba pokładać ufność 
i zawsze szukać Jego oblicza (w. 4).

Psalm 105

Hymn ku czci Zbawcy 

1Sławcie Panas, wzywajcie Jego imieniaa, 
głoście Jego dzieła wśród narodów. 
2Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, 
opowiadajcie wszystkie Jego cudas. 
3Szczyćcie się Jego świętym imieniems; 
niech się raduje serces szukających Panab. 
4Szukajcie woli Pana i Jego mocy, 
zawsze pragnijcie być w Jego obecności. 
5Pamiętajcie o cudach, których dokonał, 
o znakach i wyrokach ust Jego,
6potomkowie Jego sługi, Abrahama, 
synowie Jakubas, Jego wybrańcy. 
7On, Pan, jest Bogiem naszym, 
On, który rządzi całym światem. 
8Pamięta na wieki o swoim przymierzus, 
o obietnicy danej tysiącowi pokoleń. 
9Udzielił jej Abrahamowi 
i potwierdził przysięgą Izaakowi. 
10Uczynił to prawem dla Jakubac, 
wiecznym przymierzem dla Izraelad,
11mówiąc: „Tobie dam ziemię Kanaans 
jako waszą własność dziedziczną”,
12gdy było was niewielu, 
gdy byliście nieliczni i obcy w tej ziemi.
13Wędrowali od narodu do narodu, 
z jednego królestwa do innego ludu, 
14a On nie pozwolił nikomu ich uciskać, 
z ich przyczyny karcił królów: 
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a) tych, których namaściłem – 
dosł. wybranych (pomazańców). 
Zob. Ps 2,2+.

b) w krainie Chama – mowa 
o Egipcie zamieszkanym, 
według psalmisty, przez 
potomków Chama, syna Noego  
(Rdz 5,32).

15„Nie dotykajcie tych, których namaściłema, 
a moim prorokoms nie czyńcie krzywdy!”. 
16Potem przywołał głód na ziemię, 
zniszczył zapasy chleba. 
17Posłał przed nimi człowieka, 
Józefa, którego sprzedano w niewolę. 
18Kajdanami skuto mu nogi, 
a szyję zakuto w żelazo, 
19aż spełniła się jego przepowiednia, 
uniewinniło go słowo Pana. 
20Król kazał go uwolnić, 
wypuścił go władca ludów. 
21Ustanowił go panem swego domu 
i władcą wszelkiej posiadłości swojej, 
22aby był wzorem dla jego książąt, 
a starszyznęs jego uczył roztropności. 
23Wtedy udał się Izraels do Egiptu, 
Jakubs zagościł w krainie Chamab. 
24Bardzo swój luds Bóg rozmnożył 
i uczynił go mocniejszym od wrogów. 
25Odmienił ich serce, by znienawidzili luds Jego 
i zdradziecko postąpili z Jego sługami. 
26Posłał Mojżesza, sługę swego, 
Aarona, którego sobie wybrał. 
27Przez nich dokonał swoich znaków 
i cudów w krainie Chama. 
28Zesłał mroki i nastała ciemność, 
lecz buntowali się przeciw Jego słowom. 
29Zamienił w krews ich wody 
i pozabijał w nich ryby. 
30Zaroiła się od żab ich ziemia, 
były nawet w komnatach królewskich. 
31Rozkazał i pojawiło się robactwo, 
komary wszędzie w ich granicach. 
32Grad zesłał im zamiast deszczu, 
na ich kraj – ogniste błyskawice. 
33Zniszczył ich winnice i sady figowe, 
połamał wszystkie drzewa w ich ziemi. 
34Rozkazał i pojawiła się szarańcza 
i larwy, których było bez liku. 
35Pożarły całą trawę w ich kraju 
i zjadły wszelki owoc ich ziemi. 
36Pobił wszystko pierworodnes w ich kraju, 
pierwociny wszelkiej ich siły. 



1343 Psalm 105,37‑45

37A swój lud wyprowadził ze złotem i srebrem 
i nie było chorych wśród ich plemion. 
38Ucieszył się Egipt z ich odejścia, 
bo ogarnął go strach przed nimi. 
39Bóg rozpostarł obłok dla ich osłony 
i ogień, by im noc oświecał. 
40Na ich prośbę zesłał przepiórki, 
nasycił ich chlebem z nieba. 
41Rozłupał skałę i wytrysnęły wody, 
strumienie popłynęły po pustyni. 
42Bo pamiętał o świętej obietnicy swojej, 
którą złożył swemu słudze Abrahamowi. 
43I wyprowadził swój lud wśród wesela, 
swoich wybranych z okrzykami radości. 
44I oddał im ziemie narodów, 
zawładnęli dorobkiem ludów, 
45aby słuchali Jego nakazów 
i zachowywali Jego prawas. 
Allelujas!
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 Psalm 106. Psalm jest medytacją nad dziejami Izraela, ujętą w sześć strof (ww. 6‑12.13‑22.23‑25.26‑
‑34.35‑39.40‑46). Idea przewodnia psalmu zawarta jest we wprowadzeniu i w zakończeniu utworu  
(ww. 1‑5.47). Naród przebywający na wygnaniu uznaje, że jego grzechy są kontynuacją historii niewierności 
przodków. Ta swoista solidarność ma u swych podstaw nadzieję na miłosierdzie, jakiego grzeszni przodko‑
wie wielokrotnie doznawali od Boga. Podstawą tej nadziei jest wieczna łaskawość Pana. W przeciwieństwie 
do Psalmu 105 jest to jednak medytacja grzesznych dziejów narodu, rozjaśnionych niezasłużonym światłem 
miłosierdzia Boga. Refleksja nad historią (ww. 6‑46) ma wzbudzić ufność w bliskie zbawienie, wyrażone 
w końcowej prośbie (w. 47). Psalm podaje ponadczasowe prawdy dla grzesznej historii każdego człowieka 
i społeczeństwa: aby dostąpić miłosierdzia, trzeba uznać swój grzech i porzucić uparte trwanie w buncie 
(ww. 6.43b) oraz na nowo odkrywać, że łaska Boga trwa na wieki (w. 1), a do szczęścia kroczy się drogami 
wierności Bożym nakazom (ww. 1.3). Wiersz 48 to liturgiczne zamknięcie czwartej księgi Psałterza.

Psalm 106

Niewierność ludu wybranego 

1Allelujas!
Sławcie Panas, bo jest dobry, 
bo Jego łaska na wieki! 
2Kto wypowie wielkie dzieła Pana, 
kto rozgłosi całą Jego sławę? 
3Szczęśliwi, którzy przestrzegają prawas 
i postępują sprawiedliwie w każdym czasie. 
4Wspomnij łaskawie na swój luds, Panie, 
nawiedź nas swoją pomocą, 
5byśmy oglądali szczęście Twych wybranych 
i cieszyli się radością ludu Twego.
6Zgrzeszyliśmy wraz z naszymi przodkami, 
zawiniliśmy i źle postępowaliśmy. 
7Przodkowie nasi w Egipcie nie rozumieli Twoich cudóws; 
nie pamiętając ogromu Twej łaski, 
zbuntowali się nad Morzem Czerwonym. 
8On jednak ocalił ich przez wzgląd na swe imięs, 
aby okazać swoją potęgę. 
9Zgromił Morze Czerwone i wyschło, 
przeprowadził ich przez głębiny jak przez pustynię. 
10Wybawił ich z rąk nieprzyjaciół 
i ocalił ich od wroga. 
11Woda zalała ich prześladowców, 
ani jeden z nich nie ocalał. 
12Wtedy uwierzyli Jego słowom 
i wielbili chwałęs Jego. 
13Lecz szybko zapomnieli o Jego dziełach, 
nie poszli za Jego radami. 
14Zapłonęli żądzą na pustyni 
i kusili Boga w miejscu bezwodnym. 
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a) poświęcony Panu – czyli 
powołany przez Boga do świętej 
służby (Wj 28).

b) chwała – zob. Ps 3,4+.

c) Zapomnieli – zob. Ps 71,16+.

d) gniew – zob. Ps 2,5+.

e) ręka – antropomorfizm opi‑
sujący działanie Boga.

f) ofiary składane zmarłym – 
może tu chodzić o ofiary skła‑
dane jako pokarm dla zmarłych 
przodków (np. Pwt 26,14) albo 
o drwinę z martwych bóstw, 
którym Izraelici oddawali cześć 
w Peor.

15Wtedy dał im, czego żądali, 
tak że aż chorowali z przesytu. 
16W obozie pobudzali do gniewu Mojżesza 
i Aarona, poświęconegos Panua. 
17Ziemia się otwarła, pochłonęła Datana 
i przykryła zgraję Abirama. 
18Zapłonął ogień przeciw tej zgrai, 
płomień spalił bezbożnychs. 
19Sporządzili sobie cielca na Horebie 
i kłaniali się posągowi. 
20Zamienili swoją chwałęb 
na podobiznę cielca jedzącego trawę. 
21Zapomnielic o Bogu, który ich wybawił 
i dokonał wielkich rzeczy w Egipcie, 
22cudownych dzieł w krainie Chama, 
budzących grozę nad Morzem Czerwonym. 
23Nakazał ich wytracić, 
ale Mojżesz, Jego wybraniec, 
stanął przed Nim w wyłomie skały, 
by gniewd Jego odwrócić, by ich nie wygubił. 
24Wzgardzili upragnioną ziemią, 
nie uwierzyli Jego słowom. 
25Szemrali w swoich namiotach, 
nie słuchali głosus Pana. 
26Wówczas podniósł przeciw nim rękęe, 
aby ich pobić na pustyni, 
27rozproszyć ich potomstwo wśród narodów, 
rozpędzić ich po obcych krajach. 
28Oddali się na służbę Baalas z Peor 
i jedli ofiarys składane zmarłymf. 
29Rozgniewali Go swymi postępkami, 
toteż spadła na nich plaga. 
30Lecz powstał Pinchas i przebłagałs Go, 
a wtedy skończyła się plaga. 
31I uznano mu to za sprawiedliwość 
po wszystkie pokolenia, na wieki. 
32Rozgniewali Go przy wodach Meriba, 
a z ich powodu ucierpiał Mojżesz, 
33bo rozgoryczyli jego ducha, 
toteż przemówił nierozważnie. 
34Nie wyniszczyli narodów, 
jak im to Pan nakazał. 
35Zmieszali się z narodami, 
nauczyli się ich postępków. 
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a) Formuła pochwalna 
(doksologia), która kończy 
czwartą część Psałterza (zob. 
Wprowadzenie). Użycie słowa 
Amen wskazuje na zastosowa‑
nie psalmu w liturgii.

36Służyli ich bałwanom 
i stało się to dla nich pułapką. 
37Swoich synów i córki 
demonoms składali w ofierze. 
38I przelewali krews niewinną, 
krew swoich synów i córek. 
Składali ich w ofierze bałwanom Kanaanus; 
ich krwią splamili ziemię. 
39Splugawili ją czynami swoimi, 
cudzołożyli przez swe występki. 
40Zawrzał gniewem Pan przeciw ludowi, 
wzgardził swoim dziedzictwem. 
41Wydał ich w ręce narodów, 
panowali nad nimi ich wrogowie. 
42Nieprzyjaciele ich uciskali, 
upokarzając ich swymi rękami. 
43Choć wielokrotnie ich uwalniał, 
oni nadal trwali w swym buncie, 
aż zostali upokorzeni przez własne grzechys. 
44I widział, jak byli udręczeni. 
Wysłuchał, gdy wołali do Niego. 
45Bo pamiętał o swoim przymierzus, 
użalił się nad nimi w ogromie swej łaski. 
46Okazał im miłosierdzies 
wobec tych, którzy ich uprowadzili.
47Wybaw nas, Panie, nasz Boże, 
zgromadź nas spośród narodów, 
byśmy sławili Twoje święte imię 
i szczycili się Twoją chwałą. 
48Błogosławionys Pan, Bóg Izraelas, 
od wieków i na wieki. 
A cały lud niech mówi: 
Amens! Allelujaa!
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 Psalm 107. Hymn liturgii dziękczynnej, inspirowany drugą częścią Księgi Izajasza (Iz 40 – 55), składający się  
z dwóch utworów (ww. 4‑32.33‑41), ujętych wspólnym wprowadzeniem (ww. 1‑3) i zakończeniem (ww. 42n).  
Refren (ww. 6‑9.13‑16.19‑22.28‑32) dzieli pierwszy utwór na cztery strofy (ww. 4‑9.10‑16.17‑22.23‑32). 
W każdej z nich została przedstawiona jakaś sytuacja zagrożenia i zbawcza interwencja Boga: ratunek 
błądzących na pustyni, uwolnienie więźniów, uzdrowienie chorych, ocalenie z szalejącego sztormu. W opi‑
sanych niebezpieczeństwach można łatwo odnaleźć własne zagrożenia. Refren prowadzi do rozwiązania 
na płaszczyźnie duchowej: w udręce trzeba wołać do Pana, który ma moc wybawić z ucisku. Po doznaniu 
łaski nie można jednak zapomnieć o dziękczynieniu za cuda, których Bóg dokonuje. Chrześcijanin widzi 
tu zachętę do wyrażenia wdzięczności Bogu podczas Eucharystii, która jest ofiarą uwielbienia (w. 22), 
przeżywaną w zgromadzeniu ludu (w. 32). Drugi utwór (ww. 33‑41) wprowadza wymiar eschatologiczny. 
Ziemia urodzajna (w. 34) to zapowiedź nowej rzeczywistości, która przerasta wszelkie ludzkie oczekiwania 
(Iz 65,17; 66,22; 2P 3,13; Ap 20,11; 21,1). Jedynym godnym zamieszkania miastem (w. 36) jest niebiańska 
Jerozolima, w której ostatecznie odmieni się los mieszkańców ziemi (ww. 40‑42).

Księga Piąta

Psalm 107

Dziękczynienie ocalonych i wyrocznia Boża 

1Sławcie Panas, bo jest dobry, 
bo Jego łaska na wieki. 
2Niech mówią o tym wykupieni przez Pana, 
których wybawił z ręki wroga 
3i zgromadził z dalekich krain, 
ze wschodu i zachodu, z północy i południa.
4Jedni błądzili po bezwodnej pustyni, 
nie znajdując drogi do zamieszkałego miasta. 
5Byli głodni i spragnieni; 
mdleli z osłabienia.
6W swej udręce wołali do Pana, 
a On ich wybawił z ucisku. 
7Poprowadził ich prostą drogąs, 
by doszli do zamieszkałego miasta. 
8Niech sławią Pana za Jego łaskę, 
za cudas wobec synów ludzkich. 
9Bo nasycił zgłodniałych, 
a łaknących napełnił dobrami. 
10Inni siedzieli w mroku i w cieniu śmierci, 
skuci nędzą jak żelazem. 
11Gdyż buntowali się przeciw słowom Boga, 
a radami Najwyższego gardzili. 
12Cierpieniem skruszył ich sercas; 
osłabli, a nikt im nie pomógł. 
13W swej udręce wołali do Pana, 
a On ich wybawił z ucisku. 
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14Wyprowadził ich z mroku i cienia śmierci, 
a pęta ich rozerwał. 
15Niech sławią Pana za Jego łaskę, 
za cuda wobec synów ludzkich. 
16Bo skruszył spiżowe bramy 
i połamał żelazne zawiasy.
17Jeszcze inni marnieli z powodu buntu, 
za swe nieprawości zostali upokorzeni. 
18Sprzykrzył się im wszelki pokarm, 
zbliżyli się do bram śmierci. 
19W swej udręce wołali do Pana, 
a On ich wybawił z ucisku. 
20Zesłał swoje słowo, aby ich uleczyć,  
i ocalił ich od zagłady. 
21Niech sławią Pana za Jego łaskę, 
za cuda wobec synów ludzkich. 
22Niechaj złożą ofiaręs uwielbienia 
i głoszą Jego dzieła z radością.
23Inni znowu wypłynęli statkami w morze, 
żeglując po ogromnych wodach, 
24sami widzieli dzieła Pana 
i Jego cuda na głębiach. 
25Na Jego rozkaz sztorm się zerwał 
i podniosły się morskie bałwany. 
26To wznosili się ku niebu, to spadali w otchłanie; 
mdleli w śmiertelnej trwodze. 
27Zataczali się i chwiali jak pijani, 
a cała ich mądrość zniknęła. 
28W swej udręce wołali do Pana, 
a On ich wybawił z ucisku. 
29Rozkazał sztormowi, a nastała cisza, 
uspokoiły się fale morskie. 
30A oni cieszyli się, że umilkły. 
I doprowadził ich do upragnionego portu. 
31Niech sławią Pana za Jego łaskę, 
za cuda wobec synów ludzkich. 
32Niech Go wywyższają w zgromadzenius ludu 
i niech Go chwalą w radzie starszychs.
33On zamienił rzeki w pustynię, 
a źródła wód w krainę suszy, 
34ziemię urodzajną w jałowy step, 
z powodu niegodziwości jej mieszkańców. 
35On zamienił pustynię w jeziora, 
ziemię bezwodną w zielone oazy
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36i tam osadził zgłodniałych. 
Założyli miasto i w nim zamieszkali. 
37Obsiali pola, zasadzili winnice, 
a praca ich wydała owoc. 
38Pobłogosławił ich i bardzo się rozmnożyli, 
bydła im nie brakowało. 
39Potem znów zmalała ich liczba i źle im się wiodło 
z powodu nieszczęść i bólu. 
40On wylewa wzgardę na władców 
i sprawia, że błądzą po bezdrożnym pustkowiu. 
41Lecz wspomaga nędzarza w ubóstwie 
i pomnaża rodziny jak stada. 
42Widząc to, prawi będą się cieszyć, 
a wszelka nieprawość zamknie usta. 
43Kto mądry, niech to zrozumie, 
aby pojął łaski Pana!



1350Psalm 108

a) łaska... wierność – zob. Ps 
25,10+.

b) Dolina Sukkot – zob. Ps 
60,8+.

c) Manasses – zob. Ps 60,9+.

d) Efraim – zob. Ps 60,9+.

e) W wersetach 12‑14 ukaza‑
ny jest obraz Boga jako dowód‑
cy wojsk (Ps 5,11+).

 Psalm 108. Psalm stanowi połączenie dwóch lamentacji: osobistej (Ps 57,8‑12) i narodowej (Ps 60,7‑14). 
Głęboka wiara w moc Boga zachęca psalmistę do uwielbienia Go jeszcze przed otrzymaniem oczekiwanej 
łaski wyzwolenia. Bóg potwierdza słuszność takiej postawy, uroczyście deklarując swoją władzę nad całą 
ziemią, szczególnie zaś nad Ziemią Obiecaną. To ona jest przedmiotem tęsknoty człowieka. Chrześcijanin, 
zdążający do niebieskiej ojczyzny (J 14,1; 2Kor 5,1; Flp 3,20; Hbr 11,14), modli się tym psalmem o wieczne 
zbawienie, które jest łaską zwycięskiego Boga.

Psalm 108

Bóg nadzieją swego ludu 

1Pieśń. Psalm Dawida. 
2Gotowe jest serces moje, Boże. 
Chcę grać i śpiewać z zapałem. 
Obudź się, siło moja, 
3obudź się, liro i cytro, 
a ja obudzę jutrzenkę. 
4Sławić Cię będę, Panies, pośród ludów, 
będę Ci grał wśród narodów. 
5Bo Twoja łaska wielka aż do nieba, 
a wiernośća Twoja sięga obłoków. 
6Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, 
nad całą ziemią chwałas Twoja! 
7Aby ocaleli Twoi umiłowani,  
wysłuchaj mnie i zbaw swą prawą ręką!
8Bóg przemówił w swej świątynis: 
„Rozraduję się i rozdzielę Sychems, 
a Dolinę Sukkotb wymierzę! 
9Mój jest Galaad, mój Manassesc, 
Efraimd – moim hełmem, 
Judas – moim berłem, 
10Moabs – moją misą do mycia. 
Na Edoms rzucę mój sandał, 
nad Filisteąs wzniosę okrzyk radosny”.
11Kto wprowadzi mnie do obwarowanego miasta, 
kto mnie zawiedzie aż do Edomu? 
12Czyż odrzuciłeś nas, Boże? 
Czy już nie wyruszysz, Boże, z naszymi wojskami? 
13Udziel nam pomocy w utrapieniu, 
bo złudne jest ludzkie wsparcie. 
14Mocą Boga odniesiemy zwycięstwo. 
On podepcze naszych

 
nieprzyjaciółe.



1351 Psalm 109,1‑14

a) W wersetach 2‑5 mowa 
jest o tym, że psalmista został 
pozwany do sądu z powodu 
fałszywego oskarżenia.

 Psalm 109. Psalm złorzeczący (zob. Ps 58) złożony z trzech części (ww. 1‑5.6‑15.16‑31); zawiera 
elementy lamentacji, prośby, złorzeczenia i wyznania ufności. Lektura chrześcijańska dostarcza trudności, 
gdyż prośba o zniszczenie wroga jest grzechem. Odnowiona Liturgia Godzin (brewiarz) z tego względu 
pomija Psalm 109. Piotr cytuje go w odniesieniu do Judasza, wskazując na konieczność uzupełnienia grona 
apostołów (Dz 1,20). W ten sposób złorzeczenie zostaje skierowane przeciwko złu. Oskarżyciel, który nas 
oczernia (ww. 4.6.20.29), to w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej imię zła osobowego, szatana. Może‑
my więc używać słów tego psalmu, nie kierując ich przeciwko ludziom, lecz przeciwko złu. Moralność 
Ewangelii zabrania bowiem złorzeczyć nawet wrogom (Mt 5,44; Łk 6,27‑29; Rz 12,14.17.20n). Silne 
emocje wzburzenia i gniewu, jakie zdradzają słowa psalmu, są reakcją psalmisty na doświadczenie rażącej 
niesprawiedliwości i krzywdy. Może się w nich odnaleźć i wyrazić każdy, kto doznaje takiego bezprawia. 
Kolejny raz Psałterz okazuje się zwierciadłem ludzkich uczuć, także tych trudnych i gwałtownych. Wyrażo‑
ne słowami modlitwy przed Panem zyskują one właściwy kierunek, gdyż nie prowadzą do czynów zemsty, 
ale w Bogu upatrują rzecznika skrzywdzonych i sędziego, który zadba o zwycięstwo sprawiedliwości. 

Psalm 109

Prośba o ukaranie wrogów 

1Dyrygentowi. Psalm Dawida.
Boże, którego wielbię, nie milcz, 
2bo rozwarli na mnie usta podstępni bezbożnicys! 
Oskarżają mnie kłamliwym językiem,
3osaczają mnie słowami nienawiści 
i bez przyczyny mnie prześladują. 
4Oczerniają mnie za miłość moją, 
choć się za nich modliłem. 
5Oddają mi złem za dobro 
i nienawiścią za miłość mojąa:
6„Wyznacz przeciw niemu Złego, 
a Oskarżyciel niech stanie po jego prawej stronie. 
7Z sądu niech wyjdzie jako skazany, 
a jego prośba niechaj go obciąży. 
8Niech zmniejszy się liczba dni jego, 
a jego urząd niech obejmie kto inny! 
9Dzieci jego niech będą sierotami, 
a jego żona – wdową. 
10Niech się tułają jego dzieci, 
żebrząc o jałmużnę, 
niech będą wygnane ze swych zrujnowanych domów. 
11Niech lichwiarz zagarnie całe mienie jego, 
obcy niech rozgrabią owoc jego pracy. 
12Niechaj nie znajdzie obrońcy 
i niech nikt się nie zlituje nad jego sierotami. 
13Jego potomstwo niech ulegnie zagładzie, 
w krótkim czasie niech zginie jego imię. 
14Niech Pans pamięta nieprawość jego ojców, 
a grzechs jego matki niech nie będzie zgładzony. 
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a) Złorzeczenie w modlitwie 
(ww. 6‑20) było charaktery‑
styczną cechą modlitw starożyt‑
nych ludzi Bliskiego Wschodu. 
Psalmista jednak nie dochodzi 
sam sprawiedliwości, lecz pozo‑
stawia pomstę Bogu (Ps 12,4+; 
54,7+).

b) przez wzgląd na Twe imię – 
zob. Ps 25,11+.

c) Praktyki pokutne mają 
wzmocnić modlitwę psalmisty 
lub są wyrazem jego pobożnego 
życia.

d) Psalmista podczas sądu nie 
miał swojego obrońcy, dlatego 
Bóg, który ujął się za nim, zajął 
miejsce obrońcy po prawej stro‑
nie oskarżonego.

15Niech pamięć o nich zniknie z ziemi, 
a ich grzechy niech zawsze będą przed Panem. 
16Za to, że nie pamiętał, by pełnić czyny miłosierdzias, 
że prześladował człowieka potrzebującego i ubogiego, 
a strapionego w sercus o śmierć przyprawił. 
17Ukochał przekleństwos i ono spadnie na niego; 
nie chciał błogosławieństwas, więc się od niego oddali. 
18Okrył się przekleństwem jak szatą, 
więc przeniknie ono jak woda do wnętrza jego 
i jak oliwa w jego kości. 
19Niech będzie dla niego jak ubranie, które wkłada, 
jak pas, którym się opasuje”. 
20Oto, jak Pan odpłaci tym, co mnie oczerniają 
i którzy źle mówią o mniea. 
21Ale Ty, Boże, Panie, 
bądź ze mną przez wzgląd na Twe imięb, 
w swej dobroci wyzwól mnie łaskawie, 
22bo jestem ubogi i biedny, 
a serces trwoży się we mnie. 
23Jestem jak cień, który znika, 
zostałem przepędzony jak szarańcza. 
24Słabną mi kolana od postu, 
a ciałos niszczeje bez oliwyc. 
25Stałem się dla nich pośmiewiskiem; 
patrzą na mnie i potrząsają głowami. 
26Pomóż mi, Panie, mój Boże, 
wybaw mnie przez wzgląd na swą łaskawość. 
27Niech wiedzą, że dokonała tego Twoja ręka, 
że to Ty uczyniłeś, Panie. 
28Niech oni złorzeczą, ale Ty błogosław. 
Niech atakują, ale na swą hańbę. 
A Twój sługa niechaj się ucieszy. 
29Niech się okryją wstydem moi oskarżyciele, 
niech przyodzieją się hańbą jak szatą. 
30A ja będę głośno sławił Pana 
i wobec przywódców będę Go wychwalał, 
31bo stanął po prawej stronie nędzarza, 
aby ocalić go od sądzącychd.
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a) Pan rzekł – dosł. wyrocz-
nia Pana; wyrażenie charak‑
terystyczne dla proroków (np. 
Iz 3,5; 14,22), kiedy ogłaszali 
szczególnie ważne postanowie‑
nie Boga.

b) do mojego Pana – tj. do króla 
z dynastii Dawida. Tradycja 
żydowska odnosi ten psalm do 
przyszłego mesjasza, a chrześci‑
jańska – do Jezusa Chrystusa. 
Psalm 110 jest najczęściej cyto‑
wanym proroctwem w NT (np. 
Mk 12,35; 14,62; Dz 2,34‑36; 
Hbr 1,13; 5,6; 10,12). 

c) podnóżek – rodzaj mebla, 
na którym władca opierał swoje 
stopy; dekorowano go wize‑
runkami nieprzyjaciół króla. 
Nawiązanie do starożytnego 
zwyczaju stawiania nóg na ciele 
pokonanych wrogów.

d) Melchizedek – starożytny 
król Szalemu (czyli Jeruzalem), 
który stał się wzorem i symbo‑
lem doskonałego kapłana (Rdz 
14,18‑20; Hbr 7).

e) W wersetach 5‑6 dzień 
sądu przedstawiony jest jako 
straszliwy dzień gniewu Boga – 
wojownika.

 Psalm 110. Psalm królewski, skomponowany na intronizację króla, złożony z dwóch części  
(ww. 1‑3.4‑7). Obie zamieszczają najpierw wyrocznię Pana (ww. 1n.4‑5a), a następnie mówią o przyszłym 
królu: o jego początku (w. 3) i o jego misji (ww. 5b‑7). Zagadkowy król‑kapłan przypomina tajemniczą 
postać Melchizedeka (Rdz 14). Królestwo, na czele którego stanie, ma swój początek u Pana, a dopełnie‑
nie – w bitwie ostatecznej. Psalm w swej lekturze historycznej ukazuje zapewne etapy intronizacji króla 
z dynastii Dawida. Ostateczny upadek autonomii Izraela rozbudził jednak w Izraelitach nadzieje na nowego 
króla – Mesjasza, a psalm stał się proroctwem o doskonałym władcy i wyzwolicielu mającym nadejść w cza‑
sach ostatecznych. Zapowiedzi te spełniają się w osobie Jezusa z Nazaretu. Jego intronizacja dokonała się na 
Golgocie, gdzie wróg zdaje się tryumfować. A jednak wszystko w Psalmie 110 zapowiada nadejście poranka 
wielkanocnego zwycięstwa: Usiądź po mojej prawej stronie (w. 1) to proroctwo o Wniebowstąpieniu, po 
którym Pan rozciągnie z Syjonu moc (w. 2) Ewangelii. Zrodzenie przed jutrzenką (w. 3) to początek nowego 
życia Króla niebios, który zarazem jako najwyższy kapłan wchodzi do Miejsca Najświętszego świątyni 
w niebie (w. 4), do źródeł życia wiecznego (w. 7). Chrystus jest dla swego ludu źródłem ożywiającej rosy. 
Podniesienie głowy (w. 7b) to znak ostatecznego zwycięstwa nad złem, grzechem i śmiercią. Taka jest 
chrześcijańska interpretacja Psalmu 110 (zob. zwłaszcza Hbr 5 – 7), który często jest cytowany w NT  
(np. Mt 26,64; Mk 12,36; Dz 2,34n; 1Kor 15,25; Ef 1,20‑23; Hbr 1,13; 10,12n).

Psalm 110

Mesjasz królem i kapłanem 

1Psalm Dawida.
Pans rzekła do mojego Panab: 
„Usiądź po mojej prawej stronie, 
aż położę twych wrogów 
jako podnóżekc pod twoje stopy”. 
2Niech Pan rozciągnie z Syjonus moc twego berła! 
„Panuj nad wrogami twymi! 
3Tobie dana jest władza w dniu twej potęgi 
we wspaniałej świątynis. 
Z łona przed jutrzenką zrodziłem cię jak rosę!”.
4Pan przysiągł i nie będzie żałował: 
„Ty jesteś kapłanem na wieki 
na wzór Melchizedekad”. 
5Pan po twojej prawej stronie 
zetrze królów w dzień swego gniewus. 
6Będzie sądziłs narody, doliny wypełni zwłokami, 
zetrze wiele głów na ziemie. 
7Ze strumienia będzie pił po drodze, 
dlatego podniesie głowę.



1354Psalm 111

a) Alef, Bet, Gimel… – ozna‑
czenie kolejnych strof utworu 
alfabetycznego (Ps 9,1+).

b) Synonimy oznaczające być 
może zgromadzenie liturgiczne.

c) czciciele – dosł. ci, którzy się 
Go boją; o bojaźni Bożej zob.  
Ps 2,11+.

 Psalm 111. Hymn alfabetyczny (Ps 9,1+; 25; 34; 37; 112; 119; 145). Otwiera go wezwanie (w. 1), 
po którym następują dwie części utworu (ww. 2‑6.7‑10). Przeplatają się w nich tematy historii i Prawa. 
Łączy je pragnienie upamiętnienia w liturgii zbawczych cudów Boga (w. 4a), objawionych w historii 
i w przymierzu (w. 5). Lektura chrześcijańska rozwija główny motyw hymnu. Liturgiczne zgromadzenie 
wiernych dziękuje Bogu przede wszystkim za odkupienie (w. 9a) dokonane w Jezusie. On jest dopełnieniem 
wszystkich cudów historycznych, a także wcieleniem nowego Prawa. On jest jedyną drogą do rzeczywi‑
stości stałych i wiecznych. W tej interpretacji pokarm Jego czcicieli (w. 5a) jest zapowiedzią Eucharystii, 
daru nowej manny. Zgromadzenie eucharystyczne upamiętnia ofiarę Jezusa (1Kor 11,24‑26), która 
rzeczywiście uobecnia się na ołtarzu. Dzięki temu wspomnienie staje się równocześnie uczestnictwem 
w zbawczych dziełach Boga.

Psalm 111

Doskonałe dzieła Boga 

 1Allelujas! 
Alef a Będę Cię sławił, Panies, z całego sercas 
Bet w radzie prawych i w zgromadzeniub. 
 
Gimel 2Wielkie są dzieła Pana, 
Dalet upragnione rozważania przez wszystkich,  
 którzy je miłują. 
He 3Majestat i piękno są Jego dziełem, 
Waw a Jego sprawiedliwość trwa na wieki. 
Zajin 4Upamiętnił swoje cudas. 
Chet Pan jest łaskawy i miłosierny. 
Tet 5Daje pokarm swoim czcicielomc, 
Jod wiecznie pamięta o przymierzus swoim. 
Kaf 6Obwieścił swemu ludowis potęgę dzieł swoich, 
Lamed oddając mu dziedzictwo narodów. 
 
Mem 7Dzieła rąk Jego są trwałe i sprawiedliwe,
Nun a wszystkie Jego nakazy godne zaufania: 
Samech 8utwierdzone po wszystkie wieki, 
Ajin oparte na prawdzie i prawości. 
Pe 9Zesłał odkupienie swemu ludowi, 
Cade na wieki ustanowił swoje przymierze; 
Qof święte i groźne jest Jego imięs! 
Resz 10Bojaźńs Pana początkiem mądrości. 
Szin Wszyscy, którzy w niej trwają, rozumieją dobro. 
Taw Jego chwałas trwa na wieki.
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a) Alef, Bet, Gimel… – ozna‑
czenie kolejnych strof utworu 
alfabetycznego (Ps 9,1+).

b) kto się boi Pana – zob. Ps 
2,11+.

c) Sprawiedliwy – zob. Ps 15,2+.

d) czoło – dosł. róg, który 
w Biblii jest symbolem siły  
(Ps 75,11).

 Psalm 112. Psalm alfabetyczny (Ps 9; 25; 34; 37; 111; 119; 145) bliźniaczo podobny do poprzedniego 
(Ps 111). Dominuje w nim temat szczęścia sprawiedliwych, ukazany w dwóch etapach: teraźniejszości 
(ww. 1‑5) i przyszłości (ww. 6‑10). Psalm zawiera trzy istotne rady: zaufać Bogu (w. 7), umiłować Jego 
słowo (ww. 1.5), darzyć miłością ubogich (w. 4). Zapłatą za takie postępowanie jest według ST pomyślność 
i dobra ziemskie, natomiast według NT przede wszystkim nagroda wieczna. Troska o biednych drażni 
grzesznika, ale i dziś nienasycone pragnienie bezbożnych (w. 10) nie ma przyszłości. Jedynie troska o króle‑
stwo Boga i o Jego sprawiedliwość (Mt 6,33) prowadzi do życia wiecznego (ww. 3b.9b).

Psalm 112

Szczęście bogobojnych 

 1Allelujas! 
Alef a Szczęśliwy jest ten, kto się boi Panab,
Bet kto umiłował Jego przykazanias. 
Gimel 2Jego potomstwo będzie potężne na ziemi, 
Dalet róds prawych będzie błogosławionys. 
He 3Dostatek i bogactwo w domu jego, 
Waw a jego sprawiedliwość trwa na wieki. 
Zajin 4Wschodzi on w ciemności jak światło dla prawych: 
Chet łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. 
Tet 5Szczęśliwy człowiek, który się lituje i użycza, 
Jod zarządza uczciwie swymi sprawami. 
 
Kaf 6Sprawiedliwegoc nigdy zło nie dotknie
Lamed i pozostanie w wiecznej pamięci. 
Mem 7Nie ulęknie się złej wieści; 
Nun gotowe jest serces jego, by zaufać Panu. 
Samech 8Umocnione jego serce nie ulęknie się, 
Ajin aż spojrzy z góry na swych nieprzyjaciół. 
Pe 9Rozdzielił dary, obdarzył ubogich, 
Cade jego sprawiedliwość trwa na wieki. 
Qof Z dumą podnosi swe czołod. 
Resz 10Widząc to, bezbożny płonie gniewem, 
Szin zgrzyta zębami i marnieje. 
Taw Spełznie na niczym pragnienie bezbożnychs.
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a) Ps 113 – 118 tworzą tzw. 
Hallel, zbiór utworów śpiewa‑
nych podczas świąt (np. Mt 
26,30). W Septuagincie (LXX) 
wszystkie rozpoczynają się od 
wezwania Halelu Jah – ‘chwalcie 
Pana’ (Alleluja).

b) Słudzy – tu w znaczeniu 
wierzących, czcicieli Pana.

c) niepłodna – bezpłodność 
była powszechnie uważana za 
brak błogosławieństwa, a nawet 
karę Bożą (Pwt 7,14). Kobiety 
niepłodne były często wyszy‑
dzane (Rdz 30,22n; Hi 24,21;  
Iz 49,21).

 Psalm 113. Hymn liturgiczny i pierwszy psalm Hallelu (zob. Wprowadzenie). Po wstępnej zachęcie do 
uwielbienia Boga (ww. 1‑3) następuje uzasadnienie takiej postawy (ww. 4‑9). Bóg, wywyższony ponad 
wszystko, zna jednak ludzkie potrzeby (ww. 4‑6) i ujmuje się za poniżonymi (ww. 7‑9). W świetle NT 
orędzie hymnu zapowiada kult Ojca w Duchu i prawdzie (J 4,24). Boga najlepiej można uczcić, przyjmując 
tę samą postawę w konkretnym działaniu. Uwielbienie Boga za Jego szczególną troskę o ubogich jest 
wspólne dla Psalmu 113 i pieśni Magnificat Maryi (Łk 1,46‑55). Boże dzieło wywyższenia uniżonych 
spełniło się także w życiu Jezusa, który uniżył się przez Wcielenie, a po swojej śmierci został przez Ojca 
wywyższony. Łatwo więc odnaleźć w tym hymnie proroctwo o Wcieleniu i Zmartwychwstaniu (ww. 6‑8), 
a w konsekwencji także o Kościele i Maryi (w. 9).

Psalm 113a

Wielkość i łaskawość Boga 

1Allelujas!
Słudzyb, chwalcie Panas. 
Chwalcie imięs Pana! 
2Niech imię Pana będzie błogosławiones, 
teraz i na wieki. 
3Od wschodu słońca aż do zachodu, 
niech będzie pochwalone imię Pana.
4Pan wywyższony nad wszystkie narody, 
ponad niebiosa Jego chwałas. 
5Któż równy Panu, naszemu Bogu? 
On mieszka na wysokościach, 
6a zniża się, by ujrzeć to, 
co na niebie i na ziemi. 
7Podnosi z prochu nędzarza, 
z gnoju wydobywa ubogiego, 
8by go posadzić z książętami, 
z dostojnikami swojego ludus. 
9Pozwala niepłodnejc zamieszkać w domu 
jako matce cieszącej się dziećmi.  
Alleluja!



1357 Psalm 114

a) dom Jakuba – tu synonim 
narodu izraelskiego.

b) Zob. Ps 22,24+.

c) oblicze – zob. Ps 4,7+; 13,2+.

 Psalm 114. Hymn Hallelu (zob. Wprowadzenie) złożony z czterech strof (ww. 1‑2.3‑4.5‑6.7‑8). Przy‑
pomina on historię wyzwolenia z niewoli egipskiej (Wyjście z Egiptu, przejście przez Morze Czerwone, 
przekroczenie Jordanu, objawienie się Boga na Synaju, wyprowadzenie wody ze skały na pustyni). Izrael 
w liturgii ożywia pamięć o tych wielkich dziełach Boga. W czasach Jezusa śpiewano Psalm 114 tuż przed 
obrzędem paschalnym, stąd tak bogata jest jego interpretacja chrystologiczna. Wydarzenia z początków 
historii Izraela zachowują wartość dla Kościoła. Jest on ludem Bożym, który zrodził się ze śmierci Chrystusa 
w dniach Jego paschy, podobnie jak kiedyś naród wybrany rodził się podczas pierwszej paschy w Egipcie. 
Ciało zmartwychwstałego Pana jest prawdziwą świątynią (w. 2), a królestwem nie jest już ziemia, lecz 
wspólnota żyjących. Skała (w. 8) ludzkich serc (Ez 36,26) stała się obfitym źródłem na życie wieczne (J 4,14). 
Treść tego psalmu można odnieść także do rzeczywistości społeczno‑politycznej. Jezus, nowy Mojżesz 
wyprowadzający z niewoli oraz nowy Jozue wprowadzający swój lud do nowej ziemi obiecanej, liczy 
na swój Kościół, aby rozbić skałę obojętności, która w skamieniałych strukturach społecznych i układach 
politycznych zatrzymuje wodę, zamiast napoić nią spragnionych.

Psalm 114

Wyjście Izraela z Egiptu 

1Kiedy Izraels wychodził z Egiptu, 
dom Jakubaa od obcego ludu, 
2Judas stał się Jego świątynią, 
Izrael Jego królestwemb. 
3Morze to ujrzało i uciekło, 
Jordans wstecz się odwrócił. 
4Góry skakały jak barany, 
a pagórki jakby jagnięta ze stada. 
5Morze, cóż ci się stało, żeś uciekło, 
i tobie, Jordanie, że się cofnąłeś? 
6Góry, czemu skaczecie jak barany, 
a pagórki jakby jagnięta ze stada? 
7Drżyj, ziemio, przed obliczem Pana, 
przed obliczemc Boga Jakubas. 
8On zamienia skałę w jezioro, 
a najtwardszy kamień w źródło wody.



1358Psalm 115,1‑15

a) imieniu daj chwałę – w zna‑
czeniu siebie samego otocz chwałą 
(Ps 25,11+); tylko Bogu należy 
się cześć i chwała.

b) łaska i wierność – zob. Ps 
25,10+.

c) dom Izraela – czyli cały 
naród izraelski, dwanaście jego 
plemion.

d) tarcza – zob. Ps 3,4+; 
5,11+.

e) Dom Aarona – czyli kapła‑
ni, ród kapłański, pochodzący 
od Aarona – brata Mojżesza.

f) ci, którzy się Go boją – Ps 
2,11+; prawdopodobnie cho‑
dzi tu o tzw. prozelitów, czyli 
nawróconych z pogaństwa na 
judaizm; możliwe także jako 
określenie wszystkich czcicieli 
Boga (w. 13).

 Psalm 115. Jeden z psalmów Hallelu (zob. Wprowadzenie). Utwór zbudowany jest z sześciu strof  
(ww. 1‑2.3.4‑8.9‑14.15‑16.17‑18). Pod względem gatunku niejednolity, zawiera elementy hymnu i poucze‑
nia prorockiego. Bóg Izraela zdaje się milczeć wobec cierpień swego ludu. Aby uchronić dobre imię Boga 
przed szyderstwami pogan, lud odwołuje się do łaski i wierności (w. 1), czyli zawartych w przymierzu 
gwarancji zbawczej pomocy Boga. Można w tym psalmie widzieć zapowiedź modlitwy Chrystusa (J 17) 
zanoszonej do Ojca w obliczu zbawczej Męki. Psalmista demaskuje złudę doznań zmysłowych, uczy 
natomiast pełnego zaufania Bogu (ww. 9‑11).

Psalm 115

Jedyny prawdziwy Bóg 

1Nie nam, o Panies, nie nam, 
lecz Twemu imienius daj chwałęa 
za Twoją łaskę i wiernośćb. 
2Aby nie mówiły narody: 
„Gdzie się ich Bóg podziewa?”. 
3Nasz Bóg jest wysoko w niebie, 
czyni wszystko, co zechce.
4Ich bożki są srebrne i złote, 
to tylko dzieło rąk ludzkich. 
5Usta mają, ale nie mówią, 
mają oczy, ale nie widzą, 
6uszy mają, ale nie słyszą, 
mają nozdrza, ale nie czują. 
7Mają ręce, ale nie dotykają, 
nogi mają, ale nie chodzą, 
a gardłem nie wydają głosu. 
8Niech będą do nich podobni 
ci, którzy je wykonują, 
i wszyscy, którzy im zaufali!
9A dom Izraelac zaufał Panu, 
On ich pomocą i tarcząd! 
10Dom Aaronae zaufał Panu, 
On ich pomocą i tarczą! 
11Zaufali Panu ci, którzy się Go bojąf, 
On ich pomocą i tarczą! 
12Pan o nas pamięta i nas błogosławis: 
błogosławi dom Izraelas, błogosławi dom Aarona, 
13błogosławi wszystkich czcicieli Pana, 
i małych, i wielkich. 
14Niech Pan was pomnoży, 
was i dzieci wasze. 
15Bądźcie błogosławieni przez Pana, 
który stworzył niebo i ziemię. 
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a) synowie ludzcy – czyli 
ludzie.

b) kraina milczenia – synonim 
krainy umarłych; Ps 6,6+.

c) błogosławić – w znaczeniu 
wychwalać.

16Do Pana należy niebo najwyższe, 
a ziemię oddał synom ludzkima. 
17To nie umarli będą Cię chwalili, Panie, 
ani ci, którzy zstępują do krainy milczeniab, 
18lecz my, żyjący, będziemy błogosławićc Pana 
teraz i na wieki! 
Allelujas!
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a) nakłonił... ucha – czyli 
wysłuchał, pospieszył z ratunkiem  
(Ps 17,6+).

b) kraina umarłych – zob.  
Ps 6,6+.

 Psalm 116. Psalm wchodzący w skład Hallelu (zob. Wprowadzenie). Chociaż starożytne przekłady 
(LXX) dzieliły ten psalm na dwa utwory, stanowi on strukturalną całość. Jego dwie części (ww. 1‑6.7‑19)  
zawierają osobiste dziękczynienie psalmisty za ocalenie oraz są wyznaniem wielkiej ufności w Boga. 
W Chrystusie psalm nabiera pełnego sensu. W przeddzień śmierci krzyżowej, po Ostatniej Wieczerzy, 
Jezus śpiewał ze swymi uczniami psalmy Hallelu (zob. Wprowadzenie; Mt 26,30). Wtedy to podniósł kielich 
zbawienia (w. 13), symbol odmiany ludzkiego losu. W swojej Męce wziął On na siebie wszystkie ludzkie 
cierpienia łącznie ze śmiercią (ww. 3.8.15; zob. Hbr 5,7‑9). Bóg nie ma upodobania w śmierci, a dzięki ofie‑
rze Jezusa pokonał jej przekleństwo nadzieją nowego i wiecznego życia (w. 9). Nie ma więc takiej sytuacji 
w życiu człowieka wierzącego, która musi pogrążać go w rozpaczy. Bóg łaskawy, sprawiedliwy i miłosierny 
(w. 5) strzeże tych, którzy pokładają w Nim nadzieję i ufnie wzywają Jego pomocy (ww. 1n.4.16). Każda 
Eucharystia jest spotkaniem z Bogiem, który mocą ofiary Chrystusa wyzwala swoich wiernych. Jest ona 
także sprawowaniem dziękczynienia za doznaną pomoc i daje możliwość czerpania życia z Męki Jezusa 
w Kościele i dla Kościoła (ww. 12‑14.17‑19).

Psalm 116

Wdzięczność za ocalenie życia 

1Miłuję Panas, bo usłyszał 
mój głos błagalny, 
2bo nakłonił ku mnie swego uchaa 
w dniu mego wołania. 
3Oplotły mnie więzy śmierci, 
dosięgły mnie pęta krainy umarłychb, 
doznałem ucisku i bólu. 
4Ale wezwałem imienias Pana: 
O Panie, ratuj me życie! 
5Łaskawy jest Pan i sprawiedliwy, 
Bóg nasz jest miłosierny. 
6Pan strzeże ludzi pełnych prostoty: 
byłem w udręce, a On mnie wybawił. 
7Uspokój się we mnie, moja duszos, 
bo Pan okazał ci dobroć. 
8Ty wybawiłeś mą duszę od śmierci, 
oczy moje od łez, a nogi od upadku. 
9Będę chodził przed Panem 
w krainie żyjących.
10Ufałem nawet wtedy, gdy mówiłem: 
Jestem w wielkim ucisku. 
11Będąc przerażony, mówiłem: 
Każdy człowiek jest kłamcą! 
12Czym się Panu odwdzięczę 
za wszystko, co mi wyświadczył? 
13Podniosę kielich zbawienia 
i wezwę imienia Pana. 
14Moje śluby wypełnię przed Panem 
wobec całego Jego ludus. 
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15Cenna jest dla Pana 
śmierć Jego wiernych. 
16O Panie, jestem sługą Twoim, 
Twym sługą i synem Twej służebnicy; 
Ty zerwałeś moje więzy.
17Tobie złożę ofiaręs uwielbienia 
i wezwę imienia Pana! 
18Moje śluby wypełnię przed Panem 
wobec całego Jego ludu, 
19w dziedzińcach domu Pana, 
pośrodku ciebie, Jeruzalems!  
Allelujas! 
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a) łaska... wierność – zob.  
Ps 89,15+.

 Psalm 117. Najkrótszy psalm w Psałterzu, jeden z utworów Hallelu (zob. Wprowadzenie). Złożony 
z zachęty do powszechnego uwielbienia Boga (w. 1) oraz uzasadnienia takiej postawy (w. 2). Łaskawość 
i niezłomna wierność Boga, źródło wszelkiego dobra, przenika historię powszechną i osobistą każdego 
człowieka. Głębsza lektura psalmu pozwala odkryć w nim zachętę do dialogu między religiami. Kościół ma 
budzić pośród narodów autentyczne uczucia religijne, prowadząc do udziału w Nowym Przymierzu, opar‑
tym na łasce i wierności Boga, który wszystkie ludy powołuje w Chrystusie do zbawienia (Mt 28,18‑20).

Psalm 117

Zachęta do wielbienia Boga 

1Sławcie Panas, wszystkie narody, 
chwalcie Go, wszystkie ludy. 
2Bo potężna nad nami Jego łaska, 
a wiernośća Pana trwa na wieki!
Allelujas!



1363 Psalm 118,1‑12

a) dom Izraela – zob. Ps 115,9+.

b) dom Aarona – zob. Ps 
115,10+.

c) czciciele – dosł. ci, którzy boją 
się Pana; o bojaźni Bożej zob. Ps 
2,11+.

d) wszystkie narody – prze‑
sadnia (Ps 5,10+) wyrażająca 
powagę zagrożenia.

e) w imię Pana je starłem – 
zob. Ps 3,8+.

 Psalm 118. Ostatni psalm Hallelu (zob. Wprowadzenie); liturgiczny hymn, złożony z trzech strof  
(ww. 5‑13.14‑20.21‑28), zamkniętych w ramy wezwania do uwielbienia i dziękczynienia (ww. 1‑4.29). 
Wyrasta on z dramatu narodowego, który obrócił się już na korzyść Izraela. Psalmista, patrząc z tej 
perspektywy, zaświadcza o tym, że w sytuacji zagrożenia warto zaufać Panu (ww. 5‑9). Nawet zwarty 
atak wrogów okazuje się bowiem nieskuteczny wobec tego, który walczy w imię Pana (ww. 10‑13). Zwy‑
cięzcą okazuje się Bóg, a psalmista, który doświadczył Jego mocy, głosi chwałę Pana (w. 17), wzbudzając 
powszechną radość (ww. 15n). Dziękczynienie przechodzi w uroczystą liturgię sprawowaną w świątyni 
(ww. 19‑28). Świat wciąż jest frontem, na którym trwa walka z wrogami sprawiedliwości, miłości i po‑
koju. Warto więc posłuchać mądrościowej przestrogi psalmisty: lepiej zaufać Panu niż środkom ludzkim  
(ww. 8‑9). Bóg odpowie w dzień, który sam uczynił (Ps 118,24). Do Niego należy ostateczne zwycięstwo 
nad złem i śmiercią (ww. 13.18). Nic więc dziwnego, że Psalm 118 szybko stał się radosną pieśnią paschalną 
Kościoła, który sławi Zmartwychwstanie Chrystusa i zapowiada ostateczne pokonanie śmierci (ww. 17n). 
Sam Jezus śpiewał go z uczniami na zakończenie wieczerzy paschalnej (Mt 26,30). Do zakończenia tego 
psalmu (ww. 25‑27) nawiązuje ewangeliczny opis uroczystego wjazdu do Jerozolimy (Mt 21,9). W liturgii 
Mszy św., tuż przed przeistoczeniem, wierni sławią jego słowami przychodzącego Chrystusa (ww. 25n). 
Temat kamienia węgielnego (w. 22), którym jest sam Jezus, pojawia się w przypowieści o przewrotnych 
rolnikach (np. Mt 21,42) oraz w nauczaniu apostołów (Dz 4,11; Ef 2,20; 1P 2,4.7). Podobnie brama Pana 
(w. 20) otwiera się w Jezusie, by dać wszystkim ludziom dostęp do życia wiecznego (J 10,7‑9). Dzień, który 
Pan uczynił (w. 24), to dominujący nad całą historią dzień Zmartwychwstania Chrystusa.

Psalm 118

Liturgiczny hymn dziękczynny

1Sławcie Panas, bo jest dobry,  
bo Jego łaska na wieki. 
2Niech mówi dom Izraelaa:  
„Jego łaska na wieki”. 
3Niech mówi dom Aaronab:  
„Jego łaska na wieki”. 
4Niech mówią czcicielec Pana: 
„Jego łaska na wieki”. 
5W ucisku wzywałem Pana, 
a On mnie wysłuchał i wyzwolił. 
6Pan jest ze mną, więc się nie boję. 
Cóż może uczynić mi człowiek? 
7Pan jest moim wspomożycielem, 
z góry spojrzę na mych nieprzyjaciół. 
8Lepiej się schronić u Pana, 
niż ufać człowiekowi. 
9Lepiej się schronić u Pana, 
niż ufać możnowładcom. 
10Osaczyły mnie wszystkie narodyd, 
lecz w imięs Pana je starłeme. 
11Zewsząd mnie obległy, 
lecz w imię Pana je starłem. 
12Obległy mnie jak pszczoły, 
paliły jak ogień pali ciernie, 
lecz w imię Pana je starłem. 
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a) Powitanie zwycięzców, być 
może przez kapłanów w świą‑
tyni.

b) procesja z gałązkami – dla 
uczczenia zwycięstwa lub 
z racji jakiegoś święta (np. 
Święta Namiotów).

13Pchnięto mnie silnie, bym upadł, 
lecz Pan mnie podtrzymał. 
14Pan jest moją mocą i chlubą, 
On stał się mym wybawieniem. 
15Głos radości z wybawienia 
w namiotach sprawiedliwych: 
„Prawa ręka Pana moc okazała, 
16prawa ręka Pana się wzniosła, 
prawa ręka Pana moc okazała”. 
17Nie umrę, ale żył będę 
i opowiadał dzieła Pana. 
18Ciężko mnie Pan doświadczył, 
ale nie wydał mnie śmierci. 
19Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości: 
wejdę w nie, aby sławić Pana. 
20Oto brama Pana, 
przez nią wejdą sprawiedliwi.
21Będę Cię sławił, 
bo mnie wysłuchałeś 
i stałeś się dla mnie wybawieniem. 
22Kamień, który odrzucili budujący, 
stał się kamieniem węgielnym. 
23Pan to sprawił 
i jest to cudems w oczach naszych. 
24Oto dzień, który Pan uczynił, 
radujmy się nim i weselmy! 
25O Panie, wybaw! 
O Panie, daj pomyślność! 
26Chwała temu, który przychodzi w imię Pana!  
Błogosławimys was z domu Panaa. 
27Pan jest Bogiem i nas oświeca! 
Zarządźcie procesję z gałązkamib 
aż do rogów ołtarzas. 
28Ty jesteś moim Bogiem, będę Ci dziękował! 
Ty jesteś moim Bogiem, będę Cię wysławiał! 
29Sławcie Pana, bo jest dobry,  
bo Jego łaska na wieki!



1365 Psalm 119,1‑13

a) Alef, Bet, Gimel… – ozna‑
czenie kolejnych strof utworu 
alfabetycznego (Ps 9,1+).

b) droga – w znaczeniu postę‑
powania (Ps 1,1+).

c) Prawo – zob. Ps 1,2+.

 Psalm 119. Psalm alfabetyczny (Ps 9,1+; 25; 34; 37; 111; 112; 145), obejmujący 22 strofy, liczące po 
8 wierszy. Jest najdłuższym utworem w Psałterzu. Nie da się go zamknąć w żadnym gatunku utworów 
mądrościowych, pouczających, gdyż autor zwraca się w nim wprost do Boga. Obok głównego tematu Prawa 
treść Psalmu 119 skupia się wokół osi: przedstawienie trudnej sytuacji – wołanie o pomoc – ufność w rychłe 
wybawienie. Prawo określane jest w każdej strofie wieloma synonimami (pouczenia, przykazania, ustawy, 
nakazy, wyroki, słowa, droga). Każdy ubogi i uciśniony może upatrywać w nim niewyczerpany skarbiec 
nadziei. Psalmista opiewa słowo Boże i widzi w nim źródło życia i zbawienia (ww. 25.50.107.144.154). 
Można je osiągnąć przez trwanie w szkole słowa Bożego, a więc utrwalanie go w sobie, nieustanne 
przypominanie i rozważanie. Tak bliskie spotkanie z Objawieniem prowadzi do modlitwy i czynów 
zgodnych z wolą Boga. Psalm 119 uczy miłości do słowa Bożego i pozwala odkrywać różne aspekty jego 
działania. Prowadzi także do coraz większej zażyłości z Bogiem, którego Prawo jest wyrazem miłości do 
człowieka. Przedstawienie w Psalmie 119 słowa Bożego jako życiodajnej łaski, która prowadzi człowieka 
do zbawienia, znalazło swoje dopełnienie w nauce o Chrystusie, Słowie Boga, które stało się człowiekiem 
(J 1,1‑5.10‑14). Jezus Chrystus jest najpełniejszym słowem Ojca i szczytem objawienia, które zostało 
dane człowiekowi (Hbr 1,1‑4). W modlitwie liturgicznej podzielono Psalm 119 na fragmenty, aby ułatwić 
poznawanie jego bogatej treści.

Psalm 119

Doskonałość Bożego Prawa 

Alef a  1Szczęśliwi, których drogab nieskalana, 
którzy postępują zgodnie z Prawemc Panas. 

  2Szczęśliwi, którzy słuchają Jego pouczeń, 
całym sercems szukają Jego woli. 

  3Którzy nie dopuszczają się nieprawości, 
lecz chodzą drogami, które On wskazał. 

  4Ty dałeś swoje przykazanias, 
aby przestrzegano ich pilnie. 

  5Oby moje drogi prowadziły 
do zachowywania Twoich ustaw! 

  6Wtedy nie doznam wstydu, 
gdy będę się wpatrywał we wszystkie Twe nakazy. 

  7Sławić Cię będę, Panie, szczerym sercem,  
gdy się nauczę Twoich sprawiedliwych wyroków. 

  8Będę przestrzegał ustaw Twoich, 
abyś mnie nigdy nie odrzucił.

 
Bet  9W jaki sposób młodzieniec prostuje swą drogę? 

Zachowując Twoje słowa! 
  10Całym sercem szukam Twojej woli; 

nie odtrącaj mnie od nakazów Twoich! 
  11W mym sercu zachowuję Twoje słowa, 

abym nie zgrzeszył przeciw Tobie. 
  12Błogosławionys jesteś, Panie, 

naucz mnie Twoich ustaw. 
  13Mymi wargami ogłaszam 

wszystkie wyroki ust Twoich. 



1366Psalm 119,14‑34

a) nie zapominam – zob. Ps 
71,16+.

  14Na drodze Twych pouczeń znajduję radość 
większą niż z wielkiego bogactwa. 

  15Rozmyślam o Twoich przykazaniach 
i rozważam drogis Twoje. 

  16Roztrząsam Twoje ustawy, 
nie zapominama o Twych słowach. 

 
Gimel  17Daj zapłatę Twemu słudze, 

a będę żył i strzegł słów Twoich! 
  18Usuń to, co zasłania mi oczy, 

bym mógł rozważać cuda Twego Prawa. 
  19Jestem pielgrzymem na ziemi, 

nie kryj przede mną Twych nakazów. 
  20Omdlewam z nieustannej tęsknoty 

za Twoimi wyrokami. 
  21Skarciłeś pyszałków; 

przeklęci, którzy uchylają się od Twych nakazów! 
  22Oddal ode mnie hańbę i wzgardę, 

bo szukam Twoich pouczeń. 
  23Oto władcy zasiedli, żeby mnie oskarżać, 

lecz sługa Twój rozmyśla o Twoich ustawach. 
  24Gdyż Twoje pouczenia są dla mnie rozkoszą, 

są one moimi doradcami. 
 
Dalet  25Leżę w proch powalony, 

ożyw mnie zgodnie z Twym słowem. 
  26Opisałem moje drogi, a Ty mnie wysłuchałeś; 

naucz mnie ustaw Twoich! 
  27Ukaż mi drogę Twych przykazań, 

a będę rozważać Twoje cudas. 
  28Zalewam się łzami ze smutku, 

umocnij mnie Twymi słowami! 
  29Oddal ode mnie drogę kłamstwa, 

okaż mi łaskę poprzez Twoje Prawo! 
  30Wybrałem drogę prawdy 

i nie zapomniałem wyroków Twoich. 
  31Przylgnąłem do Twoich pouczeń, 

Panie, nie daj mi okryć się wstydem! 
  32Biegnę drogą Twoich nakazów, 

bo rozszerzyłeś me serce. 
 
He  33Panie, ukaż mi drogę Twych ustaw, 

a zawsze będę jej szukał. 
  34Daj mi zrozumienie, bym mógł badać Twe Prawo 

i przestrzegać go całym sercem. 
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  35Prowadź mnie ścieżką Twoich nakazów, 
ponieważ ją ukochałem. 

  36Nakłoń me serce do Twoich pouczeń, 
a nie do chciwości! 

  37Odwróć me oczy, by nie oglądały marności, 
ożyw mnie na Twej drodze. 

  38Połóż przed swoim sługą Twoje słowo, 
aby czuł bojaźńs przed Tobą. 

  39Usuń ode mnie hańbę, której się boję, 
bo wyroki Twoje przynoszą radość. 

  40Oto pragnę Twoich przykazań, 
w Twej sprawiedliwości obdarz mnie życiem. 

 
Waw  41Niech zstąpi na mnie Twoja łaska, Panie, 

Twoje wybawienie, zgodnie z obietnicą, 
  42a dam odpowiedź tym, co mi urągają, 

bo zaufałem słowom Twoim. 
  43Nie odbieraj nigdy moim ustom słowa prawdy, 

bo zaufałem Twoim wyrokom. 
  44Będę zawsze przestrzegał Twego Prawa, 

teraz i po wszystkie czasy. 
  45Mogę kroczyć swobodnie, 

bo kieruję się Twoimi przykazaniami. 
  46Będę głosił Twoje pouczenia wobec królów 

i nie będę się wstydził. 
  47Rozważam Twoje nakazy, 

które gorąco ukochałem. 
  48Wyciągam ręce ku umiłowanym nakazom Twoim 

i rozmyślam o Twoich ustawach.

Zajin  49Wspomnij o Twojej obietnicy danej słudze Twemu, 
bo z nią wiążę moją nadzieję. 

  50Ona pokrzepia mnie w utrapieniu, 
gdyż słowo Twoje daje mi życie. 

  51Pyszni postępują niegodziwie, 
ja jednak nie odstępuję od Twego Prawa. 

  52Panie, pamiętam o odwiecznych wyrokach Twoich 
i są one dla mnie pociechą. 

  53Obrzydzenie mnie ogarnia na widok bezbożnychs, 
porzucających Twoje Prawo. 

  54Ustawy Twoje stały się dla mnie pieśnią 
w miejscu mego wygnania. 

  55Panie, nocą wspominam imięs Twoje 
i przestrzegam Twego Prawa. 
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a) Czciciele Twoi – dosł. ci, 
którzy się Ciebie boją; o bojaźni 
Bożej zob. Ps 2,11+.

  56Będzie to dla mnie pożyteczne, 
bym zachowywał Twoje przykazania. 

 
Chet  57Panie, Ty jesteś moim udziałem; 

przyrzekłem strzec słów Twoich. 
  58Błagam Cię z całego serca: 

Zmiłuj się nade mną zgodnie z Twoją obietnicą! 
  59Rozważam drogi Twoje  

i kieruję kroki do Twoich pouczeń. 
  60Nie lękam się, jestem gotów 

zachowywać Twoje nakazy. 
  61Oplotły mnie więzy bezbożnych, 

lecz nie zapomniałem Twego Prawa. 
  62O północy wstaję, by sławić Ciebie  

za sprawiedliwe wyroki Twoje. 
  63Przyjaźnię się z tymi, co cześć Ci oddają 

i przestrzegają przykazań Twoich. 
  64Panie, ziemia jest pełna Twej łaski; 

naucz mnie ustaw Twoich. 
 
Tet  65Okazałeś dobroć Twemu słudze, 

zgodnie z Twoją obietnicą, Panie. 
  66Naucz mnie dobroci, karności i wiedzy, 

bo zawierzyłem Twoim nakazom. 
  67Błądziłem, zanim doznałem upokorzenia, 

dlatego będę strzec Twojego słowa. 
  68Jesteś dobry i czynisz dobrze, 

naucz mnie Twoich ustaw. 
  69Pyszni zmyślają o mnie kłamstwa, 

lecz ja całym sercem przestrzegam Twych przykazań. 
  70Otępiało w tłuszczu ich serce, 

a ja rozważam Prawo Twoje. 
  71Dobre to dla mnie, żeś mnie upokorzył, 

bym się nauczył Twoich ustaw. 
  72Lepsze jest dla mnie Prawo wydane przez Ciebie 

niż wielkie ilości złota i srebra. 
 
Jod  73Twoje ręce uczyniły mnie i ukształtowały; 

daj mi zrozumienie, bym się nauczył 
  Twoich nakazów. 
  74Czciciele Twoia cieszą się na mój 

widok,ponieważ zaufałem Twoim słowom. 
  75Poznałem, Panie, że wyroki Twe są sprawiedliwe 

i słusznie mnie upokorzyłeś. 
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  76Okaż mi swą łaskę, aby mnie pocieszyć, 
zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze. 

  77Niech zstąpi na mnie Twe miłosierdzies, a żyć będę, 
bo Prawo Twoje jest moją rozkoszą. 

  78Niech się zawstydzą pyszni,  
 co mnie niesłusznie znieważali, 
a ja rozważam przykazania Twoje. 

  79Niech się zwrócą do mnie Twoi czciciele, 
którzy uznają Twe pouczenia. 

  80Niech moje serce wytrwa bez skazy  
 przy ustawach Twoich, 
abym nie został zawstydzony. 

Kaf  81Omdlewam z tęsknoty za zbawieniem, 
zaufałem Twojej obietnicy. 

  82Moje oczy tęsknią do Twojego słowa, 
pytam, kiedy mnie pocieszysz. 

  83Chociaż jestem jak skórzany worek w dymie, 
ustaw Twoich nie zapominam. 

  84Ile dni zostało Twemu słudze? 
Kiedy osądzisz moich prześladowców? 

  85Pyszni wykopali dół pode mną, 
pogardzając Prawem Twoim! 

  86Wszystkie Twe nakazy są prawdą; 
pomóż mi, bo nękają mnie kłamstwem! 

  87Omal nie zgładzili mnie z ziemi, 
lecz ja nie porzuciłem przykazań Twoich. 

  88Udziel mi życia według Twej łaski, 
a będę słuchał Twoich pouczeń! 

Lamed  89Na wieki, o Panie, 
Twoje słowo trwa w niebie. 

  90Z pokolenia na pokolenie wierność Twoja; 
umocniłeś ziemię, by trwała. 

  91Według wyroków Twoich wszystko trwa do dzisiaj, 
bo wszechświat jest na Twojej służbie. 

  92Gdybym nie rozważał Prawa Twego, 
zapewne zginąłbym upokorzony. 

  93Obym nigdy nie zapomniał Twoich przykazań, 
ponieważ przez nie obdarzyłeś mnie życiem. 

  94Jestem Twój, więc mnie wybaw, 
bo kieruję się Twymi przykazaniami. 

  95Czyhali na mnie bezbożnicy, aby mnie zgubić; 
zrozumiałem Twoje pouczenia. 
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  96Widziałem kres wszelkich dokonań, 
lecz Twój nakaz nie ma kresu! 

Mem   97Jakże miłuję Twoje Prawo, 
cały dzień je rozważam. 

  98Czynisz mnie mądrzejszym od mych wrogów, 
bo nakaz Twój zawsze jest ze mną. 

  99Jestem rozumniejszy od wszystkich nauczycieli, 
gdyż rozważam Twoje pouczenia. 

  100Jestem bardziej doświadczony niż starcy, 
bo przestrzegam przykazań Twoich. 

  101Unikałem wszelkich ścieżek grzechus, 
by dochować wierności słowom Twoim. 

  102Nie odstąpiłem od Twoich wyroków, 
gdyż Ty mnie pouczyłeś. 

  103Jak słodkie dla mego podniebienia  
 jest Twoje słowo, 
słodsze niż miód dla ust moich. 

  104Dzięki Twoim przykazaniom jestem rozumny, 
toteż nienawidzę wszelkiej drogi kłamstwa. 

Nun  105Twoje słowo jest pochodnią dla nóg moich 
i światłem na mojej ścieżce. 

  106Przysiągłem i postanowiłem 
przestrzegać Twych sprawiedliwych wyroków. 

  107Upokorzono mnie bardzo; 
Panie, ożyw mnie zgodnie z Twoją obietnicą. 

  108Niech będą Ci miłe, Panie, ofiary ust moich! 
Naucz mnie Twoich wyroków! 

  109Moje życie jest wciąż w niebezpieczeństwie, 
ale nie zapominam o Twoim Prawie.

  110Bezbożni zastawili na mnie sidła, 
lecz nie odszedłem od Twoich przykazań. 

  111Odziedziczyłem na wieki pouczenia Twoje, 
gdyż są radością mego serca. 

  112Skłoniłem serce moje, by pełniło Twe ustawy 
ze względu na wieczną zapłatę.

Samech  113Znienawidziłem niegodziwość, 
a umiłowałem Prawo Twoje. 

  114Ty jesteś moją pomocą i tarczą, 
więc ufam słowu Twojemu. 

  115Odstąpcie ode mnie, złoczyńcy, 
bym mógł rozważać nakazy mego Boga. 



1371 Psalm 119,116‑134

  116Przygarnij mnie zgodnie z Twą obietnicą,  
 a żyć będę, 
nie zawiedź mojego oczekiwania. 

  117Wspomóż mnie, a będę ocalony, 
bym stale rozważał Twoje ustawy. 

  118Odrzucisz tych, co porzucają ustawy Twoje, 
bo ich zamysły są przewrotne. 

  119Odrzucisz wszystkich bezbożników  
 ziemi jak śmieci, 
a ja wciąż miłuję Twoje pouczenia. 

  120Ponieważ lękam się Twoich sądóws, 
drży z bojaźni przed Tobą ciałos moje. 

Ajin  121Wypełniałem prawo i sprawiedliwość, 
nie wydaj mnie tym, co mnie krzywdzą. 

  122Zapewnij dobro Twemu słudze, 
niech pyszni mnie nie dręczą. 

  123Oczy moje tęsknią za Twoim zbawieniem 
i za Twym sprawiedliwym słowem. 

  124Postąp z Twym sługą według łaski Twojej 
i naucz mnie Twoich ustaw. 

  125Jestem Twoim sługą; daj mi zrozumienie, 
abym poznał pouczenia Twoje. 

  126Czas już, o Panie, byś przystąpił do dzieła, 
bo pogwałcili Prawo Twoje. 

  127Toteż umiłowałem Twoje nakazy 
bardziej niż najczystsze złoto. 

  128Dlatego trzymam się wszystkich przykazań 
  Twoich, 
 a nienawidzę wszelkiej drogi kłamstwa. 

Pe  129Godne podziwu są Twe pouczenia, 
dlatego je rozważam. 

  130Wyjaśnienie Twoich słów rozjaśnia umysł 
i daje rozum ludziom prostym. 

  131Otworzyłem me usta i głęboko wzdycham, 
pragnąc nakazów Twoich. 

  132Spójrz na mnie i zmiłuj się nade mną, 
jak zwykłeś postępować z miłującymi Twe imię. 

   133Kieruj moimi krokami zgodnie 
   z obietnicą Twoją, 
  by nie opanowała mnie żadna niegodziwość. 
  134Wybaw mnie od ludzkich potwarzy, 

a będę przestrzegał przykazań Twoich. 
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  135Rozjaśnij oblicze nad swym sługą 
i naucz mnie ustaw Twoich. 

  136Potoki łez płyną z moich oczu, 
bo nie przestrzegano Prawa Twego. 

Cade  137Sprawiedliwy jesteś, Panie, 
i słuszne są wyroki Twoje. 

  138Ty wydałeś postanowienia, 
które są sprawiedliwe i niezawodne. 

  139Gorliwość mnie pożera, 
bo moi wrogowie zapomnieli o Twych słowach. 

  140Słowo Twoje jest pełne ognia, 
więc miłuje je Twój sługa. 

  141Jestem mały i wzgardzony, 
lecz nie zapomniałem przykazań Twoich. 

  142Twoja sprawiedliwość jest wieczna, 
a Prawo Twoje jest prawdą. 

  143Dopadł mnie ucisk i strapienie, 
lecz rozkoszuję się Twymi nakazami. 

  144Pouczenia Twoje to wieczna sprawiedliwość; 
daj mi je pojąć, a żyć będę. 

Qof  145Wołam z całego serca: Wysłuchaj mnie, Panie, 
bo szukam ustaw Twoich! 

  146Wzywam Cię, abyś mnie ocalił, 
chcę zachować Twoje pouczenie! 

  147Wstaję przed świtem i wołam; 
w słowach Twoich pokładam ufność. 

  148Do późnej nocy czuwam, 
aby rozważać Twoje słowa. 

  149Słuchaj łaskawie mego głosu, Panie, 
spraw, abym ożył zgodnie z wyrokiem Twoim. 

  150Zbliżyli się niegodziwi prześladowcy, 
są oni daleko od Twojego Prawa. 

  151Ty jesteś blisko, Panie, 
i wszystkie Twe nakazy są prawdą. 

  152O Twych pouczeniach wiedziałem zawsze, 
że ustaliłeś je na wieki. 

Resz  153Ratuj mnie i spójrz na moje uniżenie, 
bo nie zapomniałem Twego Prawa. 

  154Rozsądź moją sprawę i mnie wykup, 
ożyw mnie słowem Twoim. 

  155Bezbożnis nie osiągną zbawienia, 
bo nie zważają na Twoje ustawy. 
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  156Zawsze okazujesz miłosierdzies swoje, Panie; 
ożyw mnie zgodnie z Twymi wyrokami. 

  157Choć liczni są moi prześladowcy i ciemiężyciele, 
nie odstępuję od Twoich pouczeń. 

  158Widziałem odstępców i bolałem nad tym, 
że nie zachowują słów Twoich. 

  159Spójrz, jak miłuję przykazania Twoje, Panie, 
ożyw mnie zgodnie z Twą łaską. 

  160Podstawą słów Twoich jest prawda, 
wieczne są wyroki Twej sprawiedliwości. 

Szin  161Możni prześladują mnie bez przyczyny, 
lecz moje serce lęka się tylko słów Twoich. 

  162Będę się cieszył z Twojej obietnicy 
jak ten, co znalazł bogate łupy. 

  163Nienawidzę kłamstwa i nim się brzydzę, 
lecz Prawo Twoje miłuję. 

  164W ciągu dnia siedmiokrotnie Cię wielbię 
za sprawiedliwe wyroki Twoje. 

  165Wielki pokójs dla miłujących Twe Prawo, 
tacy nie mogą się potknąć. 

  166Wyczekuję Twego zbawienia, Panie, 
i miłuję nakazy Twoje. 

  167Zachowuję Twoje pouczenia  
i bardzo je miłuję. 

  168Przestrzegam przykazań i pouczeń Twoich, 
bo wszystkie me drogi są Ci znane, Panie. 

Taw  169Niech modlitwa moja dotrze przed Twe oblicze, Panie, 
zgodnie z Twym słowem daj mi zrozumienie. 

  170Niech me błaganie dojdzie do Ciebie, 
ocal mnie zgodnie z Twoją obietnicą! 

  171Hymn pojawi się na moich wargach, 
gdy mnie nauczysz ustaw Twoich. 

  172Mój język będzie głosił Twoje słowo, 
bo wszystkie Twe nakazy są sprawiedliwe. 

  173Niech ocali mnie Twa ręka, 
bo wybrałem przykazania Twoje. 

  174Od Ciebie, Panie, oczekuję zbawienia, 
a Twoje Prawo jest dla mnie rozkoszą. 

  175Pozwól mi żyć, abym mógł Cię chwalić! 
Niech Twoje wyroki będą dla mnie pomocą. 

  176Błądziłem jak zagubiona owca, 
szukaj Twego sługi, bo nie zapominam  
 nakazów Twoich!
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a) Pieśń wstępowań – dosł. stop-
ni, kroków. Pieśń pielgrzymów 
zdążających (wstępujących) do 
położonej na górze Jerozolimy.

b) Cierpienia zadane psalmi‑
ście obrócą się przeciwko jego 
oszczercy.

c) Meszek – imię szóstego syna 
Jafeta (Rdz 10,2) oraz nazwa 
górzystego regionu w centralnej 
Azji Mniejszej, którego miesz‑
kańcy byli znanymi metalurga‑
mi.

d) Kedar – imię jednego 
z dwunastu synów Izmaela 
(Rdz 25,13) i pochodzącego od 
niego wojowniczego plemienia 
nomadów‑pasterzy, zamieszku‑
jących północną część Pustyni 
Arabskiej. Kedaryci zamieszki‑
wali w łatwo rozpoznawalnych 
ciemnobrązowych lub czarnych 
namiotach.

 Psalm 120. Psalm otwiera zbiór pieśni pielgrzymkowych (Ps 120 – 134). Utwór przeznaczony „na 
wejście” do Jerozolimy. Dwie jego strofy (ww. 1‑4.5‑7) ukazują problem współistnienia Izraela z obcymi 
narodami. Włączenie tego utworu do kolekcji psalmów pielgrzymkowych wskazuje na jego interpretację 
zbiorową: przemawia w nim cały lud Boży rozproszony po świecie i doświadczany przez konflikty 
wojenne. Wygnaniec, który daremnie marzy o pokoju, znajduje go w Jerozolimie, której nazwa oznacza 
właśnie ‘miasto pokoju’. W takiej interpretacji wymienione nazwy geograficzne (Meszek, Kedar) trzeba 
rozumieć ogólnie jako kraje rozproszenia. Chociaż fizycznie oddaleni, izraelscy wygnańcy są związani 
ze stolicą i świątynią więzami wiary i miłości. Psalm wyraża gorące pragnienie pokoju. Tylko żarliwa 
modlitwa może przemienić zarzewie wrogości w źródło zgody i pojednania. Ze słów psalmisty przebija 
już tajemnica Wcielenia Jezusa Chrystusa. Zamieszkał On pośród namiotów Kedaru (w. 5; zob. J 1,14), aby 
pojednać zwaśnione narody (Ef 2,16n). Pokojem ludzkości jest bowiem Jezus (Ef 2,14).

Psalm 120

Przeciwko ludziom fałszywym 

1Pieśń wstępowańa.
Do Panas wołałem w ucisku, 
a On mnie wysłuchał. 
2Panie, ocal mnie od głoszących kłamstwo 
i od podstępnego języka. 
3Co zyskasz i co ci z tego przyjdzie, 
podstępny języku? 
4Tylko ostre strzały wojownika 
i rozżarzone węgle z janowcab.
5Biada mi, że przebywam w Meszekc, 
że mieszkam pośród namiotów Kedarud. 
6Zbyt długo przebywałem z tymi, 
którzy nienawidzą pokojus. 
7Ja jestem za pokojem! 
Lecz gdy do nich przemawiam, 
oni dążą do wojny!
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a) Pieśń wstępowań – zob.  
Ps 120,1+.

b) Cechy Boga przedstawio‑
ne w wersetach 3‑4 psalmista 
w domyśle przeciwstawia bez‑
silności bożków pogańskich  
(Ps 115,3‑10).

 Psalm 121. Psalm pielgrzymkowy, złożony z dwóch części: ze słów pielgrzyma (ww. 1n) i z odpowiedzi 
kapłana (ww. 3‑8). Słowa tej modlitwy krzepią każdego wierzącego, którego siły osłabły w pielgrzymce 
życia. Pieśń bowiem sławi Boga jako strażnika swego ludu i źródło niezawodnej pomocy. Obrazy nisz‑
czącej siły słońca i księżyca (w. 6) można interpretować na różnych poziomach, widząc w nich różne 
źródła destruktywnego wpływu na ludzką psychikę, moralność czy więzi społeczne. Moc strażnika Izraela 
(ww. 4n) zawsze jednak przewyższa porażającą siłę przeciwnika. Obrońcą nowego ludu Bożego jest 
Jezus, Pasterz i Baranek (Ap 7,16n; 1P 2,25). On jest przewodnikiem, który prowadzi do życia (J 8,12), 
krzepi utrudzonych (Mt 11,28) i poi spragnionych (J 7,37). Pod Jego opieką Kościół szczęśliwie osiągnie 
ostateczny cel ziemskiej wędrówki.

Psalm 121

Strażnik Izraela 

1Pieśń wstępowań a.
Oczy swe wznoszę ku górom: 
Skąd przyjdzie dla mnie pomoc? 
2Pomoc przychodzi od Panas, 
który stworzył niebo i ziemię!
3On nie pozwoli potknąć się twej nodze 
ani się nie zdrzemnie Ten, który cię strzeże! 
4Nie zdrzemnie się nigdy ani nie zaśnie 
Strażnik Izraelab. 
5Pan jest strażnikiem twoim, 
Pan twoją osłoną, 
On jest po twojej prawej stronie. 
6We dnie nie porazi cię słońce 
ani księżyc w nocy. 
7Pan cię ustrzeże od zła wszelkiego, 
Pan ochroni twe życie. 
8Pan cię ustrzeże przy wyjściu i powrocie, 
teraz i na wieki.
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a) Pieśń wstępowań – zob.  
Ps 120,1+.

b) wstępują – tradycyjne słow‑
nictwo, gdyż Jerozolima była 
położona na górze; z niej się 
zstępuje a nie wychodzi.

 Psalm 122. Pieśń pielgrzymkowa złożona z trzech strof (ww. 1‑2.3‑5.6‑9). Celem pielgrzymki jest jero‑
zolimska świątynia, dom Pana (ww. 1.9). Psalm jest świadectwem ogromnego szacunku, jakim w narodzie 
wybranym cieszyła się Jerozolima jako święte miasto, miejsce „zamieszkania” Boga, które było jedynym, 
gdzie można było składać Mu ofiary. Stąd roztacza On swoje królowanie i opiekuje się swoim ludem za 
pośrednictwem królów z dynastii Dawida. Utwór nosi więc także cechy pieśni Syjonu (zob. Wprowadzenie; 
Ps 46; 48; 76; 84; 87). Lektura chrześcijańska Psalmu 122 prowadzi do kontemplacji tajemnicy nowej 
Jerozolimy. O ile ziemska stolica Dawida była znakiem jedności dwunastu plemion Izraela, Jerozolima 
niebieska obejmuje już zwielokrotnioną liczbę wybranych, czyli symboliczne sto czterdzieści cztery tysiące 
(Ap 7,4). Zwycięski Chrystus, Nowy Dawid, zasiada w niej na tronie sędziowskim (w. 5) jako Pan 
zjednoczonej ludzkości. On pojednał wszystko ze sobą, wprowadziwszy pokój przez krew swego krzyża (Kol 
1,20). Zbawcze dzieło, zapoczątkowane w ziemskiej Jerozolimie, na Golgocie, to początek wspólnego 
pielgrzymowania ku nowej ziemi.

Psalm 122

Powitanie Jeruzalem 

1Pieśń wstępowańa. Dawida.
Uradowałem się, gdy mi powiedziano: 
„Pójdziemy do domu Panas!”. 
2Stanęły już nasze nogi 
na twoich dziedzińcach, Jeruzalems! 
3Jeruzalem, zbudowane jak miasto, 
gdzie wszyscy się jednoczą. 
4Bo tam wstępująb plemiona, 
plemiona Pana, 
by zgodnie z prawems Izraelas 
sławić imięs Pana. 
5Tam bowiem ustawiono trony sędziowskie, 
trony domu Dawida. 
6Jeruzalem, proś o to, co służy pokojowis, 
i o pomyślność dla tych, co cię miłują. 
7Niech pokój będzie w murach twoich 
i pomyślność w twoich pałacach! 
8Za względu na moich bracis i bliźnichs 
będę głosił: Pokój tobie!
9Ze względu na doms Pana, naszego Boga, 
życzę ci szczęścia.
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a) Pieśń wstępowań – zob.  
Ps 120,1+.

 Psalm 123. Pieśń pielgrzymów złożona z trzech części: wyznania ufności (ww. 1n), suplikacji  
(w. 3ab) i lamentacji (ww. 3c‑4). Widać więc, że w porównaniu z innymi psalmami o charakterze 
lamentacji, kolejność wydarzeń dramatu jest odwrócona. Każe to skupić uwagę na zakończeniu utworu. 
Dokonując społecznej lektury psalmu, odkrywamy, że więzy pomiędzy jednostką (w. 1) a wspólnotą  
(ww. 2‑4) opisują solidarność Kościoła ze wszystkimi wzgardzonymi w społeczności. Zjednoczenie z upo‑
korzonymi ma wymiar religijny i dokonuje się poprzez zwrócenie się ku Panu, Bogu naszemu (w. 2), który 
podnosi z poniżenia. W Nim odkrywamy, że cierpiący są naszymi siostrami i braćmi, bo On jest Panem 
i Ojcem nas wszystkich. Werset 2 uzasadnia etykę dobrowolnego duchowego poddaństwa. O ile relacje 
sługa – pan są grzechem społecznym, gdyż niszczą osobowość ludzką i godzą w godność każdej osoby, to 
relacje z Bogiem, w którym człowiek uznaje swojego jedynego Pana, przywracają człowiekowi utraconą 
godność i porządkują stosunek do siebie, innych ludzi i świata.

Psalm 123

Ufne spojrzenie ku Bogu 

1Pieśń wstępowańa.
Do Ciebie wznoszę oczy, 
który mieszkasz w niebie! 
2Jak oczy sług zwracają się na ręce panów, 
jak oczy służącej na ręce jej pani, 
tak oczy nasze – ku Panus, Bogu naszemu, 
aby się zmiłował nad nami. 
3Zmiłuj się nad nami, Panie, 
zmiłuj się nad nami.
Bo do syta nakarmiono nas wzgardą. 
4Ponad miarę napełniły nas szyderstwa wrogów 
i pogarda pysznych!
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a) Pieśń wstępowań – zob.  
Ps 120,1+.

 Psalm 124. Dziękczynienie za ocalenie narodu. Pierwsza strofa (ww. 1‑5) dla ilustracji zagrożenia 
posługuje się symbolami kosmicznymi (ogień i woda); druga (ww. 6‑8) odwołuje się do obrazów myśliw‑
skich. Świadomość niebezpieczeństw, z których zostaliśmy wyrwani, pozwala na głębszą lekturę psalmu, 
zarówno osobistą, jak i społeczną. Bóg jest potężniejszy od wszelkich zagrożeń, które nas dosięgają. On 
ratuje nas od zagłady i podtrzymuje swoją opieką. Jezus wielokrotnie zapewniał o niej swoich uczniów 
(np. Mt 10,30n; Łk 12,32; J 17,15) i sam przychodził im z pomocą (np. Mt 8,25; 14,30; J 17,12; Dz 12,11). 
Końcowa inwokacja (w. 8) jest wyznaniem wiary, często powtarzanym w liturgii Kościoła.

Psalm 124

Dziękczynienie Izraela za ocalenie 

1Pieśń wstępowańa. Dawida.
Gdyby Pans nie był z nami 
– niech Izraels powtórzy – 
2gdyby Pan nie był z nami, 
kiedy przeciw nam powstali ludzie, 
3wtedy żywcem by nas pożarli,  
w zapale swej wściekłości,
4wtedy pochłonęłaby nas woda 
i potok by nas zalał, 
5wtedy by nas porwały 
kipiące topiele.
6Błogosławionys Pan, który nas nie wydał 
na pastwę ich zębów. 
7Jesteśmy jak ptak, który się wyrwał 
z sidła ptaszników. 
Sidło się zerwało, 
a myśmy ocaleli. 
8Wspomożenie nasze w imienius Pana, 
który stworzył niebo i ziemię.
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a) Pieśń wstępowań – zob.  
Ps 120,1+.

 Psalm 125. Psalm pielgrzymkowy złożony z dwóch części (ww. 1n.3‑5): wyznania ufności i lamentacji 
narodu. Wymowa obrazu miasta warownego nie jest już dziś tak silna, gdyż nawet najbardziej solidne 
mury obronne nie gwarantują bezpieczeństwa. Jednak sens teologiczny psalmu zyskuje przez to większą 
wyrazistość. Bóg jest jedynym obrońcą ludzi, On zapewnia stałość tym, którzy się u Niego chronią  
(ww. 1n). Bez Jego pomocy nikt nie wytrwa w dobrym postępowaniu (w. 3). Psalm uczy więc pokory. 
Znaczący jest także jego wymiar eklezjalny i eschatologiczny. Historyczna Jerozolima była symbolem 
bezpieczeństwa i pokoju. Paradoksalnie jednak to „miasto pokoju” pogrążone jest do dziś w zawierusze 
wojen i konfliktów. Ten bolesny fakt kieruje naszą myśl w stronę niebieskiej Jerozolimy (Ap 21,2), do 
której jesteśmy powołani i która jest źródłem nadziei dla zmierzających do niej pielgrzymów. Ufność 
złożona w Bogu jest gwarancją ostatecznego zwycięstwa.

Psalm 125

Bóg obrońcą swego ludu 

1Pieśń wstępowańa.
Ci, którzy ufają Panus, 
są jak góra Syjons. 
Ona się nigdy nie chwieje, 
lecz trwa na wieki. 
2Jak góry otaczają Jeruzalems, 
tak Pan swój luds otacza 
teraz i na wieki. 
3Nie zaciąży berło bezbożnychs 
nad losem sprawiedliwych, 
aby prawi nie wyciągali rąk ku nieprawości. 
4Czyń dobrze, Panie, tym, co są dobrzy 
i mają prawe serces! 
5A tych, co chodzą po krętych drogachs, 
niech Pan odrzuci z popełniającymi nieprawość. 
Pokójs Izraelowis!
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a) Pieśń wstępowań – zob.  
Ps 120,1+.

b) wyschłe strumienie – tzw. 
wadi, czyli suche doliny, które 
kilka razy w roku nagle napeł‑
niają się wielką ilością wody 
pochodzącej z opadów i zamie‑
niają się w rwące potoki lub 
szerokie rzeki.

 Psalm 126. Pieśń narodu o wyzwoleniu, złożona z dwóch części (ww. 1‑4.5n). Wspomnienie dozna‑
nego kiedyś ocalenia budzi nadzieję narodu na zbawczą interwencję Boga w obecnej trudnej sytuacji  
(ww. 1.4). Teraźniejszość także jest etapem historii zbawienia, w której Bóg objawia swoją dobroć. Z Jego 
pomocą może odrodzić się życie psychiczne, moralne czy duchowe tak poszczególnego człowieka, jak 
i całych społeczeństw. Ziarno wiary i łzy pokuty dają szansę na przemianę duchowej pustyni w obfitującą 
we wszelki plon nową ziemię (ww. 5n). Łatwo wyjaśnić, dlaczego Psalm 126 znalazł się wśród pieśni 
pielgrzymów. W doświadczeniu wielu pielgrzymujących ku górze Syjon realizuje się w pewien sposób 
powrót z niewoli do źródeł życia.

Psalm 126

Płacz zamieniony w radość 

1Pieśń wstępowańa.
Gdy Pans odmienił los Syjonus, 
byliśmy jak we śnie! 
2Wtedy nasze usta napełniły się radością, 
a nasz język weselem. 
Wówczas mówiono między narodami: 
„Pan uczynił im wielkie rzeczy”. 
3Pan uczynił nam wielkie rzeczy 
i radość nas przepełnia. 
4Odmień nasz los, Panie, 
jak wyschłe strumienieb w ziemi południowej!
5Ci, którzy we łzach sieją, 
będą zbierać z radością. 
6Idą z płaczem, niosąc ziarno, 
lecz wracają z radością, niosąc snopy!
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a) Pieśń wstępowań – zob.  
Ps 120,1+.

b) Dzieci były szczególnym 
znakiem Bożego błogosławień‑
stwa; nadzieją, że w przy‑
szłości zagwarantują bezpie‑
czeństwo i dobrobyt nie tylko 
swoim rodzicom, ale i całemu 
narodowi.

 Psalm 127. Psalm pouczający. Podwójny temat (miasta i rodziny) pozwolił włączyć utwór do zbioru 
psalmów pielgrzymkowych. Pierwsza strofa (ww. 1n) podkreśla dzieło Boga jako budowniczego, stróża 
i dawcy środków utrzymania; druga (ww. 3‑5) wyjaśnia te metafory. Bóg jest źródłem płodności i pokoju; 
On zapewnia to, co ludziom jest konieczne do życia (np. Ps 104,27n). Myśl ta znajduje swe dopełnie‑
nie w Psalmie 128. Żadna ludzka praca nie przynosi dobrego skutku, jeśli człowiek nie współdziała 
z Bożym planem zbawczym. Tylko zawierzenie Bogu pozwala zachować ludziom pokój. Przyszłość ziemi  
nie zależy więc od rewolucji technicznej, lecz od daru Pana (w. 3). Zgodnie z Bożym zamysłem nic nie 
buduje społeczności lepiej niż dzieci (w. 4); żadne strzały (w. 4) nie odeprą skuteczniej ataków wroga. 
Ale ani dom, ani miasto nie spełnią swej funkcji opiekuna i obrońcy, jeśli Bóg sam nie ustrzeże ludzkich 
zasobów. Planowanie więc „nowego świata” bez odniesienia do Bożego planu przypomina budowę wieży 
Babel (Rdz 11).

Psalm 127

Błogosławieństwo pracy 

1Pieśń wstępowańa. Salomona.
Jeżeli Pans nie zbuduje domu, 
daremnie się trudzą budujący. 
Jeżeli Pan nie strzeże miasta, 
na próżno czuwają straże. 
2Daremnie wstajecie przed świtem 
i skracacie swój odpoczynek; 
jecie chleb zapracowany ciężko, 
a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych.
3Oto dzieci są darem Pana, 
a owoc łona zapłatąb. 
4Jak strzały w ręku wojownika, 
tak dzieci zrodzone za młodu. 
5Szczęśliwy ten, kto nimi napełni swój kołczan! 
Nie dozna wstydu, 
gdy u bram miasta dojdzie do rozprawy z wrogiem.



1382Psalm 128

a) Pieśń wstępowań – zob.  
Ps 120,1+.

b) kroczyć drogami – czyli 
postępować zgodnie z wolą Bożą 
(Ps 1,1+).

c) Syjon – zob. Ps 3,5+.

 Psalm 128. Psalm pouczający o trzech cechach prawdziwego szczęścia. Przedstawiają je obie części 
utworu (ww. 1‑3. 4‑6) w tej samej kolejności. Najpierw od wewnątrz: warunkiem szczęścia jest bojaźń 
Boża, czyli prawdziwa cześć, polegająca na zachowaniu przykazań (ww. 1.4). Następnie, kontynuując 
myśl z Psalmu 127, psalmista przedstawia konkretne znaki błogosławieństwa (szczęścia). Dla Izraelity 
są to: pomyślność materialna i liczne potomstwo. Psalm mógł służyć jako formuła błogosławieństwa dla 
narzeczonych i nowożeńców, przybywających z pielgrzymką do Jerozolimy (podobną rolę pełni do dziś 
w liturgii Kościoła). Obiecane w nim dobra są nadal istotne: zgoda w rodzinie i pokój w narodzie. Na 
głębszy sens wskazuje Jezusowa alegoria winnego krzewu (J 15): jedynym drzewem zawsze płodnym jest 
Kościół, żywe Ciało Chrystusa; jego latorośle to wierni, zgromadzeni wokół stołu Słowa i Eucharystii. 
Psalm pierwotnie adresowany do małżonków, w wymiarze duchowym jest zapowiedzią oblubieńczej 
miłości Chrystusa do Kościoła (Ef 5,22‑33).

Psalm 128

Szczęście rodzinne 

1Pieśń wstępowańa.
Szczęśliwy, kto oddaje cześć Panus, 
kto kroczy drogamib, które On wskazuje! 
2Będziesz spożywał owoce twych trudów, 
powiedzie ci się i będziesz szczęśliwy. 
3Twoja małżonka jak płodna winorośl 
w zaciszu twego domostwa. 
Twoje dzieci jak oliwne sadzonki 
dokoła twojego stołu. 
4Tak oto błogosławionys jest człowiek, 
który oddaje cześć Panu! 
5Niech cię Pan błogosławi z Syjonuc, 
byś oglądał pomyślność Jeruzalems 
po wszystkie dni twego życia. 
6I abyś oglądał swych wnuków. 
Pokójs Izraelowis!



1383 Psalm 129

a) Pieśń wstępowań – zob.  
Ps 120,1+.

b) młodość – metafora okresu 
niewoli w Egipcie.

c) Syjon – zob. Ps 3,5+.

 Psalm 129. Kompozycja pouczająca, skupiona na centralnej myśli, że Pan jest Zbawicielem (w. 4). 
Zagrożona przez najeźdźców Jerozolima cudownie ocalała i ogłasza nieubłagany sąd Boży nad swymi 
wrogami. Wypowiada nad nimi modlitwę złorzeczenia, prosząc o ich zawstydzenie i zupełną porażkę. 
Kto „orze” na grzbietach ubogich, ten niczego nie zbierze i sam stanie się jak bezużyteczna trawa. Sens 
chrystologiczny wynika z dosłownego. Jezus, poniżany od młodości (w. 1), sieczony biczami przed śmiercią 
(ww. 2n), ujrzał Bożą sprawiedliwość (w. 4). Ci, którzy Go wydali na Mękę, nadużywając swej władzy, 
zostali ośmieszeni w blasku Jego Zmartwychwstania, a ich knowania stały się bezowocne jak sucha trawa 
na dachach (ww. 5‑7). Złoczyńcy nie mogą liczyć na Boże błogosławieństwo (w. 8). Natomiast sprawie‑
dliwych, którzy zaufali Panu, nie przemogą żadne przeciwności.

Psalm 129

Bóg nadzieją w ucisku 

1Pieśń wstępowańa.
Ileż razy uciskali mnie od młodościb 
– niech powtórzy Izraels – 
2ileż razy uciskali mnie od młodości, 
ale mnie nie przemogli. 
3Mój grzbiet poorali bezbożnis, 
żłobiąc długie bruzdy. 
4Ale Pans sprawiedliwy 
pozrywał więzy bezbożnych.
5Niech się zawstydzą i cofną 
wszyscy nienawidzący Syjonuc! 
6Niech będą jak trawa na dachach, 
która usycha, zanim rozkwitnie. 
7Kosiarz nie napełni nią swej ręki, 
ani żniwiarz swego naręcza. 
8I nie powiedzą przechodnie: 
„Błogosławieństwos Pana niech będzie z wami, 
błogosławimy was w imięs Pana!”.



1384Psalm 130

a) Pieśń wstępowań – zob.  
Ps 120,1+.

b) Z głębokości – dosł. cho‑
dzi o głębię morza (oceanu); 
metafora wszelkich ludzkich 
nieszczęść.

c) nakłoń... uszu – zob. Ps 17,6+.

d) bojaźń – zob. Ps 2,11+.

 Psalm 130. Pieśń pokutna, złożona z inwokacji (ww. 1n) i ufnej prośby o wybawienie (ww. 3‑8). 
Autor jest świadom własnych win, ale i pewien Bożego miłosierdzia. Nie są to jedynie przeżycia osobiste 
psalmisty. Wyraża on także solidarność z całym narodem, który z nadzieją wyczekuje odpuszczenia swoich 
grzechów (ww. 7n). Postawa pokutna zaczyna się od osobistego wyznania, które prowadzi do liturgii 
wspólnotowej. Z tego względu Psalm 130 był jedną z modlitw pielgrzymów. Tradycja Kościoła już w sta‑
rożytności włączyła go do zbioru siedmiu psalmów pokutnych (Ps 6; 32; 38; 51; 102; 143). Miłosierdzie, 
którego Bóg udziela grzesznikowi, uczy go właściwej postawy, tj. bojaźni (w. 4). Przejęty doznaną łaską, 
będzie unikał grzechów w przyszłości. Tymczasem z tęsknotą oczekuje przebaczenia, które wyzwoli go 
z przerażającej nocy grzechu. Chrześcijanin w rozważaniu tego psalmu dochodzi do kontemplacji drzewa 
krzyża, z którego Chrystus rozlewa przebaczenie na wszystkich pokutujących.

Psalm 130

Ufne wołanie pokutnika 

1Pieśń wstępowańa.
Z głębokościb wołam do Ciebie, Panies: 
2Panie, wysłuchaj głosu mego! 
Nakłoń swoich uszuc 
na głos mojego błagania! 
3Jeśli będziesz zważał na me winy, Panie, 
Panie, któż się ostoi? 
4Ale Ty przebaczasz grzechys, 
aby Ci służono w bojaźnid. 
5Oczekuję Pana, 
czekam na Niego, 
pokładam nadzieję w Jego słowie. 
6Wyczekuję Pana 
bardziej niż straże poranka. 
Bardziej niż straże poranka 
7niech Izraels oczekuje Pana. 
Bo u Pana jest łaska 
i obfite u Niego odkupienie. 
8To On odkupi Izraela 
ze wszystkich jego przewinień.
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a) Pieśń wstępowań – zob.  
Ps 120,1+.

b) serce – zob. Ps 7,10+.

c) Indywidualne doświad‑
czenie człowieka przeradza 
się w modlitwę zbiorową lub 
zachętę dla całej wspólnoty.

 Psalm 131. Pieśń ufności, jedna z pereł Psałterza. Psalmista kreśli w niej obraz niemowlęcia w obję‑
ciach matki. Jest to wzór relacji każdego wierzącego i całej wspólnoty do Boga. Relację tę określają takie 
pojęcia, jak: bezpieczeństwo, pokój, ufność, całkowita miłosna zależność, a więc także rezygnacja z pychy, 
upatrywania nadziei we własnych siłach, niezależności od Boga. Pieśń jest istotna dla duchowości dziecięc‑
twa Bożego, którą Jezus zaleca wszystkim swoim uczniom (np. Mt 18,3n; 19,14). 

Psalm 131

Odpoczynek w Bogu 

1Pieśń wstępowańa. Dawida.
Panies, moje serceb się nie wynosi, 
oczy moje nie patrzą z góry, 
nie ubiegam się o rzeczy wielkie 
ani o zbyt cudowne. 
2I oto jestem spokojny. 
Ucichłem jak niemowlę nakarmione przez matkę. 
Jestem jak nakarmione niemowlę.
3Niech Izraels zaufa Panu 
teraz i na wiekic!



1386Psalm 132,1‑12

a) Pieśń wstępowań – zob.  
Ps 120,1+.

b) Jakub – zob. Ps 22,24+.

c) Wersety 2‑5 nawiązują do 
wydarzeń z 2Sm 7.

d) podnóżek – zob. Ps 99,5+.

e) pomazaniec – zob. Ps 2,2+.

 Psalm 132. Ważny utwór mesjański (zob. Wprowadzenie), oparty na motywie podwójnej obietnicy, 
wiążącej Dawida z Panem (2Sm 7). Wskazuje na to struktura psalmu: dwie części (ww. 1‑10.11‑18), 
w których zostały omówione dwie role króla – religijna i polityczna. Psalm opiewa Dawida jako 
pierwsze ogniwo dynastii królewskiej, z której miał pochodzić Mesjasz, tj. Chrystus, oraz jako autora 
projektu świątyni w Jerozolimie. Obie części psalmu podejmują ten podwójny wątek: dom królewski,  
tj. pałac (ww. 3‑4), i ludzki wybór Syjonu na miejsce kultu (ww. 5‑8); potem dom królewski, tj. dynastia  
(ww. 11n), i Boski wybór Syjonu (ww. 13n) jako źródła błogosławieństwa i zbawienia dla ludu  
(ww. 15‑18). W krytycznych momentach historii monarchii Psalm 132 podtrzymywał nadzieje Izraela na 
pojawienie się Mesjasza. Przymierze, które Bóg zawarł z Dawidem, opierało się na pewnych zobowiązaniach  
(w. 12). Ponieważ potomkowie Dawida nie dochowali im wierności, nastąpił rozłam państwa na Królestwo 
Południowe i Królestwo Północne (1Krl 11,9‑13), co nie oznaczało zerwania przymierza ze strony Boga  
(w. 116; zob. Ps 89,31‑38). W końcu bowiem Chrystus, potomek Dawida, zasiądzie na tronie ojców na 
wieki (ww. 11c‑12; zob. Łk 1,32n). Zmartwychwstały i wywyższony Chrystus da się poznać swoim wier‑
nym jako wszechmocny i pełen chwały (światła) król (w. 17; zob. Mt 24,30). Jego królestwo przekroczy 
granice ziemskiej monarchii, gdyż nie jest z tego świata (J 18,36). 

Psalm 132

Wybranie Dawida i Syjonu 

1Pieśń wstępowańa.
Pamiętaj, Panies, o Dawidzie 
i o wszystkich jego trudach. 
2Złożył On Panu przysięgę, 
ślubował potężnemu Bogu Jakubab: 
3„Dotąd nie wrócę do namiotu, 
nie położę się na posłaniu, 
4nie dam zasnąć oczom moim  
ani odpocząć powiekom, 
5póki nie znajdę miejsca dla Pana, 
mieszkania dla potężnego Boga Jakuba!”c. 
6Oto słyszeliśmy o arces w Efrata, 
znaleźliśmy ją na polach Jaaru: 
7„Wejdziemy do Jego siedziby, 
pokłonimy się przed podnóżkiemd stóp Jego”. 
8Wyrusz, Panie, na miejsce Twego odpoczynku 
wraz z arkąs Twojej potęgi!
9Niech kapłani Twoi ubiorą się w sprawiedliwość, 
a Twoi wierni niech wołają radośnie. 
10Ze względu na Twego sługę, Dawida, 
nie odrzucaj swego pomazańcae.
11A Pan złożył Dawidowi nieodwołalną przysięgę 
i od niej nie odstąpi: 
„Potomka rodus twego posadzę na twoim tronie! 
12Jeśli twoi synowie zachowają moje przymierzes 
i moje nakazy, których ich nauczę, 
to również ich synowie na wieki 
będą zasiadać na twym tronie!”. 



1387 Psalm 132,13‑18

a) Syjon – wzgórze, na którym 
stanie świątynia (mieszkanie) 
Boga (Ps 3,5+).

13Naprawdę Pan wybrał Syjona, 
zapragnął go na mieszkanie dla siebie:
14„Tu jest mój spoczynek na wieki wieków, 
tu zamieszkam, zgodnie z mym pragnieniem! 
15Pobłogosławię hojnie jego żywność, 
a jego ubogich nasycę chlebem. 
16Jego kapłanów odzieję zbawieniem, 
a jego wierni będą wołać radośnie. 
17Tam sprawię, że wyrośnie moc dla Dawida, 
i przygotuję światło memu pomazańcowi. 
18Jego nieprzyjaciół okryję wstydem, 
a nad nim zabłyśnie korona!”.
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a) Pieśń wstępowań – zob.  
Ps 120,1+.

b) Hermon – zob. Ps 42,7+.

 Psalm 133. Psalm pouczający, którego punktem wyjścia jest przysłowie o życiu braterskim, ujęte 
w formie aklamacji liturgicznej (w. 1). Dobrodziejstwo braterstwa zostało porównane w dwojaki 
sposób: do oleju, który wylano na głowę Aarona w rycie wprowadzenia go w urząd kapłański (w. 2), 
i do ożywczej rosy, spadającej z gór (w. 3). Są to symbole błogosławieństwa, którego Bóg hojnie udziela 
braterskiej wspólnocie. Charakteryzują one także więź łączącą braci: jest ona uświęcająca i ożywiająca. 
Przez podjęcie tematu kapłaństwa i Syjonu psalm został osadzony w tradycji pieśni pielgrzymkowych. 
Mógł być on wykonywany podczas uroczystego powitania pielgrzymów przybywających na wspólnoto‑
wą liturgię. Psalm 133 przypomina o wartości braterstwa i wspólnoty, a więc o rzeczywistości Kościoła 
pielgrzymującego na ziemi.

Psalm 133

Pochwała braterskiej wspólnoty 

1Pieśń wstępowańa. Dawida.
Jaka radość i szczęście, 
gdy bracias mieszkają wspólnie!
2Jest to jak olejek wylany na głowę, 
który spływa na brodę, 
na brodę Aarona, 
który spływa na skraj jego szaty.
3Jest to jak rosa Hermonub, 
która opada na Syjońskies wzgórza. 
Tam właśnie Pans udziela błogosławieństwas 
i życia na wieki.



1389 Psalm 134

a) Pieśń wstępowań – zob.  
Ps 120,1+.

b) Wersety 1‑2 to słowa piel‑
grzymów kierowane do lewitów 
lub kapłanów.

c) Być może odpowiedź kapła‑
nów na wezwania pielgrzymów; 
nawiązanie do błogosławień‑
stwa Aarona (Lb 6,24).

 Psalm 134. Ostatni w kolekcji psalmów pielgrzymkowych (Ps 120 – 134), składa się z hymnicznego 
wezwania (ww. 1n) i rytualnej formuły błogosławieństwa (w. 3). Rozstając się ze świątynią, pielgrzymi 
proszą lewitów o to, by nieustannie zanosili modlitwy do Boga. Ci zaś błogosławią odchodzących pątników. 
Czasownik wysławiać wyraża tu podwójny cel pielgrzymowania i liturgii: uwielbienie Boga i przyjęcie Jego 
daru (otrzymanie błogosławieństwa). Nocna liturgia Psalmu 134 stanowi natchnienie wszystkich, którzy 
czuwają przed Bogiem z płonącymi lampami w rękach (Mt 25,7; Łk 12,35). Jezus sam dał przykład takiej 
modlitwy (np. Łk 6,12; 21,37).

Psalm 134

Nocna modlitwa w świątyni 

1Pieśń wstępowańa.
Wysławiajcie Panas, wszyscy słudzy Jego, 
którzy nocą przebywacie w domu Pana. 
2Wyciągajcie ręce ku świątynis 
i wysławiajcie Panab. 
3Pan, który stworzył niebo i ziemię, 
niech cię błogosławis z Syjonuc!



1390Psalm 135,1‑14

a) Wezwanie do lewitów lub 
kapłanów.

b) Jakub – tu synonim całego 
narodu izraelskiego (Izraela).

c) bogowie – zob. Ps 50,1+.

d) Wersety 8‑9 nawiązują do 
wydarzeń z Wj 12,29‑33.

e) W wersetach 10‑12 Bóg 
został przedstawiony jako 
wojownik i dowódca wojsk 
Izraela (Ps 3,8+).

 Psalm 135. Hymn ku czci Boga, który wybrał sobie na własność naród żydowski (w. 4) i który jest 
jedynym prawdziwym Bogiem (w. 5). Po wezwaniu do uwielbienia (ww. 1‑3), które także kończy utwór 
(ww. 19‑21), następuje uzasadnienie pieśni pochwalnej. Bóg, który ma moc stwórczą, objawił swoją 
wierną miłość względem Izraela przez zbawcze interwencje w jego dziejach (ww. 6‑14). Jest więc Bogiem 
żywym i miłosiernym dla swoich sług, w przeciwieństwie do martwych bóstw pogańskich (ww. 15‑18; zob.  
Ps 115,4‑8). Wstępna i końcowa zachęta akcentują szczególnie odpowiedzialność kapłanów za wspólnotę 
wiary. Motyw ten kieruje uwagę chrześcijan na Jezusa, najwyższego kapłana (Hbr 4,14), przez którego 
modlitwy Kościoła docierają do Ojca (np. Ef 2,18; 3,12). Hymn pomaga kontemplować jedynego Boga, 
Pana historii, który wszystko, co zechce, czyni na niebie i na ziemi (w. 6). 

Psalm 135

Chwała Boga w stworzeniu i w dziejach 

1Allelujas!
Chwalcie imięs Panas, chwalcie, Jego słudzy, 
2którzy stoicie w domus Pana, 
w dziedzińcach domu naszego Bogaa. 
3Alleluja! Jak dobry jest Pan; 
śpiewajcie Jego imieniu, bo jest miłe. 
4Gdyż Pan wybrał Jakubab dla siebie, 
Izraelas na swą wyłączną własność. 
5Wiem już, że Pan jest wielki, 
że Bóg nasz jest ponad wszystkimi bogamic. 
6Wszystko, cokolwiek Pan zechce, 
czyni na niebie i na ziemi, 
w morzu i we wszystkich głębinach. 
7Na Jego rozkaz chmury biegną z krańców ziemi, 
a z błyskawicami deszcz przychodzi; 
On wyprowadza wiatry ze swych komór. 
8On pobił pierworodnychs Egiptu, 
od człowieka aż do bydlęcia. 
9Zesłał znaki i cudas tobie, Egipcie, 
na faraona i na wszystkie sługi jegod. 
10Pokonał liczne narody 
i zgładził potężnych królów: 
11Sichona, króla Amorytóws, 
i Oga, króla Baszanu, 
i wszystkich królów Kanaanus. 
12Ziemię ich oddał w dziedzictwo, 
w dziedzictwo swemu słudze, Izraelowie. 
13Panie, Twe imię trwa na wieki, 
Panie, Twoja sława na wszystkie pokolenia. 
14Pan sam luds swój osądzi  
i da się przebłagaćs swoim sługom. 



1391 Psalm 135,15‑21

a) czciciele Pana – dosł. którzy 
boicie się Pana; o bojaźni Bożej 
zob. Ps 2,11+.

15Bożki narodów, srebrne i złote, 
to tylko dzieło rąk ludzkich. 
16Usta mają, ale nie mówią, 
mają oczy, ale nie widzą, 
17uszy mają, ale nie słyszą, 
i nie ma oddechu w ich ustach.
18Niech będą do nich podobni 
ci, którzy je wytwarzają, 
i wszyscy, którzy im zaufali! 
19Domu Izraela, błogosławcies Pana, 
domu Aarona, błogosławcie Pana! 
20Domu Lewiego, błogosławcie Pana, 
wy, czciciele Panaa, błogosławcie Pana! 
21Z Syjonus niech będzie Pan błogosławiony, 
który mieszka w Jeruzalems!
Alleluja!



1392Psalm 136,1‑14

a) bogowie – zob. Ps 50,1+.

b) ręką... ramieniem – zob.  
Ps 74,11+; 98,1+.

 Psalm 136. Hymn dziękczynny w formie litanii, zbudowany podobnie jak Psalm 135: ten sam gatunek 
hymniczny i kolejność motywów (stworzenie, Wyjście z Egiptu, odniesione zwycięstwa i wejście do 
Ziemi Obiecanej), a nawet pokrewne słownictwo. Psalm spięty jest klamrą, która jest wezwaniem do 
sławienia łaskawego Boga (ww. 1‑3.26). Stwórca ziemi jest zarazem Zbawcą, który tę ziemię dał swemu 
ludowi w dziedzictwo (ww. 21n). Kluczowe słowo łaska wraca jako refren w każdym wersecie psalmu, aby 
podkreślić darmowy charakter zbawczych aktów Boga i utrwalić je w sercach wiernych. Psalm zwany jest 
Wielkim Hallelem (zob. Wprowadzenie). Wraz z psalmami Hallelu (Ps 113 – 118) był śpiewany podczas 
uczty paschalnej (Mt 26,30). Lektura chrześcijańska pozwala w tym hymnie dostrzec potrójną rolę Syna 
Bożego. On jest mądrością stwarzającą wszechświat (w. 5; zob. np. J 1,3; Kol 1,15‑17; Hbr 1,2n), a Jego 
wzniesione ramię zwycięża śmierć i zło (w. 12; zob. np. 1Kor 15,24; Ap 5,5; 17,14). Dzięki Niemu nowa 
ziemia obiecana staje się dostępna dla ludzi (w. 21; Rz 8,17; Kol 1,21n). Odniesienie psalmu do osoby  
Jezusa Chrystusa prowadzi więc do refleksji o czasach ostatecznych, a nawet do interpretacji sakramental‑
nej: przejściem przez morze (ww. 13n) jest chrzest, a pokarmem (w. 25) – Eucharystia.

Psalm 136

Litania o miłosierdziu Bożym 

1Sławcie Panas, bo jest dobry, 
bo Jego łaska na wieki! 
2Sławcie Boga nad bogamia, 
bo Jego łaska na wieki! 
3Sławcie Pana nad panami, 
bo Jego łaska na wieki!
4On sam dokonał wielkich cudóws, 
bo Jego łaska na wieki! 
5On swą mądrością stworzył niebiosa, 
bo Jego łaska na wieki! 
6On utwierdził ziemię nad wodami, 
bo Jego łaska na wieki! 
7On sam stworzył wielkie światła, 
bo Jego łaska na wieki! 
8Słońce, by panowało we dnie, 
bo Jego łaska na wieki! 
9Księżyc i gwiazdy, by rządziły nocą, 
bo Jego łaska na wieki! 
10On pobił Egipt w jego pierworodnychs, 
bo Jego łaska na wieki! 
11On wyprowadził stamtąd Izraelas, 
bo Jego łaska na wieki! 
12Mocną ręką i wzniesionym ramieniemb, 
bo Jego łaska na wieki! 
13On rozdarł Morze Czerwone na części, 
bo Jego łaska na wieki! 
14I przeprowadził Izraela przez jego środek, 
bo Jego łaska na wieki! 



1393 Psalm 136,15‑26

a) Bóg niebios – jeden z tytu‑
łów Boga.

15On rzucił faraona i jego wojsko w Morze Czerwone, 
bo Jego łaska na wieki! 
16On przeprowadził swój luds przez pustynię, 
bo Jego łaska na wieki! 
17On pobił wielkich królów, 
bo Jego łaska na wieki! 
18On zgładził królów potężnych, 
bo Jego łaska na wieki! 
19Sichona, króla Amorytów, 
bo Jego łaska na wieki! 
20I Oga, króla Baszanu, 
bo Jego łaska na wieki! 
21A ich ziemię oddał w dziedzictwo, 
bo Jego łaska na wieki! 
22W dziedzictwo słudze swemu, Izraelowi, 
bo Jego łaska na wieki! 
23Pamiętał o nas w naszym poniżeniu, 
bo Jego łaska na wieki! 
24I wybawił nas od naszych wrogów, 
bo Jego łaska na wieki! 
25On daje pokarm wszelkiemu stworzeniu, 
bo Jego łaska na wieki! 
26Sławcie Boga niebiosa, 
bo Jego łaska na wieki! 



1394Psalm 137

a) Syjon – zob. Ps 3,5+. 
Psalmista nawiązuje do wygna‑
nia babilońskiego (2Krl 24,10 
– 25,21; 1Krn 9,1). 

b) synowie Edomu – zob.  
Ps 60,10+.

c) Wersety 7‑9 to przy‑
kład złorzeczenia (Ps 12,4+). 
Sprawiedliwości ma jednak 
dopełnić Bóg, nie człowiek.

 Psalm 137. Lamentacja narodu na wygnaniu w Babilonii (ww. 1.8). Tematem dominującym jest 
wspominanie Syjonu. Wątek ten przewija się we wszystkich trzech częściach utworu (ww. 1‑4.5‑6.7‑9).  
Psalm powstał niewątpliwie w czasie przesiedlenia babilońskiego (586‑538 przed Chr.). Wygnańcy 
izraelscy protestują przeciwko śpiewaniu świętych pieśni dla rozrywki Babilończyków (ww. 3n). Sami 
grożą sobie przekleństwem, jeśli zapomną o Jerozolimie: uschła ręka nigdy już nie będzie mogła trącać 
strun liry, a język przyschnięty do podniebienia nie zaśpiewa już żadnej pieśni (ww. 5n). Kończące psalm 
złorzeczenie, oddające ówczesne zwyczaje wojenne, skierowane jest przeciwko babilońskim najeźdźcom 
i sprzymierzonym z nimi Edomitom. Lektura historyczna prowadzi do eklezjalnej: całe ludzkie życie 
toczy się w ziemi wygnania. Psalm wzywa wierzących, aby całą swą tęsknotę i radość (w. 6) skierowali 
ku Kościołowi, czyli duchowej Jerozolimie, gdyż tylko ona opiera się systematycznym atakom zła, oraz ku 
nowej Jerozolimie (Ap 21,2) czasów ostatecznych, przeciwstawionej wielkiemu Babilonowi (Ap 16,19). 
Imperium Złego runie ostatecznie dopiero u kresu dziejów (w. 8a). W tej nieubłaganej walce dobra ze złem 
chrześcijanie mają ustawicznie wspominać nie tyle rzeczy minione (Iz 43,18), co raczej obietnice, które 
Bóg dał nam w Chrystusie (np. Dz 2,38n; Ga 3,22; Hbr 8,6; 9,15; 2P 1,3n; 3,13; 1J 2,25).

Psalm 137

Tęsknota wygnańców 

1Nad rzekami Babilonus 
siedzieliśmy i płakali, 
wspominając Syjona. 
2Na wierzbach tamtej krainy 
zawiesiliśmy nasze liry, 
3bo żądali tam od nas pieśni 
ci, którzy nas wzięli w niewolę, 
i hymnów ci, co nas uprowadzili: 
„Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni Syjonus!”.
4Jakże możemy śpiewać pieśń Panas 
w obcej krainie? 
5Jeśli zapomnę o tobie, Jeruzalems, 
niech mi uschnie prawa ręka! 
6Niech przyschnie mi język do podniebienia, 
gdybym o tobie nie pamiętał, 
jeślibym nie uznał Jeruzalem 
za moją największą radość!
7Przypomnij, Panie, synom Edomub dzień, 
w którym mówili o Jerozolimies: 
„Burzcie, burzcie ją do fundamentów!”. 
8Córko Babilonus, skazana na zburzenie, 
szczęśliwy, kto ci odpłaci za to, co uczyniłaś! 
9Szczęśliwy, kto pochwyci 
i roztrzaska twe dzieci o skałęc! 



1395 Psalm 138

a) Septuaginta, grecki przekład 
ST, uzupełnia werset o trzeci 
stych i jako w. 1b podaje: bo 
wysłuchałeś słowa ust moich.

b) Twoja świątynia – dosł. 
Twój święty pałac; może chodzić 
o miejsce święte w świątyni.

c) imię – czyli osoba Boga  
(Ps 5,12+).

d) łaska... wierność – zob.  
Ps 25,10+.

e) o drogach... Pana – czyli 
o postępowaniu zgodnym z Jego 
przykazaniami (Ps 1,1+).

 Psalm 138. Pieśń dziękczynna za ocalenie. Można w niej wyróżnić dwie strofy: zobowiązanie się 
psalmisty do dziękczynienia za otrzymaną łaskę (ww. 1‑3) oraz hymn z wyznaniem ufności (ww. 4‑8). 
Psalmista włącza do uwielbienia Boga wszystkich królów ziemi (w. 4), przez co nadaje swej pieśni 
znaczenie uniwersalne. Ryty dziękczynne zyskują znamiona świadectwa, gdyż radosne odkrycie dróg 
zbawienia i doświadczenie łaski wzbudzają potrzebę głoszenia innym wielkości i dobroci Boga (ww. 4n). 
Uczą także pokory, wskazując na Boga jako na przyczynę wszelkiego dobra, które spotyka człowieka. On 
widzi poniżonych, choć zamieszkuje na wysokościach (w. 6). Trzeba więc wytrwale ufać w Jego pomoc, 
nawet pośród przedłużających się przeciwności (ww. 7n). Lektura chrześcijańska prowadzi do odkrycia, 
że łaskę i wierność (w. 2) Bóg najpełniej objawił i okazał człowiekowi w Chrystusie.

Psalm 138

Wdzięczność za Bożą pomoc 

1Dawida.
Będę Cię sławił z całego sercaa, 
będę Ci śpiewał psalm wobec mieszkańców niebios! 
2Pokłonię się przed Twoją świątyniąb  
i będę sławił Twe imięc 
za łaskę Twoją i wiernośćd, 
bo wywyższyłeś Twe słowo i imię ponad wszystko! 
3Kiedy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie, 
pomnożyłeś moje siły!
4Niech sławią Ciebie, Panies, wszyscy królowie ziemi, 
kiedy usłyszą słowa ust Twoich. 
5Niech śpiewają o drogachs wskazanych przez Panae, 
bo chwałas Pana jest wielka! 
6Pan mieszka na wysokościach, 
ale dostrzega poniżonych, 
wyniosłych zaś poznaje z daleka. 
7Gdy borykam się z trudnościami, 
Ty mi ocalasz życie,
pomimo złości mych wrogów. 
Podnosisz swą rękę  
i wybawiasz mnie swoją prawą ręką. 
8Pan za mnie tego dokona! 
Panie, Twa łaska trwa na wieki, 
nie porzucaj dzieła rąk Twoich!



1396Psalm 139,1‑13

a) drogi – zob. Ps 1,1+.

b) Bóg jest opiekunem czło‑
wieka od samego początku jego 
istnienia.

 Psalm 139. Pod względem formy utwór dzieli się na dwie części (ww. 1‑18.19‑24), w których autor 
zwraca się wprost do Boga. Jest to więc monolog modlitewny, zawierający elementy hymnu i lamentacji. 
Jedność utworu widoczna jest w początkowych i końcowych wersetach (ww. 1‑3.23n), które obejmują 
obie części. W pierwszej części psalmista podkreśla wszechwiedzę i wszechobecność Boga, w drugiej prosi 
o zniszczenie zła. Bóg, którego obecność przenika cały kosmos (ww. 8‑9), jest obecny także w każdym 
człowieku (ww. 5.7.10.18). Także w mrokach kryzysu (w. 11) można liczyć na Jego bliskość, która przenika 
wszelkie ciemności (w. 12). Nie jest On szpiegiem, śledzącym człowieka, by go przyłapać na najmniejszym 
potknięciu, ale jest serdecznym opiekunem w każdej okoliczności życia. Na Nim opiera się wszelka nadzieja 
zbawienia. Takie doświadczenie duchowe stanowi dla psalmisty punkt wyjścia do modlitwy o zniszczenie 
zła. Doznana opieka i dobroć Boga wzbudzają w nim naturalny odruch odrzucenia nieprawości i wszyst‑
kiego, co sprzeciwia się Panu. Psalmista czuje wstręt do wszelkiej bezbożności (w. 22). Lektura chrześci‑
jańska pieśni prowadzi wiernych do odkrywania nieustannej obecności i bliskości Jezusa (Mt 1,23; 28,20; 
J 6,27; Hbr 13,5). On rozjaśnia mroki śmierci (J 8,12; 9,5) i przeciera drogę do wiecznego życia (J 14,2n). 
Zakosztowanie bliskości zmartwychwstałego Chrystusa daje chrześcijanom poczucie bezpieczeństwa, ale 
także domaga się od nich zdecydowanego odrzucenia wszelkiej bezbożności. 

Psalm 139

Boża opatrzność 

1Dyrygentowi. Psalm Dawida.
Przenikasz i znasz mnie, Panies. 
2Wiesz, kiedy kładę się i wstaję, 
i czytasz z daleka w moich myślach. 
3Czuwasz nad moją pracą i odpoczynkiem 
i wiesz o wszystkich drogacha moich. 
4Zanim się zjawi słowo na moim języku, 
Ty, Panie, znasz je w całości! 
5Ze wszystkich stron mnie ogarniasz 
i kładziesz na mnie swą rękę. 
6Przedziwna jest Twoja wiedza o mnie; 
przerasta mnie, nie mogę jej pojąć! 
7Dokąd odejdę od ducha Twojego 
i gdzie ucieknę przed Twoim obliczem? 
8Jeśli wzniosę się do nieba, tam jesteś; 
gdy zejdę do krainy umarłychs, i tu jesteś obecny! 
9Choćbym wziął skrzydła jutrzenki 
i zamieszkał za najdalszym morzem, 
10nawet tam prowadzi mnie Twoja ręka 
i Twoja prawa ręka mnie podtrzymuje! 
11Gdybym powiedział: Niech ciemność mnie ogarnie, 
niech światło wokół mnie stanie się nocą –
12to nawet ciemność nie będzie mrokiem dla Ciebie: 
noc jak dzień zajaśnieje, 
a ciemność będzie jak światło! 
13To Ty ukształtowałeś moje sumienie, 
przygarnąłeś mnie już w łonie matkib! 



1397 Psalm 139,14‑24

a) Świadectwo mitycznych 
wyobrażeń na temat powstawa‑
nia człowieka w „łonie” ziemi.

b) Bóg wie wszystko o życiu 
każdego człowieka, ale Jego wie‑
dza w żaden sposób nie determi‑
nuje nikogo (Ps 69,29+).

c) Wyrażone w wersetach 
19‑22 uczucie nienawiści do 
wrogów Boga i złorzeczenie im 
miało świadczyć o pobożności 
psalmisty (Ps 12,4+).

14Będę Cię sławić, 
bo dokonujesz potężnych cudóws; 
przedziwne są Twe dzieła 
i dobrze je poznałem.
15Nie była zakryta żadna kość przed Tobą, 
kiedy powstawałem w ukryciu, 
tkany w głębinach ziemia! 
16Oczy twoje widziały, gdy byłem jeszcze w zarodku; 
w Twej księdze były zapisane 
wszystkie dni przeznaczone dla mnie, 
gdy jeszcze żaden z nich nie istniałb! 
17Jakże są wspaniałe Twoje myśli, Boże! 
Jakże ogromna ich liczba! 
18Gdybym chciał je zliczyć, 
więcej ich niż piasku; 
kiedy się obudzę, 
nadal będę z Tobą!
19Boże, obyś raczył zgładzić bezbożnikas, 
a wy, ludzie krwawi, odstąpcie ode mnie! 
20Twoi wrogowie wzywają Cię kłamliwie, 
oni wzywają Ciebie przewrotnie. 
21Czy nie mam w nienawiści, Panie, 
tych, którzy Ciebie nienawidzą? 
Czuję wstręt do Twych przeciwników! 
22Nienawidzę ich z całego sercas, 
stali się także wrogami moimic! 
23Przeniknij i poznaj moje serce, Boże, 
wypróbuj mnie i rozeznaj moje ścieżki! 
24Zobacz, czy idę drogąs nieprawą, 
poprowadź mnie drogą odwieczną!



1398Psalm 140

a) serce – zob. Ps 7,10+.

b) Sela – zob. Ps 3,3+.

c) Wersety 10‑12 to przykład 
złorzeczenia (Ps 12,4+). Zemstę 
psalmista pozostawia jednak 
Bogu.

d) przed... obliczem – czyli 
przed Bogiem (Ps 11,7+).

 Psalm 140. Pierwsza część tej lamentacji jednostki to prośba psalmisty o wybawienie ze spisku, jaki 
uknuli jego wrogowie, oraz od przemocy słownej (ww. 2‑8). W drugiej części modli się on o klęskę wrogów 
(ww. 9‑12), odwołując się do klasycznej zasady odpłaty, aby prześladowcę spotkało takie zło, jakiego sam 
się dopuszczał (Ps 109+). Psalm kończy się wyznaniem ufności w sprawiedliwy sąd Boży (ww. 13n). 
Etyka NT nie pozwala na złorzeczenie bezbożnym (ww. 10n), jej podstawą jest bowiem przykazanie 
miłości nieprzyjaciół (np. Łk 6,27). Aktualne pozostaje jednak odwołanie się do sądu Boga jako ostatecznej 
instancji wymierzającej sprawiedliwość. Choć Pan już na tym świecie może chwytać grzesznika w sidła 
jego knowań, a wspierać ubogiego (ww. 12n), ostateczne losy wszystkich, sprawiedliwych i nieprawych, 
rozstrzygnie w dniu sądu.

Psalm 140

Bóg obrońcą ubogich 

1Dyrygentowi. Psalm Dawida.
2Uwolnij mnie, Panies, od złego człowieka, 
ocal mnie od okrutnika! 
3Od tych, w których sercua nurtują złe myśli, 
którzy cały dzień planują wojny. 
4Wyostrzyli swe języki jak węże, 
żmijowy jad pod ich wargami. Selab

5Panie, zachowaj mnie od rąk bezbożnegos, 
wyrwij mnie spomiędzy okrutników, 
którzy starają się podciąć mi nogi. 
6Pyszni zastawili na mnie pułapki, 
rozciągnęli sieci pod moje stopy, 
przy drodze przygotowali na mnie zasadzkę. Sela
7Mówię do Pana: Ty jesteś moim Bogiem! 
Panie, usłysz mój głos błagalny! 
8Panie Boże, Twoja moc mnie zbawia, 
w dniu bitwy osłoniłeś mą głowę. 
9Nie spełniaj, Panie, pragnień bezbożnegos, 
nie wspomagaj jego zamysłów! Sela
10Niech na głowy tych, którzy mnie osaczyli, 
spadnie ich własny podstęp! 
11Niech spadną na nich węgle ogniste; 
rzuć ich w bezdenną przepaść, by już nie powstali! 
12Oszczerca nie ostoi się na ziemi, 
okrutnik wpadnie w sidła własnych knowańc. 
13Wiem, że Pan ujmie się za ubogim, 
a nędzarzom okaże sprawiedliwość. 
14Toteż sprawiedliwi oddadzą cześć imienius Twemu, 
prawi zamieszkają przed Twoim obliczemd.



1399 Psalm 141

a) Codzienne okadzenie (Wj 
30,7n) i ofiara (Wj 29,39.42) 
były znakiem wierności Izraela 
i ufności w pomoc pochodzącą 
od Boga.

b) kraina umarłych – zob.  
Ps 6,6+.

 Psalm 141. Lamentacja jednostki z pouczeniem mądrościowym. Psalmista nie określa bliżej zagrożenia, 
które skłania go do usilnej modlitwy o Bożą pomoc (ww. 1‑5). Wyznaje jednak głęboką ufność wobec 
Niego (ww. 6‑10). Cierpienie może nadwerężać odporność na grzech, dlatego autor prosi Boga o pomoc 
w dochowaniu Mu wierności w słowach i czynach. W obliczu zagrożenia Jezus Chrystus także zachęcał 
swoich uczniów do takiej modlitwy (Mt 26,41). Modlitwa daje bowiem siłę do zwyciężenia wszelkich 
pokus. Bóg jest obrońcą uciśnionych, zaś nieprawym sędziom i złoczyńcom wymierza sprawiedliwość. 
Zgodnie z zasadą odpłaty bezbożnicy, krzywdząc bliźnich, sami przygotowują dla siebie karę (w. 10).

Psalm 141

Prośba o zachowanie od złego 

1Psalm Dawida.
Panies, pospiesz mi na pomoc, gdy wołam do Ciebie! 
Usłysz głos mego błagania, kiedy Ciebie wzywam! 
2Niech wznosi się ku Tobie moja modlitwa jak kadzidło, 
me wyciągnięte ręce jak ofiaras wieczornaa. 
3Panie, postaw straż przy moich ustach, 
strzeż bramy warg moich. 
4Zachowaj mnie, bym nie skłonił się ku złemu.
Obym nie dołączył do ludzi  
 dopuszczających się nieprawości, 
by popełniać niegodziwe czyny 
i jadać ich przysmaki. 
5Łaską jest, kiedy mnie pouczy sprawiedliwy, 
a jego upominanie to jakby wyborny olejek na moją głowę! 
Nieprawościom bezbożnychs przeciwstawiam swą modlitwę. 
6Gdy ich sędziowies upadną na skałę, 
zrozumieją, jak łagodne były moje słowa: 
7„Jak się rozorywa bruzdy ziemi, 
tak nasze kości rzucono w paszcze krainy umarłychb”. 
8Ku Tobie, Panie Boże, zwracam moje oczy; 
w Tobie ucieczka moja, nie odbieraj mi życia! 
9Strzeż mnie od pułapki, którą zastawili na mnie, 
i od zasadzki dopuszczających się nieprawości. 
10Niech bezbożni wpadną w sieci swoje, 
podczas gdy ja ujdę cało.



1400Psalm 142

a) Pouczenie – zob. Ps 32,1+.

b) ścieżki – czyli sposób postę‑
powania w życiu (Ps 1,1+).

c) w krainie żyjących – cho‑
dzi o czas życia ziemskiego  
(Ps 13,6+). Wyrażenie to sta‑
nowi przeciwieństwo krainy 
umarłych, gdzie człowiek ani nie 
może w pełni żyć, ani wychwa‑
lać Boga (Ps 6,6+).

d) Pomoc okazana psalmiście 
przez Boga stanie się świadec‑
twem dla innych.

 Psalm 142. Lamentacja jednostki w dwóch strofach (ww. 2‑5.6‑8). Niesłusznie oskarżony, psalmista 
został opuszczony przez wszystkich. Nie ma nawet obrońcy, który w sądzie zajmował miejsce po prawej 
stronie oskarżonego (w. 5). Osamotniony, może szukać wsparcia jedynie u Boga. Wiara w Bożą pomoc 
pozwala psalmiście wybiec myślą w przyszłość i dostrzec w niej spełnienie swojej prośby (w. 8b). Treść 
psalmu może dotyczyć wszelkiej formy ucisku: psychicznego, moralnego, politycznego, może także wyrażać 
modlitwę więźnia (w. 8a). Tradycja chrześcijańska zawsze kładła ten psalm w usta Chrystusa, którego 
ufność Ojcu, zwłaszcza podczas Męki, jest wzorem dla wszystkich wiernych. 

Psalm 142

Bóg jedyną ucieczką 

1Pouczeniea Dawida, gdy modlił się, będąc w jaskini.
2Głośno wołam do Panas, 
głośno Pana błagam. 
3Wylewam przed Nim prośbę swoją, 
opowiadam Mu o swoim ucisku. 
4Gdy duch mój omdlewa we mnie, 
Ty znasz moje ścieżkib. 
Na drodze, którą szedłem, 
zastawili na mnie pułapkę. 
5Spojrzałem w prawo i widzę: 
nikt mnie już nie poznaje, 
nie ma dla mnie ucieczki, 
bo nikt się nie troszczy o mnie! 
6Wołam do Ciebie, Panie, 
mówię: Ty jesteś moim schronieniem! 
Moim udziałem w krainie żyjącychc! 
7Wysłuchaj modlitwy mojej, 
bo jestem bardzo udręczony! 
Wyzwól mnie od moich prześladowców, 
bo są silniejsi ode mnie! 
8Wyprowadź mnie z więzienia, 
abym sławił Twe imięs! 
Zgromadzą się wokół mnie sprawiedliwi, 
gdyż wyświadczyłeś mi dobrod!



1401 Psalm 143,1‑10

a) nakłoń ucha – zob. Ps 17,6+.

b) sprawiedliwość – zob. Ps 15,2+.

c) Przypominają – zob. Ps 
71,16+.

d) Sela – zob. Ps 3,3+.

e) Nie odwracaj... oblicza – zob. 
Ps 4,7+.

 Psalm 143. Ostatni z siedmiu psalmów pokutnych (Ps 6; 32; 38; 51; 102; 130); lamentacja jednostki, 
zbudowana z dwóch części (ww. 3‑6.7‑10), spiętych klamrą (ww. 1n.11n). Człowiek, jako sługa Boży, może 
liczyć tylko na Jego sprawiedliwość, nigdy na własną (Rz 3,20.23; Ga 2,16). Prośba o własne ocalenie 
kierowana jest przez psalmistę w obliczu śmiertelnego zagrożenia (ww. 3‑7). Ma on jednak świadomość 
własnej winy, dlatego nie powołuje się na swoją sprawiedliwość. Pieśń cierpiącego sługi łatwo odczytać 
chrystologicznie, odnajdując w niej cały dramat Męki Jezusa: od aresztowania (w. 3b) aż do poranka 
Zmartwychwstania (w. 11). Ważny jest także moralny wymiar suplikacji. Doznane ocalenie budzi potrzebę 
wspominania i medytacji dzieł Boga w życiu człowieka (w. 5) oraz pragnienie, aby we wszystkim się Jemu 
podobać (w. 10a). Świadomość swojej niewystarczalności i uznanie, że do dobrego życia konieczna jest 
pomoc Boga, pobudzają człowieka do poszukiwania Jego woli, zgodnego z nią postępowania i do poddania 
się Jego prowadzeniu (ww. 8b.10).

Psalm 143

Błaganie o ratunek 

1Psalm Dawida.
Panies, słuchaj modlitwy mojej, 
w swej wierności nakłoń uchaa ku mojej prośbie! 
Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwościb! 
2Nie wzywaj na sąds swego sługi, 
bo nikt z żyjących nie jest przed Tobą bez winy!
3Nieprzyjaciel mnie doścignął, 
postawił mi stopę na gardle; 
wtrąca mnie w ciemności 
jak dawno umarłych. 
4Wydaję ostatnie tchnienie, 
trwoży się moje serces. 
5Przypominając mi się dawne czasy, 
rozważam wszystkie Twe dzieła, 
myślę o czynach rąk Twoich. 
6Wyciągam ręce ku Tobie; 
jestem przed Tobą jak wyschnięta ziemia! Selad

7Szybko wysłuchaj mnie, Panie, 
bo wydaję ostatnie tchnienie! 
Nie odwracaj ode mnie swego obliczae, 
bym nie był jak schodzący do grobu! 
8Daj mi usłyszeć rano o Twej łasce, 
ku Tobie kieruję me pragnienia! 
Ukaż mi drogęs, którą mam kroczyć, 
gdyż do Ciebie wznoszę duszęs moją. 
9Panie, wyrwij mnie spośród moich wrogów, 
gdyż uciekam się do Ciebie! 
10Naucz mnie pełnić wolę Twoją, 
bo Ty jesteś moim Bogiem. 
Twój dobry duchs niech mnie prowadzi 
po równej ziemi. 



1402Psalm 143,11‑12

a) ze względu na Twe imię – 
zob. Ps 25,11+.

b) Charakterystyczne złorze‑
czenia w modlitwie. Zemstę 
psalmista pozostawia jednak 
Bogu (Ps 12,4+).

11Ożywisz mnie, Panie, ze względu na Twe imięa; 
swą sprawiedliwością wyrwiesz mnie z ucisku. 
12Z Twej łaskawości zniszczysz moich wrogów 
i wygubisz wszystkich, którzy mnie dręczą, 
bo jestem Twoim sługąb!



1403 Psalm 144,1‑13

a) moja skała – częste w ST 
określenie Boga (Ps 18,3+).

b) W wersetach 1‑2 Bóg jest 
przedstawiony jako dowódca 
wojsk i sprzymierzeniec w woj‑
nie (Ps 3,8+; 18,35+).

c) pieśń nowa – zob. Ps 33,3+.

 Psalm 144. Psalm tworzą dwie pieśni pierwotnie odrębne (ww. 1‑11.12‑15). Pierwsza jest prośbą 
króla o zbawienie. Psalmista zadziwiony zainteresowaniem, które Bóg nieustannie okazuje człowiekowi 
(ww. 3n; zob. Ps 8), prosi Go o zbawczą interwencję. Kiedy Jezus mówił o nagrodzie dla wszystkich, 
którzy porzucają ziemskie dobra, aby pójść za Nim (Mk 10,29n), wskazał na niezwykłą hojność Boga, 
opiewaną także w Psalmie 144. 

Psalm 144

Dziękczynienie króla i prośba za naród 

1Dawida.
Błogosławionys Pans, moja skałaa! 
On zaprawia me ręce do walki, 
pięści moje do bitwy. 
2On moim sprzymierzeńcem i schronieniem, 
twierdzą moją i wybawieniem, 
tarczą moją, za którą się chronię! 
On mi poddaje narodyb.
3Panie, kim jest człowiek, że Ty zważasz na niego? 
Kim syn człowieczys, że Ty o nim myślisz? 
4Człowiek jest podobny do tchnienia, 
jego dni jak cień przemijają. 
5Nachyl swe niebiosa i zstąp, Panie, 
gór dotknij, aby zadymiły! 
6Rozbłyśnij piorunem, by się rozproszyli, 
wypuść swe strzały, niechaj się zatrwożą! 
7Wyciągnij swą rękę z wysoka, aby mnie ocalić, 
aby mnie wydobyć z wód ogromnych 
i z rąk cudzoziemców, 
8którzy głoszą kłamstwo ustami 
i fałszywie wyciągają rękę. 
9Boże, będę Ci śpiewał pieśń nowąc, 
zagram Tobie na dziesięciostrunnej lirze! 
10Ty dajesz królom zwycięstwo, 
Ty ocaliłeś swego sługę, Dawida, 
od okrutnego miecza. 
11Ratuj mnie i wybaw z rąk cudzoziemców, 
którzy głoszą kłamstwo ustami 
i fałszywie wyciągają rękę.
12Niech nasi synowie będą jak sadzonki, 
które się szybko przyjęły; 
nasze córki jak rzeźbione kolumny 
na wzór filarów w pałacu. 
13Spichlerze nasze niechaj się napełnią 
i obfitują we wszystko. 
Nasze płodne owce niech mnożą się w zagrodach. 



1404Psalm 144,14‑15

a) W wersetach 12‑15 psalmi‑
sta zawarł obraz szczęścia, które 
w tradycyjnym ujęciu ST było 
owocem Bożego błogosławień‑
stwa i realizowało się w ziem‑
skiej pomyślności (np. Rdz 
1,28; Pwt 28,2‑12; Hi 42,12‑17;  
Ps 128; Ez 34,26‑31).

14Woły nasze niech będą tłuste. 
Niech nie będzie wyłomu w murach 
ani ucieczki, ani narzekania na placach. 
15Szczęśliwy lud, któremu tak się wiedzie; 
szczęśliwy lud, którego Pan jest Bogiema! 



1405 Psalm 145,1‑13

a) Alef, Bet, Gimel... – ozna‑
czenie kolejnych strof utworu 
alfabetycznego (Ps 25,1+; 9,1+).

b) Strofa Nun zachowała 
się w tekstach odnalezionych 
w Qumran.

 Psalm 145. Hymn alfabetyczny (Ps 9,1+; 25; 34; 37; 111; 112; 119), w którym zachęta do uwielbienia 
Boga przeplata się z motywacją takiej postawy. Wstęp (ww. 1‑3) i zakończenie (w. 21) wzywają do po‑
wszechnego uznania chwały Pana. Korpus hymnu dzieli się na dwie części (ww. 4‑13b.13c‑20). Tematem 
głównym obu jest królowanie Pana (Ps 47; 93; 96 – 99) i Jego miłosierdzie, objawione w dziele stworzenia 
i wyzwolenia. Można ten klasyczny hymn pochwalny odnieść do Chrystusa Króla Wszechświata, a także 
do Boga, miłosiernego i łaskawego Ojca, który pomaga wszystkim poniżonym (ww. 8.14‑16). Hymn sławi 
więc Boga bliskiego, który zawsze ma ręce otwarte dla potrzebujących (w. 16) i uszy czule nastawione na 
wołanie ubogich (ww. 18n). Potędze tego Boga poddane są wszystkie mocarstwa ziemi. Jeśli jednak nie 
będą oparte na Nim, popadną w ruinę (w. 20). 

Psalm 145

Wielkość i dobroć Boga 

 1Pieśń pochwalna Dawida.
Alef a  Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu! 

Będę wysławiał Twe imięs po wieczne czasy! 
Bet  2Każdego dnia będę Cię wysławiał 

i wychwalał Twe imię po wieczne czasy! 
Gimel  3Wielki jest Pans i godny wielkiej chwały, 

a Jego wielkość nie ma granic. 
Dalet  4Wszystkie pokolenia będą głosiły dzieła Twoje 

i opowiadały o Twojej potędze. 
He  5Będą głosiły wspaniałą chwałęs  

 Twego majestatu, 
a ja opowiem cudas Twoje. 

Waw  6Będą opowiadać o potędze  
 Twoich dzieł zdumiewających, 
a ja będę wielbić wielkość Twoją. 

Zajin  7Będą przypominać niezmierną Twą dobroć 
i cieszyć się Twą sprawiedliwością. 

Chef  8Miłosierny jest Pan i łaskawy, 
cierpliwy i pełen litości. 

Tet  9Dobry jest Pan dla wszystkich, 
okazuje miłosierdzies wszystkim swoim dziełom. 

Jod  10Niech sławią Ciebie, Panie,  
 wszystkie dzieła Twoje, 
a Twoi wierni niech Cię wychwalają. 

Kaf  11Niech głoszą chwałę Twego królestwa 
i niech mówią o Twojej potędze. 

Lamed  12Niech obwieszczają Twą potęgę synom ludzkim 
i wspaniałą chwałę Twojego królestwa. 

Mem  13Królestwo Twoje trwa na wieki, 
a panowanie przez wszystkie pokolenia. 

Nun  Wierny jest Bóg w swoich słowach 
i święty we wszystkich swoich dziełachb. 



1406Psalm 145,14‑21

a) Otwierasz... rękę – otwarta 
(wyciągnięta) ręka była znakiem 
Bożego błogosławieństwa i obfi‑
tości.

b) na... swych drogach – czyli we 
wszystkim, co czyni (Ps 1,1+).

Samech  14Pan podtrzymuje tych, którzy upadają, 
i podnosi wszystkich poniżonych. 

Ajin  15Oczy wszystkich ku Tobie wznoszą się 
 z nadzieją, 
a Ty każdemu dajesz pokarm  
 we właściwym czasie. 

Pe  16Otwierasz swoją rękęa 
i sycisz łaskawie wszystko, co żyje. 

Cade  17Sprawiedliwy jest Pan  
 na wszystkich swych drogachb  
i wierny we wszystkich swych dziełach. 

Qof  18Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, 
wszystkim szczerze wołającym do Niego. 

Resz  19Spełnia pragnienia bogobojnych, 
wysłucha ich modłów i przyjdzie im z pomocą. 

Szin  20Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, 
lecz wszelką bezbożnośćs wytraci. 

Taw  21Niech usta moje głoszą chwałę Pana, 
niech całe stworzenie wysławia Jego święte imię, 
teraz i na wieki! 



1407 Psalm 146

a) duch – tchnienie, czyli 
życiodajny element, dany czło‑
wiekowi przez Boga (Rdz 2,7).

b) Jakub – zob. Ps 22,24+.

c) W wersetach 7‑9 Bóg został 
ukazany jako obrońca i opiekun 
ludzi najbardziej skrzywdzo‑
nych i potrzebujących pomocy 
(np. Jdt 9,11; Ps 68,6).

d) Syjon – zob. Ps 3,5+.

 Psalm 146. Pierwszy z pięciu hymnów tworzących zakończenie Psałterza. Ich wspólną cechą jest 
aklamacja Alleluja, rozpoczynająca i kończąca każdy. Psalmista najpierw zachęca siebie do chwalenia 
Boga (ww. 1n), a następnie w dwóch strofach uzasadnia swoją postawę (ww. 3‑5.6‑10). Wychwala w nich 
Boga‑Stwórcę oraz Władcę świata. Wyliczone przymioty Boga nie pozostawiają wątpliwości, w kim warto 
pokładać nadzieję: w ludziach czy w Bogu Jakuba. On jest wierny przymierzu zawartemu z Izraelem i tylko 
Jego królewskie panowanie przynosi ludziom zbawienie. Dzieła miłosierdzia pełnione przez wiernego 
Boga wobec ubogich i cierpiących (ww. 7‑9) mogą stanowić streszczenie działalności Jezusa Chrystusa, 
opisanej w Ewangeliach. Przez Niego, Króla miłości, Bóg najpełniej ogłosił i nieustannie realizuje swoje 
panowanie nad światem. Bóg nie przestaje być wierny Nowemu Przymierzu, które zawarł z człowiekiem 
przez krew swego Syna. Człowiek zbawiony z łaski Boga winien z miłością podejmować podwójne zadanie: 
współtwórcy i współzbawcy świata, naśladując Jezusa Chrystusa.

Psalm 146

Uwielbienie Stwórcy i Zbawcy 

1Allelujas! 
Uwielbiaj, duszos moja, Panas! 
2Będę wielbił Pana przez całe me życie, 
będę grał memu Bogu, dopóki istnieję. 
3Nie polegajcie na władcach 
ani na synach ludzkich, bo nie mogą ocalić. 
4Gdy ducha ich opuści, powrócą do ziemi; 
tego dnia przepadną wszystkie ich zamiary. 
5Szczęśliwy ten, kogo wspomaga Bóg Jakubab, 
kto pokłada nadzieję w Panu, Bogu swoim. 
6On stworzył niebo i ziemię, 
morze i wszystko, co w nich istnieje.  
On dochowuje wierności na wieki. 
7Bierze w obronę skrzywdzonych, 
daje pokarm zgłodniałym. 
Pan uwalnia więźniów. 
8Pan otwiera oczy niewidomym, 
Pan podnosi poniżonych, 
Pan miłuje sprawiedliwych. 
9Pan strzeże przybyszów, 
przygarnia sierotę i wdowę, 
lecz pokrzyżuje plany bezbożnychc. 
10Pan króluje na wieki, 
twój Bóg, Syjonied, z pokolenia na pokolenie. 
Alleluja!



1408Psalm 147,1‑13

a) Obraz Wszechmocnego 
Stwórcy. Nadanie imienia ozna‑
czało przejęcie nad kimś władzy 
(np. Rdz 2,19n; zob. Ps 5,12+).

b) Część greckich rękopisów 
dodaje: i ziołom, aby służyły 
ludziom (Ps 104,14).

 Psalm 147. Psalm, podzielony w tekście greckim (LXX) na dwa odrębne utwory, stanowi jedną 
kompozycję hymniczną, jak o tym świadczy otwierająca go i kończąca aklamacja Alleluja. Każda z trzech 
strof (ww. 1‑6.7‑11.12‑20) ma własne wezwanie do uwielbienia i podobne uzasadnienie: Pan rządzi całym 
kosmosem i otacza troską swój lud. Dominuje tu temat darmowego zbawienia, łaski, którą otrzymują 
bogobojni. Psalm odzwierciedla sytuację Izraelitów po przesiedleniu babilońskim, gdy lud powrócił do 
Jerozolimy, odnowionej przez Boga (ww. 2.13n). Chrześcijanie rozpoznają w Panu Chrystusa, a w Sy-
jonie – Kościół. Wspólnota wierzących jest wezwana przez psalmistę do publicznego dziękczynienia, 
Eucharystii, przy dźwięku instrumentów i radosnych śpiewach. Kościół dziękuje więc Ojcu za Jezusa, 
który jest założycielem, budowniczym i zarazem bramą (J 10,7.9) nowej Jerozolimy (ww. 2.13). On jest 
Księciem Pokoju (J 20,19n), pszenicą z nieba (J 6,35.48.51) i uzdrowicielem zranionych serc (ww. 3.14). 
Pan utrzymuje ład w kosmosie i z miłością rządzi swoim ludem, który sam wybrał i któremu objawia 
swoją wolę (ww. 19n). Szczególną troską otacza ubogich i pokornych, a odrzuca każdy system rządów 
oparty na przemocy i egoizmie (ww. 6.10). 

Psalm 147

Uwielbienie Bożej opatrzności 

1Allelujas!
Jak dobrze jest śpiewać naszemu Bogu, 
jak miło i przyjemnie Go wychwalać! 
2Pans odbudowuje Jeruzalems 
i gromadzi wygnańców z Izraelas. 
3Uzdrawia złamanych na duchu 
i opatruje ich rany. 
4On bezmiar gwiazd przelicza, 
nadaje im wszystkim imionaa. 
5Wielki jest nasz Pan i pełen mocy, 
a Jego mądrość niepojęta. 
6Pan podtrzymuje pokornych, 
bezbożnychs zaś poniża do ziemi.
7Śpiewajcie Panu w podzięce, 
grajcie na cytrze naszemu Bogu. 
8On niebo okrywa chmurami, 
ziemi zsyła deszcze. 
On każe rosnąć trawie na górachb. 
9Bydłu daje pokarm 
i pisklętom kruków, gdy do Niego wołają. 
10On nie ma upodobania w sile konia 
ani się nie lubuje w ludzkiej mocy. 
11Pan ma upodobanie w bogobojnych, 
którzy ufają Jego łasce. 
12Uwielbiaj, Jeruzalem, Pana, 
sław twego Boga, Syjonies! 
13Bo umocnił zasuwy bram twoich, 
pobłogosławił twoich synów w tobie. 



1409 Psalm 147,14‑20

a) Jakub... Izrael – zob. Ps 22,24+.
14On wprowadza pokójs w twe granice, 
syci cię obfitością zboża. 
15On posyła swe rozkazy na ziemię 
i szybko biegnie Jego słowo. 
16On sypie śniegiem jak wełną, 
a szron jak popiół rozrzuca. 
17On rzuca grad jak okruchy chleba, 
a któż się ostoi wobec Jego mrozu? 
18Gdy pośle swoje słowo, lód topnieje, 
gdy tchnie swym duchems, wtedy płyną wody. 
19On oznajmił słowo swoje Jakubowis, 
swoje nakazy i wyroki Izraelowia. 
20Nie uczynił tak żadnemu narodowi, 
nie objawił im wyroków swoich. 
Alleluja!



1410Psalm 148,1‑13

 Psalm 148. Hymn uwielbienia, składający się z dwóch strof (ww. 1‑6.7‑14), ujęty w ramy podwójnego 
Alleluja. Pierwsza strofa mówi o rzeczywistości niebieskiej, druga – o ziemskiej. Wykaz dzieł stworzo‑
nych przez Boga zbudowano tu w oparciu o inne teksty biblijne (np. Dn 3,57‑90). Kosmiczny wymiar 
chwały Bożej to najbardziej oryginalna myśl Psalmu 148. Modlitwa nie jest dziełem tylko ludzkim, modlą 
się bowiem aniołowie, ciała niebieskie, góry, wszelkie zwierzęta i rośliny, a nawet żywioły i zjawiska 
meteorologiczne. Człowiek, jako król stworzenia, udziela im swego głosu (Ps 8; zob. Rdz 1,26‑28; 9,1n) 
i łączy w jedną symfoniczną pieśń stworzenia. Należy on bowiem do ludu bliskiego Bogu (w. 14), powo‑
łanego do składania Mu czci. Cała przyroda uczestniczy więc w kulcie, oczekując swojego odnowienia 
(Rz 8,19‑23), które przywróci jej pierwotną harmonię, zburzoną niegdyś przez grzech. W centrum tego 
odnowienia lektura chrześcijańska pozwala zobaczyć zmartwychwstałego Chrystusa jako nowego Adama 
i najwyższego pośrednika. On odnawia całe stworzenie zranione grzechem i wszystkich mieszkańców 
nieba, ziemi i podziemia (Flp 2,9n) jednoczy we wspólnym wyznaniu wiary. Psalm 148 intonuje więc 
wieczną i uniwersalną pieśń chwały. 

Psalm 148

Niebo i ziemia sławią Pana 

1Allelujas!
Chwalcie Panas z niebios, 
chwalcie Go na wysokościach. 
2Chwalcie Go, wszyscy aniołowies Jego, 
chwalcie Go, wszystkie Jego moce. 
3Chwalcie Go, słońce i księżycu, 
chwalcie Go, wszystkie świetliste gwiazdy. 
4Chwalcie Go, najwyższe niebiosa 
i wody, które są nad niebem. 
5Niech chwalą imięs Pana, 
On rozkazał, a zostały stworzone. 
6Ustanowił je na wszystkie czasy, 
nadał prawos, które nie przeminie.
7Chwalcie Pana z ziemi, 
potwory morskie i wszystkie głębiny, 
8ogniu i gradzie, śniegu i szronie, 
wichry, które spełniacie Jego rozkazy, 
9góry i wszelkie pagórki, 
drzewa owocowe i wszystkie cedry, 
10dzikie zwierzęta i wszelkie bydło, 
płazy i ptactwo skrzydlate, 
11królowie ziemi i wszystkie ludy, 
władcy i wszyscy rządzący na ziemi, 
12młodzieńcy i dziewczęta, 
starcy razem z dziećmi. 
13Niech wychwalają imię Pana, 
bo tylko Jego imię jest wzniosłe, 
Jego majestat na ziemi i w niebie. 
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14On przymnaża mocy swemu ludowi. 
Chwała wszystkim Jego wiernym, 
Izraelitom – ludowi, który jest Mu bliski. 
Alleluja!
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a) pieśń nowa – zob. Ps 33,3+.

b) Niech się chlubią... chwałą 
– czyli wielkością Boga, Nim 
samym; Ps 3,4+.

c) W wersetach 6‑9 naród 
wybrany ukazany został jako 
narzędzie kary Bożej wobec 
innych narodów (Ps 5,11+).

 Psalm 149. Hymn śpiewany z mieczem w ręku (w. 6). Psalmista zaprasza do oddawania chwały Bogu 
przez kult publiczny, w zgromadzeniu wiernych (w. 1b), oraz prywatnie, w domowym zaciszu – na swych 
posłaniach (w. 5b). Centralną myślą psalmu jest zwycięstwo udzielone przez Boga pokornym (w. 4). To 
mocne i autentyczne uwielbienie Boga jako Zbawcy, bo tylko On pomści i ostatecznie pokona wszelkie 
zło. Kościół, czyli synowie Syjonu (w. 2) nowego, radośnie zapowiadają już zwycięstwo Syna Człowieczego, 
przychodzącego na obłokach z mieczem swego słowa w ustach (Ap 1,16; 19,15). Sąd Ostateczny obdarzy 
pokornych zwycięstwem (w. 4b), a pysznych dotknie wieczną karą (ww. 7‑9; zob. Ap 20,1n).

Psalm 149

Sąd Ostateczny 

1Allelujas!
Śpiewajcie Panus pieśń nowąa, 
chwalcie Go w zgromadzenius wiernych. 
2Niech cieszy się Izraels Stwórcą swoim, 
a synowie Syjonus radują swym Królem. 
3Niech tańcem chwalą Jego imięs, 
niechaj Mu grają na bębnie i cytrze. 
4Bo Pan swój luds upodobał sobie, 
pokornym daje zwycięstwo. 
5Niechaj się chlubią wierni chwałąb Jego, 
niech się radują na swych posłaniach. 
6Uwielbienie Boga niech gości w ich ustach, 
a ich ręce niech dzierżą miecze obosieczne:
7aby się pomścić na narodach 
i ukarać ludy;
8aby zakuć ich królów w kajdany, 
a dostojników w żelazne łańcuchy;
9aby wykonać podpisany na nich wyrok: 
to jest chluba wszystkich Jego wiernychc. 
Alleluja! 
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 Psalm 150. Pieśń uwielbienia, zamykająca piątą część Psałterza (Ps 107 – 150) oraz całą księgę. Sym‑
bolika psalmu wprowadza w tajemnicę Boga świętego, czyli zupełnie innego niż ludzie, wszechmocnego 
i nieskończonego (ww. 1n). Zapowiadana liturgia ma wymiar uniwersalny, kosmiczny. Całe stworzenie, 
z człowiekiem na czele, wezwane jest do oddawania Bogu chwały. Powodem uwielbienia są potężne dzieła 
Boga (w. 2), które wysławiane są w całym Psałterzu. Można je ująć w dwa akty: Stworzenie i Odkupie‑
nie. W osobie Jezusa Chrystusa chrześcijanie otrzymują najpełniejszy udział w tych aktach: w Nim są 
stwarzani na nowo i doświadczają łaski zbawienia. W Chrystusie zyskują także możliwość najpełniejszego 
uwielbienia Boga, wypowiadając swoje Amen ku chwale Boga (2Kor 1,20).

Psalm 150

Liturgia niebiańska 

1Allelujas!
Chwalcie Boga w Jego świątynis, 
chwalcie Go w Jego niebiańskiej twierdzy. 
2Chwalcie Go za Jego potężne dzieła, 
chwalcie za niezmierną Jego wielkość. 
3Chwalcie Go dźwiękiem rogu, 
chwalcie lirą i cytrą. 
4Chwalcie Go bębnem i tańcem, 
chwalcie na strunach i flecie. 
5Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, 
chwalcie na cymbałach brzęczących. 
6Wszystko co żyje, niech chwali Panas. 
Alleluja!



List do Galatów
Wprowadzenie

Okoliczności powstania

Galaci należeli do plemion celtyckich, które w VI w. przed Chr. opanowały Europę Środ-
kową, Italię, Galię i Hiszpanię. Około 360 r. przed Chr. niektóre z plemion osiadłych 

w Galii podjęły wędrówkę swych przodków, tyle że w kierunku przeciwnym, tj. na Wschód. 
Po częściowym złupieniu Grecji przekroczyły Bosfor i po licznych bitwach osiedliły się na 
wyżynie Anatolii, pośrodku Azji Mniejszej w okolicy Ancyry (dzisiejsza Ankara). Obszar 
ten został później nazwany Galacją. Ostatni król Galacji, Amyntas, zmarły w 25 r. przed 
Chr., przekazał w testamencie swoje królestwo Rzymianom. Na jego obszarze Rzymianie 
utworzyli prowincję ze stolicą w Ancyrze, dodając do właściwej Galacji ponadto Pizydię, 
Izaurię, częściowo Frygię, Paflagonię i Pont.

Dzieje Apostolskie informują, że Paweł podczas drugiej i trzeciej podróży misyjnej 
przechodził przez Galację (Dz 16,6; 18,23). Jak się wydaje, Paweł nie miał zamiaru zatrzy-
mywać się na tym terenie, ale nieokreślona bliżej choroba zmusiła go do dłuższego postoju. 
Odpłacając się za szczerą gościnność, apostoł wykorzystał swój pobyt dla głoszenia Ewangelii 
Chrystusa.

List do Galatów Paweł napisał najprawdopodobniej pod koniec swojego długiego 
pobytu w Efezie, na kilka miesięcy przed zredagowaniem Listu do Rzymian. Pokrywa 
się to z czasem trzeciej wyprawy misyjnej. Ponieważ trudno jest datować wydarzenia 
z tego okresu, list mógł powstać także nieco wcześniej, a więc między rokiem 52 a 56. 
Niektórzy sądzili nawet, że powstał on jeszcze przed 50 rokiem, po pierwszej wyprawie 
misyjnej, która objęła południową część prowincji Galacji. Powodem jego napisania były 
niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze Galatów. Zagrożenie pocho-
dziło od ludzi, którzy pojawili się w chrześcijańskich wspólnotach Galacji i zobowiązywali 
chrześcijan nawróconych z pogaństwa do zachowywania przepisów prawa Mojżeszowego  
(Ga 3,2; 4,21; 5,4), w szczególności zaś obrzezania (Ga 2,3n; 5,2; 6,12).

Treść i teologia

W Liście do Galatów obok wstępu i zakończenia wyróżnić można trzy główne części. 
W pierwszej (Ga 1 – 2) Paweł przypomina, że Jezus Chrystus, który powołał go na apostoła, 
jest nieustannie w centrum jego nauczania. Dla każdego, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, 
staje się On źródłem wyzwolenia i zjednoczenia z Bogiem. Rasa, kultura, pochodzenie nie 
mają tu żadnego znaczenia. W drugiej części (Ga 3 – 4) apostoł wyjaśnia relację między 
rzeczywistością Prawa a rzeczywistością wiary, poświęcając sporo miejsca wierze Abrahama 
jako zapowiedzi sposobu zbawienia zamierzonego przez Boga. W trzeciej części (Ga 5 – 6) 
ukazuje Prawo, synonim niewoli, jako przeciwieństwo Chrystusa, który daje wolność. Przez 
Niego i w Nim ludzie odnajdują wzajemną jedność, a odnowione stworzenie osiąga swoją 
pełną doskonałość.
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Apostoł występuje z całą mocą przeciwko nauczaniu, które fałszując głoszoną przez niego 
Ewangelię, sprowadza krzyż Chrystusa do czegoś niekoniecznego, a wręcz niepotrzebnego 
(Ga 2,21; 3,1; 5,11; 6,12-14). Apostoł wyjaśnia adresatom, że człowiek otrzymuje usprawie-
dliwienie, tzn. staje się w pełni wolny i jednoczy się z Bogiem, jedynie przez wiarę w Jezusa 
Chrystusa. Nie można tego osiągnąć przez zachowywanie prawa Mojżeszowego (Ga 2,16). 
Apostoł nie neguje znaczenia Prawa, lecz ukazuje jego właściwą rolę: miało ono za zadanie 
przygotować nadejście czasu, kiedy każdy dzięki wierze w Jezusa Chrystusa będzie mógł 
dostąpić zbawienia (Ga 3,23-25). Przyjście Chrystusa sprawia, że prawo Mojżeszowe przesta-
je być środkiem prowadzącym do osiągnięcia zbawienia. Galaci stają więc przed decydującym 
wyborem: prawo Mojżeszowe albo wiara w Chrystusa. Oparcie się na Prawie oznacza, że 
człowiek chce zdobyć doskonałość przede wszystkim dzięki swojemu wysiłkowi. W postawie 
wiary źródłem doskonałości nie jest człowiek, ale łaska Chrystusa, przez którą uzdalnia 
On ludzi do czynienia dobra. Wprowadzone przez apostoła rozróżnienie ma uświadomić 
wszystkim chrześcijanom, że tym, czego najbardziej potrzebują, jest właśnie wiara w Chry-
stusa. Tylko dzięki wierze w Jezusa człowiek odnajduje sens życia i staje się autentycznie 
szczęśliwy. Temat wiary i Prawa został potem rozwinięty w Liście do Rzymian.
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 Adres i pozdrowienie. Pierwsze słowa Listu do Galatów stanowią zapowiedź całego pisma. Dotyczą 
wiarygodności misji i nauczania Pawła, a także ukazują Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawcę i Po-
średnika między ludźmi a Bogiem. Ponieważ podważano autentyczność apostolatu Pawła, obok swojego 
imienia stawia on tytuł apostoł. Nie chodzi tu o wzmocnienie autorytetu. Paweł broni w ten sposób 
Ewangelii, świadomy, że najpierw uderza się w świadków Chrystusa, żeby później zanegować zbawienie, 
którego On dokonał. A przecież to Chrystus wziął na siebie zło ludzkości, aby wszystkich uwolnić od 
niego. W ten sposób zapoczątkował na ziemi istnienie nowej rzeczywistości, która charakteryzuje się 
pokojem, dobrocią, miłością.

 Strzec prawdziwej Ewangelii. W miejsce stosowanego zazwyczaj na początku listu dziękczynienia 
i słów pochwalnych wobec adresatów, apostoł wyraża zdumienie, że Galaci tak szybko odwrócili się 
od głoszonej im Ewangelii. Dla Pawła jest to równoznaczne ze zdradą Boga. Wiarę trzeba nieustannie 
umacniać, szczególnie gdy jest słaba. Jeśli jednak tuż po jej przyjęciu pozwala się na podważanie jej istoty, 
to nie daje się jej szansy na rozwój. Kościół od początku czuwał, aby nikt nie fałszował Ewangelii, która 
dała wierzącym w Chrystusa prawdziwą wolność. Dlatego, gdy głoszono Ewangelię poganom, mówiono 
im, że źródłem zbawienia nie jest zachowywanie przepisów prawa Mojżeszowego, ale przyjęcie łaski 
Boga, która uzdalnia wierzącego do wszelkiego dobra. To jednak wywołało sprzeciw ze strony tych, 
którzy twierdzili, że poganie staną się w pełni chrześcijanami, jeśli najpierw przyjmą i spełnią wymogi 
prawa Mojżeszowego. Przeciwko takiemu zafałszowaniu Ewangelii i podporządkowaniu chrześcijaństwa 
zasadom judaizmu Paweł wypowiada się z właściwą sobie żarliwością. Wyklucza ze wspólnoty Nowego 
Przymierza każdego, kto głosi takie poglądy. Gwałtowność reakcji Pawła jest równocześnie odpowiedzią 
na zarzut kierowany pod jego adresem, że swoim głoszeniem chciał się przypodobać ludziom. Ewangelia 
nie jest mówieniem pochlebstw (1Tes 2,4n). W każdych warunkach głosi się ją taką, jaka jest, nawet jeśli 
spotyka się z odrzuceniem (Ga 6,12).

a) Kościoły Galacji – zob. Wpro-
wadzenie.

b) zły świat – zob. 1J 2,15+.

Adres i pozdrowienie

11Paweł, powołany na apostołas nie przez ludzi, ani za pośred-
nictwem człowieka, ale przez Jezusas Chrystusas i Boga Ojca, 

który wskrzesił Go z martwych, 2oraz wszyscy bracias, którzy 
są ze mną – do Kościołów Galacjia. 3Niech będzie z wami łaska 
i pokój Boga naszego Ojca i Panas Jezusa Chrystusa. 4On wydał 
samego siebie za nasze grzechys, aby nas wyrwać z obecnego 
złego światab zgodnie z wolą Boga, naszego Ojca. 5Jemu chwałas 
na wieki wieków. Amens.

Strzec prawdziwej Ewangelii
6Dziwię się, że od Tego, który was powołał łaską Chrystusas, tak 
szybko odchodzicie do innej ewangelii. 7Nie ma innej ewangelii! 
Są tylko jacyś ludzie, którzy wśród was sieją zamęt i chcą zmienić 
Ewangelięs Chrystusa. 8Lecz gdybyśmy nawet my sami, albo gdyby 
aniołs z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosi-
liśmy, niech będzie wyłączony ze wspólnoty. 9Powtarzam jeszcze 
raz, to co powiedziałem: Jeśli ktoś głosi wam inną ewangelię od tej, 
którą przyjęliście, niech będzie wyłączony ze wspólnoty.
10A zatem, czy zabiegam o względy ludzi, czy Boga? Czy ludziom  
staram się przypodobać? Gdybym chciał się przypodobać  
ludziom, nie byłbym sługą Chrystusa.

List do Galatów
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 Paweł apostołem Chrystusa. Po zapowiedzi powraca na początku listu kwestia autentyczności Ewan-
gelii głoszonej przez Pawła. Apostoł podkreśla, że otrzymał ją wprost od Jezusa. Dowodem owocności 
spotkania ze zmartwychwstałym Panem jest radykalna zmiana nastawienia Szawła (Dz 13,9+) do Kościoła 
i Prawa. Sam Bóg go oświecił (2Kor 4,6) i wybrał, aby głosił Ewangelię poganom. Przemiana Szawła 
dokonała się więc za sprawą łaski Bożej. Dzięki wydarzeniu pod Damaszkiem Szaweł z prześladowcy stał 
się gorliwym wyznawcą Chrystusa. Następnie wyruszył do Arabii, aby w samotności zgłębić to, czego Bóg 
pozwolił mu doświadczyć. Dopiero po trzech latach od wydarzenia pod Damaszkiem doszło do spotkania 
w Jerozolimie między Piotrem, który jako pierwszy widział Pana (1Kor 15,5), a Pawłem, który tej łaski 
dostąpił jako ostatni (1Kor 9,1; 15,8). Wzmianka o zaledwie dwutygodniowym pobycie w Jerozolimie 
i spotkaniu jedynie z Jakubem, naocznym świadkiem życia Jezusa, podkreśla niezależność Pawła jako 
apostoła, przejawiającą się także w działalności z dala od Judei, w okolicach Antiochii i Tarsu.

 Potwierdzenie przez apostołów misji Pawła. Gdy z Jerozolimy przybyli do Antiochii chrześcijanie 
żydowskiego pochodzenia, ujawniła się różnica poglądów na temat zachowywania przepisów Prawa  
(Dz 15,1n). Paweł był oczywiście przekonany, że wraz z przyjściem Chrystusa wymogi prawa Mojżeszowe-
go straciły swoją moc, lecz aby zakończyć ciągnące się spory, udał się do Jerozolimy. Ufał, że wypowiedź 
apostołów przekona niezdecydowanych, tym bardziej że Kościół Jerozolimski cieszył się wielkim autory-
tetem. Na tzw. Soborze Jerozolimskim pod wpływem Ducha Świętego, obecnego i działającego w Kościele, 

a) Arabia – chodzi o królestwo 
Nabatei położone na południe 
od Damaszku.

b) Damaszek – największe 
miasto w Syrii, położone ok. 
100 km na wschód od Morza 
Śródziemnego; według badań 
archeologów jedno z najstar-
szych miejsc zamieszkałych 
przez ludzi.

c) z wyjątkiem Jakuba – z filolo-
gicznego punktu widzenia moż-
liwy jest także przekład: ale tylko 
Jakuba. Zgodnie z takim tłuma-
czeniem Jakub, brat Pański, nie 
był Jakubem apostołem.

d) Cylicja – rzymska prowin-
cja leżąca wzdłuż południowo- 
-wschodniego wybrzeża Azji 
Mniejszej. Jej stolicą był Tars, 
rodzinne miasto Pawła Apostoła.

Usprawiedliwienie przez wiarę  
w Jezusa Chrystusa

Paweł apostołem Chrystusa
11Oświadczam wam, bracias, że głoszona przeze mnie Ewangelias 
nie pochodzi od ludzi. 12Nie przyjąłem jej, ani nie nauczyłem się 
od człowieka, ale objawił mi ją Jezus Chrystuss.
13Słyszeliście przecież o moim dawniejszym postępowaniu w juda-
izmie; o tym, jak bardzo prześladowałem Kościół Boży i chciałem 
go zniszczyć. 14Wiernością judaizmowi przewyższałem wielu 
rówieśników w moim narodzie, gorliwie przestrzegając tradycji 
przodków. 15Kiedy jednak Bogu – który wybrał mnie w łonie 
mojej matki i wezwał swą łaską – spodobało się 16objawić swego 
Syna we mnie dla głoszenia Ewangelii o Nim pośród narodów, 
wtedy nie szukałem już rady u ludzi. 17Nie pospieszyłem też 
do Jerozolimys, do tych, którzy apostołamis stali się przede mną, 
ale natychmiast skierowałem się do Arabiia, a potem znowu 
powróciłem do Damaszkub.
18Następnie, trzy lata później poszedłem do Jerozolimy, aby 
poznać Kefasa i zostałem u niego piętnaście dni. 19Spośród aposto-
łów nie widziałem natomiast nikogo, z wyjątkiem Jakubac, bratas 
Pańskiego. 20Zaświadczam przed Bogiem, że w tym, co do was 
piszę, nie kłamię. 21Następnie udałem się w okolice Syrii i Cylicjid. 
22Kościołom Chrystusa w Judeis pozostawałem osobiście nieznany. 
23Słyszeli tylko: nasz dawny prześladowca głosi teraz wiarę, którą 
przedtem starał się zniszczyć. 24I chwalili Boga z mego powodu.

Potwierdzenie przez apostołów misji Pawła

21Następnie, po czternastu latach, znowu poszedłem do Jero-
zolimys razem z Barnabą, zabierając ze sobą także Tytusa. 
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postanowiono, że wolność od prawa Mojżeszowego jest podstawowym rysem prawdziwej Ewangelii. 
Nie nałożono więc na pogan przyjmujących chrzest żadnych dodatkowych wymogów oprócz tych, które 
zawierała Ewangelia. Przypomniano także o obowiązku troszczenia się o ubogich. Chodziło szczególnie 
o biednych z Jerozolimy. Świadczona im pomoc była wyraźną oznaką jedności pomiędzy chrześcijanami 
z pogaństwa a pierwotnym Kościołem w Jerozolimie (Rz 15,26-28).

 Sprzeciw Pawła wobec Piotra. Pomimo ustaleń tzw. Soboru Jerozolimskiego sprawa zachowywania 
Prawa nie została ostatecznie rozstrzygnięta. Tym razem spór dotyczył spożywania pokarmów. Jedni 
uważali, że ze względów religijnych nie wolno spożywać niektórych pokarmów. Inni nie uznawali takich 
zakazów. W ten sposób powstały dwie kategorie chrześcijan. Sytuację pogarszało niezdecydowanie samego 
Piotra, który najpierw zgadzał się w tej kwestii z chrześcijanami nawróconymi z pogaństwa, później, 
z obawy przed rygorystycznie nastawionymi chrześcijanami pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli 
z Jerozolimy, zaczął się wycofywać z przyjętego stanowiska i wrócił do żydowskich zwyczajów w sprawie 
spożywania posiłków. Paweł, obawiając się zagrożenia dla prawdy Ewangelii (w. 14), sprzeciwił się posta-
wie Piotra. Chciał, aby chrześcijanie wiedzieli, że nie podlegają żadnym przepisom dzielącym pokarmy na 

2A przybyłem pod wpływem objawienia. I przedstawiłem im 
Ewangelięs, którą głoszę poganom; osobno uczyniłem to wobec 
tych, którzy cieszą się uznaniem, aby upewnić się, że nie biegnę 
albo że nie biegłem na próżno. 3Ale nawet towarzyszący mi Tytus, 
który jest Grekiem, nie został zobowiązany do obrzezanias. 4Co 
się zaś tyczy fałszywych bracis, którzy wkradli się, aby naruszyć 
naszą wolność w Chrystusies Jezusies i pogrążyć nas w niewoli, 5to 
ani na chwilę nie ustąpiliśmy im, aby prawda Ewangelii pozostała 
wśród was. 6Również ze strony cieszących się uznaniem – a kim 
byli niegdyś, nic mnie to nie obchodzi, bo Bóg nie jest stronniczy 
– oni właśnie, cieszący się uznaniem, niczego mi nie narzucili. 
7Wręcz przeciwnie. Gdy zobaczyli, że mnie zostało powierzone 
głoszenie Ewangelii wśród nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi 
wśród obrzezanych – 8ponieważ Ten, który działał w Piotrze dla 
apostołowania wśród obrzezanychs, działał i we mnie dla dobra 
pogan – 9i gdy uznali daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, uważani 
za filary, podali prawą rękę mnie i Barnabie na znak łączności, 
abyśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych. 10Mieliśmy tylko 
pamiętać o ubogich, co też pilnie starałem się czynić.

Sprzeciw Pawła wobec Piotra
11Kiedy jednak Kefas przybył do Antiochiis, sprzeciwiłem się mu 
otwarcie, bo postąpił niewłaściwie. 12Zanim przybyli niektórzy 
z otoczenia Jakuba, brał udział we wspólnych posiłkach z poga-
nami. A gdy tamci przybyli, usunął się i odłączył, obawiając się 
obrzezanychs. 13Razem z nim także inni Żydzi zaczęli się zachowy-
wać nieszczerze i nawet Barnaba został wciągnięty w ich udawa-
nie. 14Kiedy więc zobaczyłem, że nie postępują zgodnie z prawdą 
Ewangeliis, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: Jeśli ty, 
będąc Żydem, żyjesz według obyczajów pogan a nie Żydów, jak 
możesz zobowiązywać pogan do postępowania według obyczajów 
żydowskich?
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tzw. „czyste” i „nieczyste”. Każdy może jeść to, co mu służy i smakuje. Nie jest ważne, co ktoś spożywa, 
ale jakim jest człowiekiem. Zamiast zajmować się sporami na temat pokarmów, chrześcijanie winni skupiać 
uwagę na sprawach naprawdę ważnych, takich jak: troska o zbawienie swoje i innych, kształtowanie 
prawego sumienia, walka z grzechem (Mt 6,31-33; 15,10-20; Rz 14,17).

 Zbawienie Żydów i pogan dzięki wierze. Zapisane tu słowa są prawdopodobnie streszczeniem 
dłuższego przemówienia wygłoszonego w Antiochii. Zawierają one podstawową tezę teologiczną całego 
listu. Dotychczasowy podział na Żydów i pogan nie ma już znaczenia. Dla jednych i drugich istnieje tylko 
jedna droga usprawiedliwienia, a mianowicie wiara w Chrystusa (Rz 3,21n). Człowiek staje przed Bogiem 
jako sprawiedliwy, ponieważ wierzy w zbawczą moc Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Przez 
Niego Bóg uwolnił nas od grzechu. Nasza sprawiedliwość nie może nas zbawić ani ustrzec od zła. Jest to 
możliwe tylko dzięki łasce Boga, którą z wiarą przyjmujemy. Prawdy te uzasadnia apostoł kilkoma racjami, 
aby w końcu podać główny argument: Jeśli możliwe byłoby osiągnięcie zbawienia przez wypełnianie prze-
pisów Prawa, to Chrystus nie musiałby umrzeć. Skoro umarł za nas w tak strasznych mękach, to znaczy, 
że był to jedyny sposób, aby uwolnić nas od zła i przywrócić nam jedność z Bogiem.

 Różnice między Prawem a wiarą. Apostoł w pytaniach stawianych Galatom wyraża zdumienie, że 
tak niewiele zrozumieli z istoty Ewangelii. Dziwi się, bo przecież podzielił się z nimi żywym świadectwem 
o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Poza tym, gdy Galaci uwierzyli, w widzialny sposób 
doświadczyli mocy Ducha Świętego i działy się wśród nich cuda. Jak więc to możliwe, że znów myślą 
w sposób przyziemny? Dlaczego zamiast poddać się prowadzeniu przez Ducha Świętego, wolą kierować 

Zbawienie Żydów i pogan dzięki wierze
15My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami spośród 
pogan. 16Wiemy jednak, że człowiek nie zostaje usprawiedliwiony 
dzięki przestrzeganiu Prawas, ale jedynie dzięki wierze w Jezusas 
Chrystusas. Dlatego my uwierzyliśmy w Jezusa, abyśmy zostali 
usprawiedliwieni dzięki wierze w Chrystusa, a nie dzięki prze-
strzeganiu Prawa, ponieważ przez przestrzeganie Prawa nikt nie 
osiągnie usprawiedliwienia. 17A jeśli szukając usprawiedliwienia 
w Chrystusie, jesteśmy uważani za grzeszników, to czy Chrystus 
prowadzi do grzechus? Z pewnością nie! 18Jeśli zaś buduję na 
nowo to, co zburzyłem, sam przyznaję, że źle postąpiłem. 19Ja 
przez Prawo umarłem dla Prawa, aby żyć dla Boga. Z Chrystu-
sem zostałem ukrzyżowany. 20Żyję więc już nie ja, ale żyje we 
mnie Chrystus. A jeśli żyję teraz na świecie, to żyję dzięki wierze 
w Syna Bożegos, który umiłował mnie i samego siebie wydał za 
mnie. 21Ja nie lekceważę łaski Boga. Jeśli zaś usprawiedliwienie 
osiąga się dzięki Prawu, to Chrystus umarł na darmo.

Prawo i wiara

Różnice między Prawem a wiarą

31O nierozumni Galaci! Kto was zaślepił? Czy wasze oczy nie 
patrzyły na Jezusas Chrystusas ukrzyżowanego? 2Wytłumacz-

cie mi jedno: Czy otrzymaliście Duchas dzięki przestrzeganiu 
Prawas, czy też dlatego, że posłuchaliście orędzia wiary? 3Czy tak 
nierozumni jesteście, że zaczęliście od Ducha, a kończycie teraz 
ciałems? 4Czy tak wielkich rzeczy doświadczyliście na próżno? 
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się wymogami Prawa? Paweł cierpi, ponieważ Chrystus nie jest dla Galatów najwyższą wartością. Nie 
poddaje się jednak i nadal będzie im uświadamiał, przywołując argumenty z Pisma Świętego, że przez 
chrzest stali się w pełni wolnymi dziećmi Boga.

 Wiara źródłem błogosławieństwa Bożego. Żydzi bardzo mocno podkreślali, że ich ojcem jest Abra-
ham. Według Pawła jednak być synem Abrahama znaczy coś o wiele więcej niż fizyczne pochodzenie od 
niego (Mt 3,9; J 8,39). Abraham jest wzorem bezwarunkowego zawierzenia Bogu. Ufał Bogu, wtedy gdy 
nie rozumiał nawet Jego zamiarów i został poddany próbie (Rdz 22,1-18). Swoim życiem pokazał, na czym 
polega zawierzenie Bożej obietnicy i jak wielkie błogosławieństwo się z tym wiąże. Dlatego jedynie ci, 
których życie opiera się na wierze, są rzeczywiście synami Abrahama. Jeśli natomiast człowiek uważa, że 
stanie się sprawiedliwy przez wypełnianie Prawa, ściąga na siebie przekleństwo, gdyż nikt nie jest w stanie 
wypełnić tego, co nakazuje Prawo. Przekleństwo, o którym mówi Paweł, to konkretne kary dosięgające każ-
dego, kto, podlegając Prawu, nie wypełnia jego wymogów (Pwt 27,15-26; 28,15-68). Chrystus przez swoją 
śmierć na krzyżu wybawił nas od tego przekleństwa. Każdy, kto jednoczy się z Chrystusem, pokonuje 
przepaść zrodzoną między Bogiem a człowiekiem przez grzech. Dzięki wierze w Chrystusa otrzymuje się  
Ducha Świętego, który nieustannie zapewnia o przynależności do Boga. Bez znaczenia jest, kim było  
się wcześniej. Ważna jest jedynie wiara, przez którą Bóg obdarza człowieka nowym życiem.

 Prawo i Boża obietnica zbawienia. Aby ukazać relację pomiędzy obietnicą zbawienia daną Abra-
hamowi a Prawem, apostoł posługuje się obrazem sporządzania i wypełniania testamentu. Oficjalny 
testament, czyli obietnica dana Abrahamowi, stwierdza, że właściwym potomkiem Abrahama jest Chrystusa 

Bo jeśli tak, to rzeczywiście na próżno! 5Czy Ten, który udziela 
wam Ducha i dokonuje w was wielkich znaków, czyni tak dlatego, 
że wypełniacie Prawo, czy też dlatego, że przyjęliście głoszoną 
wiarę? 6Abraham uwierzył Bogu, który właśnie za to uznał go za 
sprawiedliwego.

Wiara źródłem błogosławieństwa Bożego
7Wiedzcie więc, że tylko ci, którzy wierzą, są synami Abrahama. 
8Właśnie Pismo, które przewidziało, że Bóg usprawiedliwi pogan 
dzięki wierze, ogłosiło Abrahamowi radosną nowinę: Przez ciebie 
otrzymają błogosławieństwos wszystkie ludy ziemi. 9Tak więc ci, 
którzy wierzą, są błogosławieni na równi z Abrahamem, który 
uwierzył. 10Ci natomiast, którzy powołują się na przestrzeganie 
Prawas, podlegają przekleństwus. Napisane jest bowiem: Przeklęty 
każdy, kto nie wypełnia wszystkich przepisów księgi Prawa. 11Jest 
oczywiste, że nikt nie zostanie usprawiedliwiony przed Bogiem 
dzięki Prawu, ponieważ: Sprawiedliwy będzie żyć z wiary. 12Prawo 
zaś nie opiera się na wierze, ale mówi: Kto wypełnia przepisy 
Prawa, dzięki nim żyć będzie. 13Chrystuss wyzwolił nas od przekleń-
stwa Prawa – gdy stał się dla nas przekleństwem, bo jest napisane: 
Przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie – 14aby błogosławieństwo 
Abrahama stało się w Chrystusie Jezusies udziałem narodów 
i abyśmy dzięki wierze otrzymali obiecanego Duchas.

Prawo i Boża obietnica zbawienia
15Bracias, odwołam się do zwyczajów ludzi. Nawet ludzkiego 
testamentu ważnie sporządzonego nikt nie może unieważnić 
ani zmienić. 16Otóż obietnice zostały przekazane Abrahamowi 



2706Do Galatów 3,17-24

Jezus, ponieważ On jest dawcą zbawienia. Paweł zwraca uwagę, że obietnica z Rdz 22,17n mówi o po-
tomstwie w liczbie pojedynczej, a więc bez wątpienia dotyczy ona osoby Jezusa, Syna Bożego. Wszelkie 
późniejsze uzupełnienia tej obietnicy, np. Prawo starotestamentowe, są czasowymi rozporządzeniami, 
które nie mogą podważyć testamentu. Skoro jednak Prawo także pochodzi od Boga, to czy nie zachodzi 
tu jakaś sprzeczność? Nie, ponieważ Bóg najpierw i przede wszystkim dał obietnicę. W ten sposób ukazał 
zbawienie jako dzieło łaski, a nie zasług pochodzących z wypełnienia Prawa. Prawo zostało dane po to, 
aby można było określić, co jest grzechem (Rz 5,13). Dzięki Prawu rozumie się zgubne skutki grzechu 
(Rz 7,13). Człowiek, poznając przy pomocy Prawa grzech, zaczyna rozumieć, że jedynie łaska Boża może 
być dla niego ratunkiem. Prawo staje się więc w pewien sposób także impulsem do tego, aby całkowicie 
powierzyć się Chrystusowi, który jako jedyny może ocalić człowieka od śmierci wiecznej. Paweł zastosował 
tu argumentację, jaką zwykli posługiwać się rabini, uzasadniając jakąś prawdę na podstawie interpretacji 
jednego słowa (tu: potomstwo). Celem wywodu było ukazanie niedoskonałości prawa Mojżeszowego 
i wielkości Chrystusowego dzieła zbawienia.

 Boża obietnica ponad Prawem. Według nauczania rabinów Prawo jest murem oddzielającym Izraela 
od grzechu. Paweł jest przeciwnego zdania. Wszyscy ludzie bowiem pogrążyli się w grzechach (Rz 3,9-19). 
Niemożliwe więc jest osiągnięcie zbawienia na drodze przestrzegania Prawa. Dlatego istnieje droga obiet-
nicy, według której zbawienia dostępuje ten, kto wierzy. Dopiero zjednoczenie się człowieka z Jezusem 
jest niczym mur, o który rozbijają się ataki Złego.

 Ograniczona rola Prawa. Paweł przy pomocy dwóch obrazów wykazuje, że Prawo miało swój 
konkretny wpływ na kształtowanie się postawy wiary w ludziach. W pierwszym obrazie (w. 23) Prawo 
porównane jest do zamkniętej przestrzeni (więzienia), w której człowiek uświadamia sobie własną grzesz-
ność. Czas pobytu w przestrzeni Prawa jest jednak ograniczony. Kończy się wraz z przyjściem Jezusa. 
Zadaniem Prawa było oskarżać człowieka, gdy zawinił i wydawać na niego wyrok. Chrystus nie oskarża 

a) podane przez aniołów 
– w judaizmie istniało prze-
konanie, że Prawo zostało 
przekazane przez aniołów albo 
z ich udziałem. Udział w jego 
przekazaniu miał także Mojżesz. 
Fakt taki – zdaniem Pawła – 
pomniejsza znaczenie Prawa 
w stosunku do obietnicy, którą 
Bóg udzielił Abrahamowi bez-
pośrednio.

i jego potomstwu. Nie powiedziano: „i potomkom”, jak gdyby 
miały dotyczyć wielu, ale jednego: i potomkowi twemu. Jest 
nim Chrystuss. 17Powiadam więc: Testamentu uwiarygodnionego 
przez Boga nie może unieważnić Prawos ustanowione czterysta 
trzydzieści lat później i w ten sposób zniweczyć obietnicę. 18Bo 
gdyby dziedzictwo otrzymywało się dzięki Prawu, to wtedy nie 
na podstawie obietnicy. A właśnie przez obietnicę Bóg okazał 
łaskę Abrahamowi. 19Po co więc Prawo? Zostało dodane ze 
względu na wykroczenia, do czasu przyjścia potomka, dla którego 
przeznaczona była obietnica. Zostało podane przez aniołówa na 
ręce pośrednika. 20Nie ma jednak pośrednika, gdy jest tylko jedna 
osoba. A Bóg jest jeden.

Boża obietnica ponad Prawem
21Czy więc Prawos przeciwstawia się Bożym obietnicom? Ależ 
nie! Gdyby bowiem zostało dane Prawo, które miałoby moc 
udzielania życia, wtedy usprawiedliwienie pochodziłoby z Prawa. 
22Ale Pismo zamknęło wszystko pod władzą grzechus, aby dzięki 
wierze w Jezusas Chrystusas obietnica urzeczywistniła się w tych, 
którzy wierzą.

Ograniczona rola Prawa
23Zanim nadszedł czas wiary, żyliśmy pod władzą Prawas zamknię-
ci w oczekiwaniu objawienia się wiary. 24W ten sposób Prawo 
stało się naszym opiekunem aż do czasu przyjścia Chrystusas, 



2707 Do Galatów 3,25 – 4,7

nikogo, ale każdego, kto jest udręczony grzechem, przygarnia do siebie i uzdrawia łaską przebaczenia. 
W drugim obrazie (w. 24) Prawo porównane zostało do niewolnika, którego zadaniem było prowadzenie 
dziecka do szkoły i czuwanie nad jego bezpieczeństwem. Chrześcijanie, którzy uwierzyli w Chrystusa, 
nie potrzebują już takiego opiekuna, gdyż osiągnęli pełną dojrzałość i wolność synów Bożych (Ga 3,26). 
Jezus Chrystus nie jest dla nas kimś obcym, ale jest naszym bratem. Dzięki temu, że stał się człowiekiem, 
doskonale nas rozumie. On jako umiłowany Syn pomaga nam dotrzeć do domu Ojca, czyli zjednoczyć się 
w pełni z Bogiem i osiągnąć pełnię dziecięctwa Bożego (Ga 4,5-7).

 Chrystus źródłem jedności. Paweł określa chrześcijan mianem dzieci Bożych. Godność taką otrzy-
muje się na chrzcie. Osiągnięte wówczas zjednoczenie z Chrystusem pozwala budować z innymi ludźmi 
relacje braterstwa. Czymś drugorzędnym staje się bowiem pochodzenie, stan majątkowy, wykształcenie. 
Ważne jest to, kim jest się przed Bogiem. Tak radykalna zmiana nastawienia wobec utrwalonych przez 
lata poglądów była czymś nie do pojęcia dla Żyda. Czuł się kimś zdecydowanie lepszym od ludzi innej 
kultury, narodowości czy stanu. Świadczy o tym np. jego codzienna modlitwa, w której dziękował Bogu, 
że nie stworzył go niewolnikiem albo kobietą. Paweł, powołując się na Ewangelię Chrystusa, kwestionuje 
taki sposób myślenia. Istotne jest tylko to, czy człowiek posiada rzeczywistą więź z Chrystusem. Trzeba 
więc niejako przyodziać się w Chrystusa. Metafora ta pojawia się już w ST (Iz 61,10; Ba 5,1) i oznacza 
dogłębną przemianę człowieka, początek jego nowego życia. To zjednoczenie z Chrystusem nie jest czymś, 
co oddziela od Abrahama – ojca wiary. Przeciwnie, dopiero łączność z Chrystusem czyni z człowieka 
prawdziwego potomka Abrahama i dziedzica obietnicy.

 Różnica między niewolnikami a synami. Chociaż synowi przysługuje część majątku ojca, to jednak 
dopóki jest nieletni, nie może nim rozporządzać. Musi pozostawać pod opieką innych i czekać, aż osią-
gnie wiek dojrzałości. Obraz ten apostoł odnosi do Prawa, które było potrzebne do czasu, aż ci, którzy 
mu podlegali, zostali uznani przez Boga za dojrzałych. Gdy więc Bóg uznał, że przestrzeganie przepisów 
prawa Mojżeszowego przestało być środkiem do osiągnięcia zbawienia, przedłużanie tej zależności przez 

abyśmy mogli otrzymać usprawiedliwienie dzięki wierze. 25Kiedy 
zaś nadszedł czas wiary, nie jesteśmy już poddani opiekunowi.

Chrystus źródłem jedności
26Wszyscy przecież dzięki wierze w Jezusas Chrystusas jesteście 
synami Bożymi. 27Wy zatem, którzy w Chrystusie zostaliście 
ochrzczeni, przyodzialiście się w Chrystusa. 28Nie ma już Żyda 
ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani  
kobiety, ponieważ wszyscy jesteście jedno w Chrystusie Jezusie. 
29A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abra-
hama oraz, zgodnie z obietnicą, dziedzicami.

Różnica między niewolnikami a synami

41Otóż i to wam powiem: Jak długo dziedzic jest dzieckiem, 
nie różni się od niewolnika, choć jest panem wszystkiego; 

2do czasu wyznaczonego przez ojca poddany jest opiekunom 
i zarządcom. 3Podobnie i my. Kiedy byliśmy dziećmi, byliśmy 
poddani żywiołom świata. 4Gdy jednak wypełnił się czas, Bóg 
wysłał swego Syna zrodzonego z kobiety, narodzonego w czasach 
Prawas, 5aby uwolnić tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy się 
stali przybranymi dziećmi. 6A ponieważ jesteście synami, Bóg 
wysłał do naszych sercs Duchas swego Syna, który woła: „Abba, 
Ojcze!”. 7Tak więc nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem, a jeśli 
synem, to i dziedzicem z woli Boga.
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człowieka byłoby świadomym podtrzymywaniem w sobie stanu niedojrzałości. Oznaczałoby to, że człowiek 
zamiast wolności wybiera niewolę. W przypadku pogan wyrazem niedojrzałości i niewoli było oddawanie 
czci siłom przyrody. Dzięki Ewangelii zostali oni uwolnieni od tych błędnych przekonań. Skoro jednak 
znów poddadzą się Prawu, powrócą do pogańskiej przeszłości. Zmieni się jedynie przedmiot kultu. 
A przecież Bóg doprowadził do zaistnienia nowej rzeczywistości w świecie. Chrystus przez swoje Wcielenie 
stał się bliski życiu każdego człowieka. Wyzwolił ludzkość ze stanu niewoli, a każdego człowieka uczynił 
dzieckiem Bożym. Nie jest to adopcja o charakterze prawnym. Bóg bowiem w Chrystusie daje ludziom 
swojego Ducha Świętego. Umocnieni wewnętrznie przez Niego, nie tylko mamy odwagę nazywać się 
dziećmi Bożymi, ale rzeczywiście nimi jesteśmy (1J 3,1). Duch Święty wspiera nas, abyśmy z zaufaniem 
i prostotą zwracali się do Boga, tak jak czyni to Jezus (np. Mk 14,36; Rz 8,15).

 Ostrzeżenie przed odstępstwem. Dopóki człowiek nie zna Boga, można usprawiedliwić to, że czci 
różne bożki. Gdy jednak Bóg daje mu się poznać, wcześniejsze bałwochwalstwo musi być całkowicie 
odrzucone. Czczenie Boga i ubóstwianie jakiejkolwiek innej osoby lub rzeczy jest absolutnie nie do 
pogodzenia. Pomiędzy Stwórcą a stworzeniem zachodzi bowiem istotna różnica. Oddawanie czci Stwórcy 
nie oznacza odwrócenia się od świata. Umiłowanie Boga pociąga za sobą miłość do całego stworzenia. 
Należy tylko pamiętać, że Bóg jest źródłem życia i miłości i Jemu we wszystkim należy się pierwszeństwo. 
Apostoł stwierdza również, że po tym, jak Bóg objawił się światu przez Jezusa Chrystusa, oddawanie czci 
Bogu bez pośrednictwa Chrystusa jest wyrazem ludzkiego zaślepienia. Prawdziwa pobożność nie polega 
na spełnianiu jakichś zewnętrznych praktyk, lecz jest całkowitym przylgnięciem do Boga, który w Jezusie 
Chrystusie przyszedł do każdego człowieka.

 Stosunek Pawła do Galatów. Paweł, chcąc przekonać Galatów, posługuje się argumentami zdrowo-
rozsądkowymi, ukazując sprzeczności, w jakie się uwikłali. Powołuje się na autorytet świętych Ksiąg i nie 
stroni od zdecydowanych słów napomnienia. Odwołuje się też do uczuć i przypomina wspólne przeżycia. 
Przywołuje pierwsze odczucia, które Galaci mieli w momencie przyjęcia Ewangelii Chrystusa. Zaskakiwać 
może fakt, że Galaci nie są dla apostoła jedynie przyjaciółmi. On czuje się związany z nimi tak, jak matka 
z dziećmi (1Kor 4,14n; 2Kor 6,13; 1Tes 2,7.11). Dla Pawła jest oczywiste, że przekazanie komuś wiary 

a) przez Boga... rozpoznani 
– chodzi o nawrócenie, które 
dokonuje się przede wszystkim 
dlatego, że Bóg tego chce (1Kor 
8,2-3; 13,12).

b) dni... lata – chodzi tu np. 
o szabaty, święta nowiu, Paschę, 
rok szabatowy. Żydzi dokładnie 
przestrzegali tych obchodów.

c) Niewykluczone, że Paweł 
cierpiał na jakąś chorobę oczu, 
chociaż on sam nigdzie o tym 
nie wspomina.

Ostrzeżenie przed odstępstwem
8Wtedy jednak, kiedy nie znaliście Boga, służyliście bóstwom, któ-
re w rzeczywistości nie istnieją. 9Ale teraz, kiedy poznaliście Boga, 
albo raczej, kiedy przez Boga zostaliście rozpoznania, jak możecie 
zwracać się znów ku bezsilnym i marnym żywiołom, pragnąc na 
nowo im służyć? 10Zwracacie uwagę na dni, miesiące, pory roku 
i latab. 11Obawiam się, czy nie na próżno trudziłem się dla was.

Stosunek Pawła do Galatów
12Proszę was, bracias, stańcie się tacy, jak ja, ponieważ ja stałem 
się taki, jak wy. W niczym mnie nie skrzywdziliście. 13Pamiętacie 
przecież, że za pierwszym razem głosiłem wam Ewangelięs, gdy 
byłem chory. 14W próbie, na jaką wystawiła was moja choroba, 
nie okazaliście mi wzgardy ani odrazy, ale przyjęliście mnie 
jak aniołas Bożego, jak Chrystusas Jezusas. 15Gdzie się podziała 
wasza radość? Zaświadczam, że gdyby to tylko było możliwe, 
wyłupilibyście sobie oczy, aby dać je mniec. 16Czy mówiąc wam 
prawdę, stałem się waszym wrogiem? 17Tamci troszczą się o was 
nieszczerze, bo chcą was oderwać ode mnie, abyście związali się 
z nimi. 18Otóż byłoby dobrze, gdybyście doznawali prawdziwej 
troski zawsze, a nie tylko wtedy, kiedy jestem z wami. 19Moje 
dzieci, ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus ukształtuje się 
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w Chrystusa równoznaczne jest ze zrodzeniem do życia. Podobnie umacnianie kogoś w wierze jest jakby 
wykarmieniem niemowlęcia. Zdarza się jednak, że dzieci zapominają o wielkim poświęceniu swojej matki, 
która je urodziła i wykarmiła. Podobnie stało się z Galatami, którzy pozwolili, by zaszczepiono w nich 
wątpliwość, czy Paweł rzeczywiście ma na względzie ich dobro. Nie jest jednak możliwe, żeby matka nie 
walczyła o swoje dzieci (2Kor 12,14). Dlatego Paweł nie poddaje się. Jeśli zajdzie taka konieczność, będzie 
również surowy. Są sytuacje, w których jedynym wyjściem jest powiedzenie komuś prawdy wprost, nawet 
jeśli jest to przykre i sprawia ból (Hbr 12,11).

 Dwa Przymierza. Pismo Święte ukazuje Boże objawienie się światu na tle ludzkiej historii. Najważ-
niejsze jest jednak umieć odczytać, co Bóg mówi poprzez różne fakty. Nie można zatrzymać się jedynie 
na dosłownym rozumieniu słów opisujących Boże interwencje, ale należy docierać do ich głębszego sensu 
– sensu duchowego. Przeciwnicy Pawła na pewno uzasadniali swoje stanowisko przykładami z Pisma 
Świętego. Dla nich było oczywiste, że są tak jak Izaak potomkami Abrahama i dziedzicami obietnicy. 
Łączyła ich z Abrahamem wspólna krew. Paweł znał ich argumenty. Powołuje się więc na te same przy-
kłady, ale inaczej je interpretuje. Według apostoła to nie więzy krwi czy przynależność do jakiegoś narodu 
sprowadzają na człowieka Boże błogosławieństwo. Można je uzyskać tylko dzięki całkowitemu przylgnięciu 
do Boga przez wiarę w Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Dlatego to chrześcijanie na wzór Izaaka są dziećmi 
rzeczywiście wolnymi, dziedzicami obietnicy i potomstwem Sary. Ci natomiast, którzy chcą pozostawać 
w niewoli prawa Mojżeszowego, są synami niewolnicy Hagar. Przeciwstawienie Izmaela (symbol Izraeli-
tów) Izaakowi (symbol wyznawców Chrystusa) obrazuje kontrast między niewolą a wolnością. Każdy, 
kto, poznając Chrystusa, nie chce uczestniczyć w wolności, której On jest źródłem, stawia siebie po stronie 
odrzuconych. Kto wybiera wolność w Chrystusie, staje się dzieckiem Bożym, które jest obdarowane przez 
Niego niepojętymi darami. Bóg bowiem stworzył człowieka po to, aby go zbawić. Zbawienie dokonane 
przez Chrystusa jest najwyższym wyrazem błogosławieństwa Boga udzielanego Jego dzieciom.

a) Paweł zapowiada, że 
zaproponuje nowe rozumienie 
tekstu biblijnego, nie historycz-
ne i dosłowne, lecz duchowe 
i alegoryczne. Jest też ono 
polemiczne względem interpre-
tacji żydowskiej, w której Izaak, 
syn kobiety wolnej, był ojcem 
Izraelitów, a Izmael, syn nie-
wolnicy, ojcem ich pogańskich 
sąsiadów.

w was. 20Chciałbym być teraz wśród was i odpowiednio przemó-
wić, bo już nie wiem, jak z wami postąpić.

Prawo i wolność

Dwa Przymierza
21Powiedzcie mi, wy, którzy chcecie pozostawać pod władzą Pra-
was: Czy nie czytacie Prawa? 22Napisane jest przecież, że Abraham 
miał dwóch synów: jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. 
23Ten z niewolnicy urodził się według ciałas, a ten z wolnej – 
według obietnicy. 24Jest w tym głębszy sensa. Kobiety wyobrażają 
dwa przymierzas. Hagar oznacza przymierze z góry Synajs, które 
rodzi do niewoli. 25Ta właśnie Hagar to góra Synaj w Arabii. 
Symbolizuje ona obecną Jerozolimęs, która wraz ze swymi dziećmi 
znajduje się w niewoli. 26Jerozolima, która jest na wysokości, jest 
natomiast wolna i ona jest naszą matką. 27Napisano bowiem: 
Ciesz się, niepłodnas, która nie rodziłaś, wykrzykuj i wołaj, która nie 
zaznałaś bólów rodzenia! Bo liczniejsze są dzieci opuszczonej niż tej, 
która ma męża. 28A wy, bracias, jesteście dziećmi obietnicy, tak 
jak Izaak. 29Ale tak jak wtedy, ten, który urodził się według ciałas, 
prześladował urodzonego według ducha, tak jest i teraz. 30I co 
mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i jej syna, bo nie będzie dziedziczyć 
syn niewolnicy razem z synem wolnej. 31Otóż, bracias, nie jesteśmy 
dziećmi niewolnicy, ale wolnej.
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 Istota chrześcijańskiej wolności. Etyczne wskazania poprzedza stwierdzenie, że zbawienie doko-
nane przez Chrystusa jest wyzwoleniem z jarzma niewoli. Dla chrześcijan pochodzących z pogaństwa 
wyrazem tej niewoli było bałwochwalstwo, czyli oddawanie czci rzeczom stworzonym. Ledwie 
jednak zostali z tego wyzwoleni, zagraża im inna niewola. Jest nią gotowość poddania się przepisom 
prawa Mojżeszowego i innym żydowskim zwyczajom, aby osiągnąć sprawiedliwość i doskonałość. 
Droga ta jednak prowadzi donikąd. Życie człowieka nabiera bowiem pełnego sensu dopiero wtedy, 
gdy z dziecięcą ufnością przychodzi on do Boga i u Niego szuka siły do czynienia dobra i wzrastania 
w świętości. Wszyscy ludzie, podobnie jak Galaci, stają więc przed wyborem: podążać drogą Prawa 
albo otworzyć się na łaskę Chrystusa; osiągać świętość, polegając na własnych siłach, albo ofiaro-
wać Bogu całą swoją nędzę i żyć dzięki Jego miłosierdziu. Wybór jest nieunikniony. Nie można iść 
równocześnie dwiema tak różnymi drogami: drogą Prawa i drogą wiary. Trzeba uznać fakt, że Stare 
Przymierze wypełniło się i oto teraz żyjemy dzięki Nowemu Przymierzu, które Chrystus przypieczę-
tował swoją krwią. Śmierć Chrystusa jest wyrazem niepojętej miłości Boga do wszystkich ludzi. My 
powinniśmy odpowiedzieć miłością na miłość. Miłość do Boga i bliźnich jest wyrazem największej 
wolności człowieka (Mt 18,23-35; Łk 7,41nn).

 Strzec prawdy. Mimo że na początku wiara Galatów rozwijała się w sposób bardzo dynamiczny, 
szybko okazało się, że nie jest ona jeszcze ugruntowana. Wystarczyło kilka sprytnie przedstawionych 
argumentów, żeby zachwiała się ich dotychczasowa pewność. Zdarza się tak, ponieważ powołanie do życia 
wiarą to dar, który wymaga rozwinięcia. Nie wystarczy chwilowy entuzjazm, ale potrzeba systematycznego 
wysiłku, aby dar wiary stał się w człowieku czymś trwałym. Prawdziwa wiara ma w sobie wielką moc. 
Dzięki niej człowiek doświadcza głębokiego zjednoczenia z Bogiem już tu na ziemi. Szatan próbuje tę więź 
zniszczyć i posługuje się różnymi sposobami, aby pozbawić człowieka wiary. Bardzo rzadko jednak działa 
w sposób jawny i gwałtowny. Najczęściej małymi krokami, poprzez drobne niewierności człowieka wobec 
Bożej prawdy, próbuje strącić go z drogi powołania. Wystarczy więc niewielkie zło, aby z czasem mogło 
się ono stać dla człowieka poważnym zagrożeniem.

a) do końca okaleczyli się – może 
to być aluzja do rytualnej samo-
kastracji. Apostoł kieruje tę 
uwagę wobec tych, którzy ciągle 
nawoływali do obrzezania.

Istota chrześcijańskiej wolności

51Chrystuss nas wyzwolił, abyśmy byli wolni. Bądźcie mocni 
i nie dajcie sobie na nowo nałożyć jarzma niewoli.

2Mówię wam ja – Paweł: Jeśli poddacie się obrzezanius, 
Chrystus na nic się wam nie przyda. 3Jeszcze raz powia-
dam każdemu, kto poddaje się obrzezaniu: jest zobowiązany 
zachować wszystkie przepisy Prawas. 4Wy, którzy szuka-
cie usprawiedliwienia w Prawie, odstąpiliście od Chrystusa 
i utraciliście łaskę. 5Natomiast my w Duchus spodziewamy się 
usprawiedliwienia dzięki wierze. 6Bo w Chrystusie Jezusies 
ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara 
wyrażająca się w miłości.

Strzec prawdy
7Biegliście tak wspaniale! Kto wam przeszkodził w podążaniu 
za prawdą? 8Taki wpływ nie pochodzi od Tego, który was 
powołał. 9Odrobina zaczynu zakwasza całe ciasto. 10Mam 
ufność w Panus, że nie będziecie innego zdania niż ja. Ten zaś, 
kto sieje wśród was zamęt, kimkolwiek jest, zostanie osądzony. 
11Bracias, jeśli ja nadal głoszę obrzezanies, to dlaczego jestem 
prześladowany? Przecież krzyż nie byłby wtedy powodem 
sprzeciwu! 12Niechby do końca okaleczyli sięa ci, co sieją 
wśród was zamęt.
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 Właściwe korzystanie z wolności. Chrześcijanie jako ludzie powołani do wolności powinni umieć 
korzystać z tego daru. Wymaga to od człowieka wielkiej odpowiedzialności. Niedopuszczalne jest, aby 
wolność jednych pociągała za sobą niewolę drugich. Dlatego wolność od prawa Mojżeszowego nie oznacza 
wcale swobody grzeszenia. Prawo przestało być środkiem zbawczym, lecz przykazania Boże obowiązują 
nadal (Mt 5,17-20). Wraz z przyjściem Chrystusa zasady dotyczące życia wierzących stały się jeszcze bar-
dziej wymagające: nie wystarczy już kochać tylko tych, którzy nam dobrze czynią, ale wezwani jesteśmy do 
miłości tych, którzy nas prześladują. To zbyt mało, że nie czyni się zła na zewnątrz, trzeba je wykorzenić 
ze swoich myśli, uczuć i pragnień (Mt 5,21-48). Człowiek wyzwolony przez Chrystusa gotowy jest służyć 
drugim i być dla nich darem, tak aby i oni stali się gotowi do bezgranicznej miłości.

 Uczynki ciała i owoce Ducha. Apostoł przeciwstawia życie według Ducha (nieustanne odczytywanie 
i wypełnianie woli Boga) życiu według ciała (kierowanie się zmysłami). Paweł jednak nie odrzuca ciała, bo 
ono samo w sobie jest dobre. Wskazuje natomiast, że ciało w wyniku grzechu pierworodnego skłonne jest 
do podążania za złymi podszeptami szatana. W ten sposób staje się ono wrogiem życia Bożego w człowieku. 
Nie należy więc odrzucać ciała, ale jego złe skłonności. Staje się to możliwe, gdy człowiek pozwala, aby 
Duch przeniknął i uświęcił w nim wszystkie władze, tj. umysł, wolę i serce. Każdy człowiek w sposób 
mniej lub bardziej świadomy dokonuje wyboru pomiędzy życiem w łączności z Bogiem a życiem według 
zmysłów opanowanych przez grzechy. Skutki decyzji człowieka przedstawione zostały przy pomocy dwóch 
katalogów. W spisie grzesznych uczynków, do jakich zdolne jest ciało, można dopatrzyć się próby ich 
uporządkowania. Jako pierwsze trzy zostały wymienione grzechy dotyczące seksualności. Dwa następne 
wykroczenia przeciwstawiają się kultowi Bożemu. Osiem kolejnych niszczy życie społeczne, natomiast 
ostatnie dwa odnoszą się do żądzy użycia. Zakończenie sugeruje, że katalog można było wydłużyć  

Właściwe korzystanie z wolności
13Wy zatem, bracias, zostaliście powołani do wolności. Tylko nie 
pojmujcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciałus, lecz 
służcie sobie nawzajem z miłością. 14Przecież całe Prawos zawiera 
się w tym jednym nakazie: Miłuj bliźniegos jak siebie samego. 15Jeśli 
natomiast jeden drugiego kąsa i pożera, uważajcie, abyście się 
wzajemnie nie zjedli.

Uczynki ciała i owoce Ducha
16Otóż powiadam: Postępujcie według Duchas, a nie będziecie 
spełniali pożądań ciałas. 17Gdyż ciało pożąda wbrew Duchowi, 
natomiast Duch przeciwko ciału. Jedno przeciwstawia się dru-
giemu, tak że czynicie nie to, co chcecie. 18Jeśli jednak Duch was 
prowadzi, nie jesteście pod Prawems. 19Uczynki ciała są wiadome: 
cudzołóstwo, nieczystość, rozwiązłość, 20bałwochwalstwo, czarys, 
nienawiść, kłótnie, zazdrość, gniew, chorobliwa ambicja, waśnie, 
rozłamy, 21zawiść, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Dlatego 
powtarzam to, o czym mówiłem już wcześniej: Ci, co tak postę-
pują, nie posiądą królestwa Bożego.
22Natomiast owocem Ducha jest: miłość, radość, pokójs, cierpli-
wość, dobroć, życzliwość, wierność, 23łagodność, opanowanie. 
Prawo tu nie jest potrzebne. 24A ci, którzy należą do Chrystusas 
Jezusas, ukrzyżowali swoje ciało razem z namiętnościami i pożą-
dliwościami. 25Skoro więc żyjemy mocą Ducha, postępujmy 
według Ducha. 26Nie szukajmy próżnej chwały, kłócąc się 
i zazdroszcząc sobie nawzajem.
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(Rz 1,29; 1Kor 5,10; 6,10). Oddziaływanie Ducha ukazane jest za pomocą wewnętrznych stanów w czło-
wieku, z których wyłaniają się czyny. Pokojowe i radosne podejście do siebie i świata jest wynikiem 
działania w człowieku łaski Bożej. W takich warunkach ciało staje się świątynią Ducha (1Kor 6,19n). 
Aby jednak do tego doszło, potrzebna jest współpraca człowieka z łaską Bożą. Człowiek sam o własnych 
siłach nie jest w stanie pohamować złych skłonności swojego ciała. Lecz jeśli całą swoją grzeszność ofiaruje 
Chrystusowi ukrzyżowanemu, zostanie wyzwolony z wszystkiego, co go poniża.

 Właściwe traktowanie siebie i innych. Jedną z oznak bycia prowadzonym przez Ducha jest pełne 
miłosierdzia traktowanie człowieka, który zgrzeszył. Postawa taka wynika również ze świadomości wła-
snych braków. Inną oznaką jest bezinteresowna chęć pomocy drugiemu w trudnościach, które przeżywa. 
Chodzić tu może zarówno o codzienne kłopoty, jak i problemy duchowe. Oczywiście, najłatwiej stać z boku 
i udawać, że się nic nie widzi. Nie jest to jednak postawa Jezusa, który litował się nad każdym cierpiącym 
(Mt 11,28). Jezus określa się mianem Mistrza i w ten sposób wzywa wszystkich wierzących do tego, aby 
w Nim szukali wszelkich wzorów postępowania (Mt 23,10). W każdej sytuacji mamy więc czynić to, co 
Jezus czyni. On bowiem jest stale obecny wśród nas i chce przez nas działać. Porównywanie się z ludźmi 
może być dla nas zgubne, bo na tle gorszych wydajemy się kimś dobrym, podczas gdy w rzeczywistości 
wiele nam jeszcze brakuje do dobroci Jezusa. Jesteśmy więc wezwani do nieustannego konfrontowania 
swojego życia z prawdą Ewangelii i do odpowiedzialności za własne postępowanie. Paweł wzywa też, aby 
wspólnoty zapewniały materialne utrzymanie głosicielom Ewangelii. Ma to rodzić pewien rodzaj więzi 
między przyjmującymi słowo Boże, a tymi, którzy je głoszą. Chodzi tu szczególnie o możliwość wyrażenia 
wdzięczności wobec tych, którzy przyczyniają się do zaszczepienia i wzrostu wiary we wspólnotach. 
Każdy, kto doświadcza tego, jak wielkim darem jest wiara, nie tylko nie będzie się czuł przymuszony do 
niczego, ale nawet przyzna, jak niewspółmiernie małe jest to, co daje, wobec tego, co otrzymuje. Dzieli 
się bowiem jakimś dobrem doczesnym, a w zamian otrzymuje dary wieczne.

 Końcowe wskazania i błogosławieństwo. Ostatnich zdań Listu do Galatów Paweł nie dyktuje, ale pisze 
je sam. Chce w ten sposób podkreślić wagę słów, które są zarazem pieczęcią wszystkiego, co wcześniej 

a) Paweł z reguły rezygno-
wał z takiego zabezpieczenia, 
pracując własnymi rękoma na 
utrzymanie (1Kor 4,12; 9,18; 
2Kor 11,7; 12,13n).

Właściwe traktowanie siebie i innych

61Bracias, nawet jeśli ktoś popadnie w grzechs, wy, którzy 
trwacie w Duchus, podźwignijcie go z całą łagodnością. 

Uważaj jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. 2Jedni drugim noście 
brzemiona, a tak wypełnicie prawo Chrystusas. 3Jeśli ktoś sądzi, że 
jest kimś ważnym, podczas gdy nim nie jest, sam siebie oszukuje. 
4Każdy niech osądza swoje czyny i w sobie niech znajduje powód 
do chluby, a nie w porównywaniu się z innymi. 5Każdy bowiem 
poniesie swój własny ciężar. 6Uczący się Ewangeliis niech się 
dzieli wszelkim dobrem z nauczycielema. 7Nie łudźcie się! Bóg nie 
pozwoli z siebie szydzić! Co człowiek posieje, to będzie zbierać. 
8Kto sieje w cieles, zbierze to, co przynosi ciało – zagładę. Kto 
natomiast sieje w Duchu, zbierze to, co daje Duch – życie wiecz-
ne. 9Nie ustawajmy w czynieniu dobra. W odpowiednim czasie 
zbierzemy plon, jeśli teraz niczego nie zaniedbamy. 10Dopóki 
mamy okazję, czyńmy dobrze wszystkim, zwłaszcza tym, którzy 
są nam bliscy w wierze.

Końcowe wskazania i błogosławieństwo
11Popatrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie napisałem do 
was. 12Ci, którzy pragną podobać się przez zewnętrzne znaki 
przestrzegania Prawas, zobowiązują was do obrzezanias, aby 
tylko uniknąć prześladowań z powodu krzyża Chrystusas. 13Jako 
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zostało powiedziane. Wskazuje więc jeszcze raz powody, dla których Galaci powinni odrzucić poglądy 
fałszywych nauczycieli. Szukają oni przede wszystkim poklasku i własnych korzyści, a ich motywacje są 
bardzo przyziemne. Niby głoszą Chrystusa, ale przemilczają prawdę o Jego krzyżu. Nie dopuszczają do 
siebie myśli, że z wiarą w Chrystusa łączy się gotowość do przyjęcia prześladowań (Łk 14,27). Prawdziwy 
chrześcijanin natomiast, którego wzorem jest Paweł Apostoł, przede wszystkim koncentruje się na tajem-
nicy Męki i Śmierci Chrystusa, ponieważ z nich zrodziło się prawdziwe życie. Gdyby nie było cierpienia 
związanego z krzyżem, nie byłoby również zmartwychwstania. Każdy więc, kto w łączności z Chrystusem 
przeżywa swoje cierpienie, z Nim również powstaje do nowego życia. Rzeczywiste zjednoczenie z Chrystu-
sem przez wiarę w Niego sprawia, że człowiek jakby rodzi się na nowo. Zaczyna zupełnie inaczej patrzeć 
na siebie i świat. Rozumie, że każde doświadczenie niesie w sobie błogosławieństwo Boga. Miłosierdzie 
okazane Pawłowi pod Damaszkiem nie okazało się daremne. Pozwolił, aby łaska Chrystusa przemieniła 
go całkowicie. Teraz tej samej łaski pragnie dla wszystkich wierzących, bo tylko dzięki Chrystusowi staną 
się naprawdę wolni i szczęśliwi.

a) Izrael Boży – chodzi tutaj 
o wierzących Izraelitów. Paweł 
jeszcze raz potwierdza swoje 
nauczanie, że wywodzący się 
z pogaństwa chrześcijanie, 
do których kieruje swój list, 
nawet jeśli nie są poddani prze-
pisom prawa Mojżeszowego 
i innym żydowskim zwyczajom, 
uczestniczą w darach Bożych 
w taki sam sposób jak Żydzi, któ-
rzy przyjęli naukę Chrystusa.

b) znaki przynależności do Jezusa 
– cierpienia, które Paweł poniósł 
dla Ewangelii. One potwierdza-
ją autentyczność jego apostolatu 
(np. 2Kor 11,23-27).

obrzezani sami nie zachowują Prawa, ale domagają się waszego 
obrzezania, aby się mogli chlubić waszym ciałems. 14Co do mnie, 
obym nie chlubił się niczym innym, jak tylko krzyżem Panas 
naszego Jezusas Chrystusa, przez którego świat jest ukrzyżowany 
dla mnie, a ja dla świata. 15Obrzezanie bowiem nic nie znaczy 
ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. 16Na tych, którzy tej 
zasady będą się trzymać, i na Izraelas Bożegoa niech zstąpi pokójs 
i miłosierdzies.
17Na przyszłość niech nikt nie dodaje mi udręk, ponieważ na 
swoim ciele noszę znaki przynależności do Jezusab.
18Bracias! Łaska naszego Panas Jezusa Chrystusas niech będzie 
z waszym duchem. Amens.



List do Filipian
Wprowadzenie

Okoliczności powstania

Filippi było znanym miastem macedońskim, leżącym w pobliżu Tracji (Dz 16,12). Swoją 
nazwę zawdzięczało Filipowi II, ojcu Aleksandra Wielkiego, który zajął je w 365 r. przed 

Chr., a następnie ufortyfikował i powiększył. W 168 r. przed Chr. przeszło pod panowanie 
rzymskie. Mieszkała w nim w większości ludność grecko‑macedońska, posiadająca własne 
zwyczaje i język. Żydzi stanowili tam zdecydowaną mniejszość i nawet nie posiadali własnej 
synagogi (Dz 16,13).

Paweł przybył do Filippi w czasie drugiej podróży misyjnej. Było to pierwsze miasto, któ‑
re apostoł wraz z Sylasem i Tymoteuszem nawiedził po opuszczeniu Azji Mniejszej i wejściu 
na terytorium Europy. Relację z pobytu Pawła pośród Filipian znajdujemy w Dz 16, 12‑40.  
Działalność w nowo powstałej wspólnocie zakończyła się z chwilą uwięzienia Pawła i Sylasa 
(Dz 16,19nn). Obaj apostołowie, cudownie uwolnieni z więzienia (Dz 16,25nn), opuścili 
miasto i udali się do Tesaloniki. Jak się jednak okazuje, ten krótki pobyt wystarczył, by 
między Pawłem a Filipianami powstały silne i serdeczne więzy przyjaźni. Z samego Listu 
do Filipian dowiadujemy się, że nawet w Tesalonice Paweł kontaktował się z Filipianami 
i otrzymywał od nich wsparcie (Flp 4,16). On sam zresztą z wielką dumą zauważał, że żadna 
wspólnota chrześcijan nie udzieliła mu tyle pomocy, co oni (Flp 4,10.15.18). On natomiast 
ze swej strony, nie chcąc wzbudzić podejrzeń o interesowność, od żadnej innej wspólnoty 
nie przyjmował darów lub pieniędzy na swoje utrzymanie.

Z treści Listu do Filipian dowiadujemy się, że Paweł napisał go w więzieniu (Flp 1,7. 12.17).  
Nie jest jednak łatwo ustalić, kiedy i gdzie miało to miejsce. Starsze komentarze, począwszy 
od czasów św. Hieronima aż do XX w., jednogłośnie wskazywały na więzienie rzymskie, 
w którym apostoł przebywał w latach 59 – 61. Podkreślano w nich, że Paweł mówi w tym 
liście o pretorium (Flp 1,13) i o chrześcijanach pochodzących z dworu cesarskiego (Flp 4,22).  
Apostoł nie jest też pewny, jaki wynik będzie miał proces, który może skończyć się uwolnie‑
niem lub śmiercią (Flp 1,20n; 2,17), a od którego – w przypadku sądu przed cesarzem – nie 
było już odwołania. Jednakże inne szczegóły stawiają pod znakiem zapytania więzienie 
rzymskie jako miejsce napisania listu, ponieważ jak się z niego dowiadujemy, Paweł często 
kontaktuje się z Filipianami, tymczasem podróż z Rzymu do Filippi trwała 4 – 5 tygodni. Poza 
tym, gdy Filipianie dowiedzieli się o jego uwięzieniu, posłali Epafrodyta z pomocą materialną. 
Potem szybko dotarła do nich informacja o chorobie ich wysłannika, Epafrodyt natomiast 
dowiedział się, że zaniepokoili się tym faktem. Ponadto Paweł wyraża zamiar przybycia 
wkrótce do Filippi, co byłoby trudne do zrealizowania, gdyby był w Rzymie, tym bardziej, że 
stamtąd chciał się udać do Hiszpanii (Rz 1,10‑15; 15,19.24.28). Obecnie więc wielu egzegetów 
uważa, że apostoł napisał ten list, gdy był uwięziony w Efezie w czasie trzeciej wyprawy 
misyjnej, skąd podróż do Filippi trwała tylko 8 dni. Mogło to mieć miejsce w latach 52 – 56 
(Dz 19,21‑40). Jak wiemy z odkryć archeologicznych, tam również przebywali pretorianie, 
wyzwoleńcy i niewolnicy cesarza, co pozwala nam zrozumieć wzmiankę o pretorium  
w Flp 1,13 i o dworze cesarskim w Flp 4,22.



2728

Treść i teologia

Głównym powodem napisania listu do szczególnie zaprzyjaźnionej wspólnoty chrześcijan 
jest finansowe wsparcie, udzielone Pawłowi w czasie jego działalności apostolskiej. Z tej 
też przyczyny apostoł sławi hojność Filipian i dziękuje im za pamięć oraz udzieloną mu 
pomoc. Dzięki tej pomocy zasłużyli na miano jego współpracowników w szerzeniu Ewangelii  
(Flp 1,5). Te spontaniczne podziękowania stanowią właściwie przewodni motyw całego listu 
i sprawiają, że trudno jest w nim znaleźć jakąś jasną strukturę. Dzięki szczególnym więzom 
przyjaźni, które łączyły Pawła z Filipianami, list ma charakter bardzo osobisty i ukazuje 
wiele interesujących szczegółów z wewnętrznego życia jego autora (np. Flp 1,21‑24; 2,17n; 
3,7‑14; 4,11‑13). 

Na tle tych osobistych wątków, niejako przygodnie, pojawiają się tematy dotyczące 
Jezusa Chrystusa, spośród których na pierwsze miejsce wybija się hymn o Jego uniżeniu 
i wywyższeniu (Flp 2,6‑11). Hymn ten ma duże znaczenie dla rozważań teologicznych 
o osobie Jezusa, gdyż podkreśla Jego Boską naturę i istnienie przed Wcieleniem. W rozdziale 3  
do głosu dochodzi temat usprawiedliwienia przez wiarę. Paweł występuje przeciwko tym, 
którzy jeszcze wierzą w moc obrzezania. Apostoł wielokrotnie i dość mocno nawołuje do 
radości. Chrześcijanie powinni cieszyć się przede wszystkim z rozprzestrzeniania się Ewange‑
lii wśród narodów (Flp 1,3‑7; 2,17n; 3,1) oraz z tego, że powtórne przyjście Jezusa Chrystusa 
w chwale jest już bliskie (Flp 4,4‑6). Wezwania te sprawiają, że list, choć był pisany przez 
apostoła w chwilach wielkiego udręczenia, ma pogodny charakter.
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 Modlitwa Pawła za Filipian. Chrześcijanie od samego początku oczekiwali dnia, w którym Jezus 
Chrystus, zgodnie ze swoją zapowiedzią, przyjdzie ponownie na ziemię. Będzie to pojawienie się w chwale 
(Mt 26,64), podczas którego Chrystus dokona sądu nad narodami (Mt 25,31nn; 1Kor 1,8). Wierzący 
są więc świadomi, że przez całe życie powinni przygotowywać się na tę szczególną chwilę, postępując 
sprawiedliwie, czyli wiernie przestrzegając nauki Jezusa Chrystusa. Owocem sprawiedliwości, o którym 
Paweł mówi w w. 11, jest zbawienie, które każdy wierny ostatecznie osiągnie w dniu powtórnego 
przyjścia Chrystusa.

 Rozszerzanie się Ewangelii. Dzięki swemu uwięzieniu Paweł może głosić Ewangelię tym, do których 
w normalnych warunkach nie mógłby dotrzeć. Postawa ta zachęciła również jego uczniów do bardziej 
odważnego głoszenia słowa Bożego. Niestety pośród nich znaleźli się tacy, którzy czynili to nieszczerze. 
Być może chcieli oderwać od Pawła nowo nawróconych i w roli przełożonych stanąć na ich czele. Apostoł 
wykazuje jednak, że w swojej pracy jest całkowicie bezinteresowny i zależy mu tylko na chwale Jezusa 

a) biskup – użyte tu słowo gr. 
oznacza najpierw ‘nadzorcę, 
inspektora’, a następnie ‘stróża, 
opiekuna i patrona’. W Koście‑
le pierwotnym biskupi byli 
przede wszystkim pasterzami. 
Spoczywała na nich szczegól‑
na odpowiedzialność za wierny 
przekaz prawd wiary (Dz 6,4). 
Bronili Kościoła przed błędnymi 
naukami i kierowali wiernymi, 
troszcząc się o ich zbawienie. 
Ponieważ terminy: kapłan 
i biskup pojawiają się w nie‑
których tekstach NT zamiennie 
(np. Dz 20,17.28; Tt 1,5.7; 1P 
5,1‑5), niektórzy utrzymują, że 
oznaczały ten sam urząd.

b) diakon – w sensie ogólnym 
to sługa jakiegoś pana, w sensie 
ścisłym – sługa Jezusa Chrystu‑
sa albo sługa Boga. W Kościele 
diakonat oznacza najniższy 
stopień w trójstopniowej hie‑
rarchii kapłaństwa urzędowe‑
go. Według Dz 6,1‑6 zadaniem 
diakonów była troska o ubogich 
oraz współpraca z biskupami 
w zarządzaniu wspólnotą; nie‑
kiedy głosili także słowo Boże 
(Dz 6,8nn; 8,5‑13) i udzielali 
chrztu (Dz 8,12.26‑40). Praw‑
dopodobnie w Kościele pier‑
wotnym istniał również urząd 
diakonisy (Rz 16,1; 1Tm 3,11).

c) możliwe tłumaczenie: …
ukończy je na dzień Chrystusa 
Jezusa.

d) pretorium – oznacza tu ludzi 
pozostających na służbie cesar‑
skiej albo też siedzibę admini‑
stracji rzymskiej.

Pozdrowienie 

11Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusas Jezusas, do wszystkich 
świętychs w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz 

z biskupamia i diakonamib: 2łaska wam i pokójs od Boga, naszego 
Ojca, i od Panas Jezusa Chrystusa. 

Modlitwa Pawła za Filipian 
3Dziękuję mojemu Bogu zawsze, gdy was wspominam. 4W każdej 
mojej modlitwie dziękuję Mu zawsze z radością 5za to, że poma‑
gacie szerzyć Ewangelięs od pierwszego dnia aż do obecnej chwili. 
6Jestem bowiem przekonany, że Ten, który rozpoczął w was 
dobre dzieło, ukończy je do dnia Chrystusas Jezusac. 7Mam prawo 
tak myśleć o was wszystkich, gdyż noszę was w swoim sercus 
i wy wszyscy macie udział w tej samej łasce, której ja dostępuję 
zarówno wtedy, gdy jestem w kajdanach, jak też gdy bronię 
Ewangelii i ją umacniam. 8Bóg mi świadkiem, jak bardzo zależy 
mi na was wszystkich w Chrystusie Jezusies. 9Dlatego modlę się, 
aby wasza miłość coraz bardziej wzrastała w poznaniu i wszelkim 
zrozumieniu, 10abyście umieli rozeznać to, co słuszne, i abyście 
dzięki temu pozostali czyści i nienaganni do dnias Chrystusa, 
11przynosząc owoc sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, na 
cześć i chwałęs Bożą. 

Rozszerzanie się Ewangelii 
12Chcę bracias, abyście wiedzieli, że przeciwności, które mnie 
spotkały, spowodowały jeszcze większe rozszerzenie się Ewan‑
geliis. 13Otóż jest już jawne w całym pretoriumd i u wszystkich 
innych, że dla Chrystusas noszę kajdany. 14Dzięki temu coraz 
więcej braci w Panus, ośmielonych moimi kajdanami, z niezwykłą 
odwagą i bez lęku głosi słowo. 15Niektórzy, co prawda, robią to 

List do Filipian
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Chrystusa, a nie na względach ludzkich. Ta cecha bezinteresowności, którą Paweł wielokrotnie podkreśla 
w swoich listach (np. 1Kor 9; 2Kor 11,7‑11; 2Tes 3,7‑10), jest bardzo ważnym przymiotem każdego, kto 
został powołany do głoszenia Ewangelii.

 Dla mnie życie to Chrystus. Znajdując się w więzieniu, Paweł nie jest w stanie przewidzieć, jaki czeka 
go los. Liczy się nawet z możliwością wyroku śmierci. Nie osłabia to jego ducha, gdyż każda decyzja sądu 
przyniesie mu „korzyść”. Jest jednak świadomy tego, że obecnie Kościołowi bardziej jest potrzebna jego 
apostolska działalność niż męczeństwo.

 Zachęta do budowania wiary, miłości i jedności. Paweł zachęca Filipian do umacniania swojej 
wiary, miłości i wzajemnej jedności. Uświadamia im przy tym, że te trzy rzeczywistości są darem 
trzech osób Boskich: od Chrystusa płynie nauka głoszona przez apostoła, która jest źródłem wiary; 
darem Boga Ojca jest miłość, owocem zaś działania Ducha Świętego jest jedność i doskonała wspólnota 
(2Kor 13,13).

a) Hi 13,16 (cytat za Septuagin-
tą, greckim przekładem ST).

z zazdrości i przekory, inni jednak głoszą Chrystusa szczerym ser‑
cems. 16Ci ostatni czynią to z miłości, wiedząc, że moim zadaniem 
jest obrona Ewangelii, 17tamci zaś głoszą Chrystusa dla własnej 
chwały i nieszczerze, chcąc powiększyć jeszcze ucisk moich 
kajdan. 18I co z tego wynika? To tylko, że na wszelki sposób, 
na pokaz, czy też naprawdę głosi się Chrystusa. To mnie raduje 
i będzie radowało. 

Dla mnie życie to Chrystus 
19Wiem bowiem, że wszystko to przyczyni się do mojego zbawieniaa 
dzięki waszej modlitwie oraz pomocy Duchas Jezusas Chrystusas. 
20Tego oczekuję i mam nadzieję, że w niczym nie doznam 
wstydu, ale że w sposób zupełnie jawny, jak zawsze tak i teraz, 
Chrystus będzie uwielbiony w moim cieles: czy to przez życie, czy 
przez śmierć. 21Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to 
zysk. 22Lecz jeśli życie w ciele oznacza dla mnie owocną pracę, 
nie wiem, co mam wybrać. 23Dręczy mnie podwójne pragnienie: 
chcę odejść, aby być z Chrystusem, co byłoby o wiele lepsze, 
24lecz dla was jest bardziej konieczne, abym pozostał w ciele. 
25Będąc o tym przekonany, wiem, że pozostanę z wami wszyst‑
kimi, abyście czynili postępy i radowali się w wierze, 26abyście 
przeze mnie chlubili się w Chrystusie Jezusies, gdy znowu do 
was przybędę. 

Zachęta do budowania wiary, miłości i jedności 
27Tylko postępujcie w sposób godny Ewangeliis Chrystusas, abym 
ja – gdy przybędę i ujrzę was czy też będąc daleko – usłyszał 
o was, że trwacie mocno w jednym duchu. Walczcie jednomyśl‑
nie o wiarę w Ewangelię 28i w niczym nie dajcie się zastraszyć 
przeciwnikom. Takie właśnie postępowanie jest dla nich zapo‑
wiedzią zguby, dla was zaś – zbawienia, a znak ten pochodzi  
od Boga. 29Dostąpiliście bowiem łaski ze względu na Chrystusa, 
aby nie tylko w Niego wierzyć, lecz także dla Niego cierpieć.  
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 Hymn o uniżeniu i wywyższeniu Jezusa Chrystusa. Fragment ten (ww. 6‑11) wyraźnie różni się 
budową zdań i stylem od pozostałej części listu. Jest to najprawdopodobniej starochrześcijański hymn 
o Chrystusie. Mógł powstać jako pieśń liturgiczna, wykonywana podczas Eucharystii lub chrztu. Nawią‑
zuje do proroctw ST, zapowiadających Chrystusa jako Syna Człowieczego (Dn 7,13) i jako cierpiącego 
Sługę Pańskiego (Iz 52,13 – 53,12). Hymn dzieli się na dwie części: uniżenie Chrystusa (ww. 6‑8) oraz Jego 
wywyższenie (ww. 9‑11). Jezus Chrystus nie usiłował zachować swojej boskiej pozycji, wynikającej z Jego 
natury, lecz potrafił z niej zrezygnować. Ogołocił siebie (w. 7): wyzbył się swego boskiego majestatu i stał się 
zwyczajnym człowiekiem, a nawet najmniejszym z ludzi. Uczynił z siebie sługę posłusznego swemu Ojcu 
do końca – aż do śmierci na krzyżu (w. 8). W starożytności rzymskiej była to najbardziej haniebna śmierć, 
przeznaczona dla największych zbrodniarzy i buntowników. Ale właśnie takie całkowite i heroiczne uniże‑
nie stało się przyczyną wywyższenia Chrystusa. Krzyż Jezusa jest więc drogą zarówno do Jego chwały, jak 
też do chwały chrześcijan (np. 1Kor 1 – 2). Wyrazem wywyższenia Chrystusa jest nadanie Mu wzniosłego 
imienia Pan (w. 11), które jest imieniem samego Boga. Po całkowitym uniżeniu się, którego najbardziej 
widocznym wyrazem jest śmierć na krzyżu, Jezus Chrystus zmartwychwstał i wstąpił do nieba, gdzie jest 

30Tak oto toczycie tę samą walkę, w której widzieliście mnie 
i którą ja sam także toczę. 

2 1Jeśli więc coś znaczy upomnienie w Chrystusie, jeśli umacnia 
was miłość, jeśli łączy was ten sam Duchs lub jeśli macie 

w sercus miłosierdzie i współczucie, 2dopełnijcie mojej radości 
tym, że będziecie mieli te same dążenia i będziecie żywili tę samą 
miłość, że będziecie trwali w jedności i myśleli podobnie; 3nie 
działajcie z myślą o uznaniu czy pochwałach, lecz z pokorą uwa‑
żajcie jedni drugich za lepszych od siebie. 4Niech każdy troszczy 
się nie tylko o swoje własne sprawy, ale także o innych. 5Miejcie 
w sobie takie usposobienie, jakie też było w Chrystusie Jezusies. 

Hymn o uniżeniu i wywyższeniu Jezusa Chrystusa 
6On, mając naturę Boga, 
nie uznał za stosowne korzystać 
ze swojej równości z Bogiem, 
7lecz ogołocił siebie samego, 
przyjmując naturę sługi 
i stając się podobnym do ludzi. 
A z zewnętrznego wyglądu uznany za człowieka, 
8uniżył siebie samego, 
stając się posłusznym aż do śmierci, 
i to śmierci na krzyżu. 
9Dlatego Bóg Go wywyższył 
i obdarzył Go imieniems, 
które jest ponad wszelkie imię, 
10aby na imię Jezusas 
zgięło się wszelkie kolano 
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, 
11i aby wszelki język wyznał, 
że Jezus Chrystuss jest Panems 
na chwałęs Boga Ojca. 
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na nowo otoczony tą samą chwałą, którą od wieczności cieszył się na równi z Ojcem (J 17,5). Oznaką 
tego wywyższenia jest teraz hołd, który Mu składają mieszkańcy nieba i ziemi oraz duchy z obszarów 
podziemnych, czyli (zgodnie z ówczesną wizją świata) wszystkie istoty stworzone.

 Zachęta do troski o własne zbawienie. Wpatrując się w Chrystusa, chrześcijanie powinni naśladować 
wzór Jego doskonałej pokory i cierpliwości. Tylko wtedy będą mogli wyzbyć się nieustannego narzekania, 
które charakteryzowało lud ST, oraz odciąć się od narodu zepsutego i przewrotnego, którym z kolei są po‑
ganie. Wobec jednych i drugich chrześcijanie mają być światłem, do czego wzywał sam Jezus w Kazaniu 
na Górze (Mt 5,14‑16).

a) Tymoteusz – jeden z najwier‑
niejszych współpracowników 
Pawła. Apostoł miał do niego 
szczególne zaufanie i wielo‑
krotnie powierzał mu ważne 
i delikatne misje (np. 1Kor 4,17; 
1Tes 3,1‑5). Ustanowił go także 
przełożonym Kościoła w Efezie.

b) Epafrodyt – wysłannik 
Filipian, który zdał Pawłowi 
relację z sytuacji istniejącej we 
wspólnocie, przekazał mu zasi‑
łek pieniężny (Flp 4,10‑19) oraz 
w imieniu samych Filipian miał 
pomagać Pawłowi w czasie jego 
pobytu w więzieniu.

Zachęta do troski o własne zbawienie 
12Umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, to nie tylko 
wtedy, gdy jestem z wami, lecz tym bardziej teraz, gdy jestem 
nieobecny, z lękiem i drżeniem starajcie się o własne zbawienie. 
13Bóg bowiem sprawia, że pragniecie i działacie zgodnie z Jego 
upodobaniem. 14Wszystko czyńcie bez narzekania i sprzeciwu, 
15by nic wam nie można było zarzucić i abyście byli bez skazy, 
jako nienaganne dzieci Boże wśród narodu zepsutego i przewrotnego. 
Bądźcie dla nich światłem jak gwiazdy na niebie. 16Kierujcie się 
słowem życia, abym w dnius Chrystusas mógł być dumny, że nie 
biegłem na próżno i na próżno się nie trudziłem. 17A jeśli nawet 
składam z siebie ofiarę i służę na rzecz waszej wiary, cieszę się 
i swoją radością dzielę się z wami wszystkimi. 18I wy również 
cieszcie się i radujcie ze mną. 

Posłannictwo Tymoteusza i Epafrodyta 
19Mam nadzieję w Panus Jezusies, że wkrótce będę mógł posłać do 
was Tymoteuszaa, abym i ja był spokojny, wiedząc, co się u was 
dzieje. 20Nie ma nikogo innego, kto by mnie rozumiał i naprawdę 
troszczył się o was. 21Wszyscy bowiem szukają własnych korzyści, 
a nie pilnują spraw Jezusa Chrystusas. 22Wiecie zresztą, że można 
na nim polegać, gdyż służył mi jak dziecko ojcu w szerzeniu 
Ewangeliis. 23Mam więc nadzieję, że go poślę, gdy tylko wyjaśnią 
się moje sprawy. 24Pokładam ufność w Panu, że również ja sam 
będę mógł wkrótce przybyć. 
25Uznałem także za konieczne posłać do was Epafrodytab, mego 
bratas, współpracownika i towarzysza w boju, którego przy‑
słaliście, aby zaradził moim potrzebom. 26Tęsknił on za wami 
wszystkimi i martwił się, że dowiedzieliście się o jego chorobie. 
27Rzeczywiście bowiem zachorował tak, że był bliski śmierci. Bóg 
jednak zmiłował się nad nim; i nie tylko nad nim, lecz także nade 
mną, aby nie przygniatał mnie smutek jeden po drugim. 28Tym 
prędzej więc go posyłam, abyście znowu ucieszyli się na jego 
widok i abym ja też mniej się martwił. 29Przyjmijcie go w Panu 
z wielką radością i takim jak on okazujcie szacunek, 30gdyż był 
bliski śmierci, pracując dla Chrystusa, i narażał swoje życie, aby 
dopełnić to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. 
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 Jezus Chrystus – najwyższą wartością. Paweł nawiązuje tu do sporów, jakie istniały między chrześci‑
janami nawróconymi z pogaństwa a judeochrześcijanami, czyli ochrzczonymi Żydami, na temat wartości 
prawa Mojżeszowego, obrzezania i znaczenia wiary. Tematy te apostoł rozwija szerzej w Rz 1,16 – 4,25 
i Ga 3,1 – 5,12. Zbawienie chrześcijan zależy od ich wiary w Jezusa, który odkupił ich swoją śmiercią na 
krzyżu i prowadzi do zmartwychwstania. W tej sytuacji obrzezanie, które niegdyś było znakiem przymierza 
Boga z ludźmi, w NT nie ma już wartości zbawczej (Dz 15,1). Paweł traktuje je jako okaleczenie (w. 2), 
tych zaś, którzy sprzeciwiają się nauce chrześcijańskiej, nazywa psami (w. 2). Takie określenie również 
w innych miejscach NT oznacza zwolenników błędnej nauki (Mt 7,6; 2P 2,22).

 Nieustanne dążenie do doskonałości. Paweł przed swym nawróceniem należał do stronnictwa faryze‑
uszów i był gorliwym prześladowcą Kościoła. Cel jego życia zmienił się, gdy na jego drodze do Damaszku 
stanął sam Chrystus i zdobył go dla siebie (w. 12). Od tego momentu całe swoje życie i wszystkie siły 
poświęcił głoszeniu Ewangelii, nie zważając na trudności i przeszkody w pracy apostolskiej. To całkowite 
opowiedzenie się za Jezusem Chrystusem oznacza, na wzór Pawła, zaprzestanie nieustannego powracania 
do przeszłości, która mogła być naznaczona różnymi błędami. Łączność z Chrystusem, owocująca nowym 
sposobem myślenia, wyraża się także w tym, że każde wydarzenie postrzega się jako coś, co ostatecznie 
prowadzi do przyjęcia zbawienia ofiarowanego każdemu przez Boga.

Jezus Chrystus – najwyższą wartością 

31W końcu, bracias moi, radujcie się w Panus! Nie jest mi 
ciężko pisać wam o tym, dla was zaś jest to pożyteczne. 

2Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie 
się okaleczenia. 3To my jesteśmy obrzezaniems, my, którzy 
sprawujemy kult w Duchu Bożyms, chlubimy się Chrystusems 
Jezusems i w ciele nie pokładamy ufności. 4Chociaż ja mogę 
pokładać ufność także w cieles. Jeśli ktoś uważa, że może pokła‑
dać ufność w ciele, to ja tym bardziej: 5obrzezany ósmego dnia, 
z narodu izraelskiego, z plemienia Beniamina, Hebrajczyks 
z Hebrajczyków. W stosunku do Prawas – faryzeuszs, 6co do 
gorliwości – prześladowca Kościoła, a jeśli chodzi o sprawiedli‑
wość opartą na Prawie – nic mi nie można zarzucić. 7Jednak ze 
względu na Chrystusa uznaję za bezwartościowe wszystko, co 
przynosiło mi zysk. 8I naprawdę uważam, że to wszystko jest 
bezwartościowe w porównaniu z bezcennym darems poznania 
Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla Niego odrzucam wszystko 
i uważam za śmieci. Pragnę tylko pozyskać Chrystusa 9i znaleźć 
się w Nim, nie w oparciu o własną sprawiedliwość, pochodzącą 
z Prawa, ale dzięki sprawiedliwości, która rodzi się przez wiarę 
w Chrystusa i której Bóg udziela na podstawie wiary. 10Moim 
celem jest poznanie Chrystusa, zarówno przez doświadczenie 
mocy Jego zmartwychwstania, jak i przez udział w Jego cierpie‑
niach. A stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, 11dojdę 
w jakiś sposób do powstania z martwych. 

Nieustanne dążenie do doskonałości 
12Nie twierdzę, że to już osiągnąłem lub stałem się doskonały. 
Usiłuję to dopiero zdobyć, gdyż i ja zostałem zdobyty przez 
Chrystusas Jezusas. 13Bracias, ja nie wmawiam sobie, że osiągnąłem 
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 Nasza ojczyzna jest w niebie. Paweł często w swoich listach zachęca wierzących do naśladowania jego 
sposobu życia i działania (1Kor 4,16; 11,1; 1Tes 1,6; 2Tes 3,7‑9). Taka zachęta nie oznacza braku pokory. 
Jest ona raczej wyrazem pewności tego, że kroczy on właściwą drogą. Paweł ma nawet prawo stawiać 
siebie jako wzór dla wszystkich, gdyż w wiernym przestrzeganiu nakazów Ewangelii stał się rzeczywistym 
naśladowcą Chrystusa (1Kor 11,1). Apostoł w mocnych słowach ocenia też wrogów Chrystusa, których 
jednak nie nazywa po imieniu (Rz 16,18). Mogli to być Żydzi, którzy uparcie domagali się od chrześcijan 
obrzezania lub wzywali ich do przestrzegania starotestamentowych przepisów pokarmowych. Ich żądania 
w istocie przekreślały zbawczą skuteczność śmierci Chrystusa. 

a) Klemens – wielu ojców 
Kościoła twierdziło, że chodzi 
tu o późniejszego papieża, Kle‑
mensa I, który sprawował swój 
urząd w latach 88‑97.

b) księga życia – autor listu 
odwołuje się tu do starotesta‑
mentowej idei (obecnej też 
w Łk 10,20; Hbr 12,23; Ap 
3,5; 21,27 i in.), według której 
wszyscy święci i wierni Bogu 
są zapisani w Bożej księdze (Ps 
69,29; 139,16). Księga ta jest 
symbolem prawdziwości słowa 
Bożego oraz obiecanego życia.

c) cnota – rzadko używany 
w NT grecki termin filozoficz‑
ny, oznaczający ogólnie zaletę 
moralną.

cel. Ale jedno czynię: zapominając o tym, co jest za mną, a zwra‑
cając się ku temu, co przede mną, 14biegnę ku mecie po nagrodę, 
do której Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. 15Będąc 
doskonałymi, tak właśnie rozumujmy; a gdybyście nawet inaczej 
rozumowali, Bóg was oświeci. 16Jeśli zaś jesteśmy na właściwej 
drodzes, podążajmy nią dalej. 

Nasza ojczyzna jest w niebie 
17Bracias, naśladujcie mnie i patrzcie na tych, którzy postępują 
według naszego przykładu. 18Wielu bowiem postępuje jak wro‑
gowie krzyża Chrystusas. O nich często wam mówiłem, a teraz 
mówię ze łzami. 19Ich losem jest zagłada, ich bogiem – brzuch, 
a ich chwałą – pohańbienie. Myślą oni w sposób przyziemny. 
20Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też oczekujemy Zba‑
wiciela, Panas, Jezusas Chrystusa, 21który przemieni nasze marne 
ciałos i upodobni je do swego chwalebnego ciała. Dokona tego 
mocą zdolną wszystko sobie podporządkować. 

4 1Tak więc, bracia moi umiłowani i utęsknieni, moja radości 
i mój wieńcu zwycięstwa, trwajcie w Panu, umiłowani! 

Różne napomnienia
2Zachęcam Ewodię i Syntychę, aby były jednomyślne w Panus. 
3Proszę także ciebie, szlachetny Syzygu, pomagaj im, gdyż razem 
ze mną, z Klemensema i pozostałymi moimi współpracownikami, 
których imiona znajdują się w księdze życiab, walczyły w obronie 
Ewangeliis. 
4Radujcie się zawsze w Panu! Jeszcze raz mówię: radujcie się! 
5Niech wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom. Pan 
jest blisko. 6O nic się nie martwcie, lecz we wszystkim przedsta‑
wiajcie wasze prośby Bogu, modląc się i błagając z dziękczynie‑
niem. 7A pokójs Boży, który przewyższa wszelkie poznanie, będzie 
strzegł waszych sercs i myśli w Chrystusies Jezusies. 
8W końcu, bracias, miejcie na uwadze wszystko, co jest prawdzi‑
we, co godne czci i sprawiedliwe, co czyste, miłe i szlachetne, 
wszystko, co jest cnotąc i zasługuje na pochwałę. 9Czyńcie to, cze‑
go się nauczyliście i co przyjęliście, co usłyszeliście i zobaczyliście 
we mnie. A Bóg pokoju niech będzie z wami. 
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 Podziękowanie Pawła za troskę. Apostoł wyraża wdzięczność swoim przyjaciołom za pomoc pie‑
niężną, którą przesłali mu przez Epafrodyta. Znamienne jest to, że Filipianie traktowali jako przywilej 
udzielenie materialnej pomocy Pawłowi. Tylko oni, spośród wszystkich Kościołów, wiedzieli o wydat‑
kach i potrzebach apostoła. Paweł nie miał w zwyczaju brać jakiejkolwiek zapłaty za swoją działalność 
apostolską, aby nikt nie posądził go o interesowność lub chęć zysku (1Kor 9,12‑18; 2Kor 11,7‑9; 12,13; 
1Tes 2,5‑7). Sam zarabiał na swoje utrzymanie wyrabianiem namiotów (Dz 18,3; 20,33‑35). Taki sposób 
postępowania podawał również innym jako wzór do naśladowania (2Tes 3,7‑9).

a) Macedonia – kraina poło‑
żona na północnym wybrzeżu 
Morza Egejskiego; tu w zna‑
czeniu rzymskiej prowincji ze 
stolicą w Tesalonice. Pierwsze 
europejskie terytorium działal‑
ności misyjnej Apostoła Naro‑
dów. Paweł przebywał tu pod‑
czas pierwszej i drugiej podróży 
misyjnej.

b) Tesalonika – stolica Macedo‑
nii (dzisiejsze miasto portowe 
Saloniki), przez którą wiodła 
tzw. Via Egnatia. Tą właśnie 
drogą przybył Paweł z Filippi. 
Oktawian, niedługo po osta‑
tecznym rozprawieniu się 
z zabójcami Cezara pod Filippi  
(42 r. przed Chr.), nadał Tesalo‑
nice przywileje wolnego miasta, 
co stało się podstawą jego demo‑
kratycznej organizacji.

c) Tymi, którzy pochodzą 
z dworu cesarskiego, mogli 
być ochrzczeni pretorianie, 
wyzwoleńcy i niewolnicy cesa‑
rza, przebywający w ważniej‑
szych punktach strategicznych 
cesarstwa (takich jak Efez; zob. 
Flp 1,13).

Podziękowanie Pawła za troskę 
10Ucieszyłem się bardzo w Panus, że wreszcie możecie zatrosz‑
czyć się o mnie, ponieważ już wcześniej o tym myśleliście, lecz 
nie mieliście do tego okazji. 11Nie chcę przez to powiedzieć, że 
cierpię niedostatek, gdyż nauczyłem się zadowalać tym, co mam. 
12Umiem żyć biednie i bogato. Potrafię dostosować się do każdej 
sytuacji: i jeść do syta, i głodować, i żyć bogato, i żyć ubogo. 
13Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. 14Słusznie jednak 
uczyniliście, że wzięliście udział w moich trudnościach. 
15Przecież wy, Filipianie, wiecie, że gdy po opuszczeniu Mace‑
doniia zaczynałem głosić Ewangelięs, nikt inny tylko wy spośród 
wszystkich Kościołów uczestniczyliście w moich przychodach 
i wydatkach. 16Nawet do Tesalonikib kilka razy przysłaliście 
mi pomoc, gdy byłem w potrzebie. 17Nie znaczy to, że znów 
szukam wsparcia, lecz chciałbym, aby wasze czyny przyniosły 
jak największe owoce. 18Teraz bowiem mam wszystko, a nawet 
więcej, niż potrzebuję. Niczego mi nie brakuje, gdyż otrzymałem 
od Epafrodyta przesłane przez was dary, które są jak miła woń, 
jak ofiara życzliwie przyjęta przez Boga. 19A mój Bóg, według 
swego bogactwa, zaspokoi wszystkie wasze potrzeby, gdy będzie 
w chwales w Chrystusies Jezusies. 20Naszemu Bogu i Ojcu chwała 
na wieki wieków. Amens. 

Pozdrowienia końcowe 
21Pozdrówcie każdego świętegos w Chrystusies Jezusies. Pozdra‑
wiają was bracias, którzy są ze mną. 22Pozdrawiają was wszyscy 
święci, a zwłaszcza ci, którzy pochodzą z dworu cesarskiegoc. 
23Łaska Panas Jezusa Chrystusa z duchem waszym. Amens.
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ADAM (hebr.  adam –  ‘człowiek’)  –  imię 
własne postaci ukazanej w pierwszych roz-
działach  Księgi Rodzaju  (Rdz  1  –  5).  Czę-
ściej termin ten występuje w Piśmie Świę-
tym w znaczeniu ogólnym jako  ‘człowiek’, 
‘ludzkość’  i  ‘rodzaj  ludzki’  (np. Rdz 1,26n; 
2,7).  Jest  też  pokrewny  z  hebr.  rzeczow-
nikiem  rodzaju  żeńskiego adama  oznacza-
jącym  ‘ziemię  uprawną’  (Rdz  2,7).  Auto-
rzy NT, nawiązując do obrazów zawartych 
w ST, mówią o pierwszym Adamie – ziem-
skim, który okazał się nieposłuszny nakazo-
wi Boga. Jego grzech symbolizuje nieposłu-
szeństwo wszystkich  ludzi wobec Stwórcy 
(np.  Rz  3,23;  5,12).  Skutkiem  odwróce-
nia się człowieka od Boga jest śmierć, któ-
rej doświadcza cały rodzaj ludzki (np. Mdr 
1,13-16). Pierwszemu Adamowi przeciwsta-
wiony został ostatni Adam – z nieba, czyli 
Jezus Chrystus, którego posłuszeństwo Bogu 
dało początek nowemu życiu ludzkości (np. 
Rz 5,12-21; 1Kor 15,22).

ALLELUJA (hebr. hallelu jah – ‘wysławiaj-
cie Boga’) – żydowska aklamacja liturgiczna 
wyrażająca radość. W ST pojawia się tylko 
w Księdze Psalmów (Ps 104 – 150). Tłuma-
cze Septuaginty (LXX), Wulgaty i innych sta-
rożytnych  oraz  nowożytnych  przekładów 
Biblii transliterują to hebrajskie wezwanie, 
nie tłumacząc go. Posługiwano się nim nie 
tylko w liturgii. Żydzi z diaspory stosowali  
je  jako  okrzyk  wyrażający  radość  i  dzięk-
czynienie  Bogu  za  Jego  dzieła.  Stało  się 
ono także nieodłącznym elementem liturgii 
chrześcijańskiej  jako aklamacja wyrażająca 
uwielbienie Boga.

AMALEKICI – lud koczowniczy, wywodzą-
cy się od Amaleka, wnuka Ezawa, potomka 

Abrahama (Rdz 36,12-16). Według Rdz 14,7, 
Amalekici byli już obecni w historii wtedy, 
gdy  żył  Abraham.  Balaam,  wypowiadają-
cy wyrocznię, zapisaną w Lb 24,20, widzi 
w nich pradawny  lud, który będzie skaza-
ny na zagładę. W czasie wędrówki z Egiptu 
do Ziemi Obiecanej Izraelici zostali zaatako-
wani  na  Półwyspie  Synajskim przez  prze-
bywających tam Amalekitów (Wj 17,8-16).  
Po  zamieszkaniu  Izraelitów  w  Kanaanie 
amalekiccy koczownicy często napadali na 
izraelskie  wioski  (1Sm  30,1-20).  Ostatnie 
wzmianki  biblijne  o  Amalekitach  odnoszą 
się  do  czasów króla Dawida. Do  ich  osta-
tecznej  zagłady  doprowadziły  prawdopo-
dobnie liczne wojny, zwłaszcza z Izraelita-
mi (Pwt 25,17-19).

AMEN (hebr.  amen  –  ‘być  mocnym’,  czę-
ściej  tłumaczone  jako  ‘zaprawdę’,  ‘tak 
jest’) – w ST słowo to funkcjonowało jako 
wypowiadana indywidualnie lub wspólnoto-
wo aklamacja, będąca uroczystym potwier-
dzeniem  przymierza,  przysięgi,  polecenia 
(np. Lb 5,22; Pwt 27,15nn; Ne 5,13). Słowo 
amen  wyraża  ideę  bycia  stałym,  godnym 
zaufania, wiarygodnym, bezpiecznym. Czę-
sto stanowiło konkluzję psalmów i  innych 
modlitw. Starożytne i nowożytne przekłady 
Biblii stosują je w jego oryginalnym brzmie-
niu.  Jezus posługiwał się nim dla potwier-
dzenia  wagi  swoich  słów.  (W  ramach 
tego  przekładu  amen  jest  tłumaczone  jako 
‘zapewniam  was’,  zob.  np.  Mt  5,18;  Mk 
3,28; Łk 4,24. Podwójne amen – występują-
ce tylko w Ewangelii według św. Jana – zosta-
ło przetłumaczone  jako  ‘uroczyście zapew-
niam was’, zob. np. J 1,51). W pierwszych 
wspólnotach  chrześcijan,  opierając  się  na 
tradycji  ST,  każdą  modlitwę  kończono, 

Słownik
Słowa oznaczone w tekście znakiem (s)
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wypowiadając  słowo  amen  jako  wyraz 
odpowiedzi Kościoła na obietnice dane mu 
w Chrystusie (2Kor 1,20).

AMMONICI (od hebr. ammon –  ‘ludowy’, 
‘mój  lud’)  –  aramejski  lud  wywodzący  się 
od  Lota,  bratanka  Abrahama  (Rdz  19,30- 
-38). Zamieszkiwali tereny nad wschodnim 
dopływem  Jordanu  Jabbokiem, na wschód 
i na północ od Morza Martwego. Ich tery-
torium znajdowało się na terenie dzisiejszej 
Jordanii.  Państwo  Ammonitów  powstało 
na przełomie epok brązu i żelaza (1500-1000  
przed  Chr.).  Stolicą  była  Rabba  położo-
na w miejscu, gdzie znajduje się obecna sto-
lica Jordanii – Amman. W Piśmie Świętym 
zostały  opisane  liczne  wojny  Izraelitów 
z  Ammonitami,  które  rozpoczęły  się  nie-
długo po przybyciu Izraelitów do Kanaanu 
(np. Sdz 10,7-9). Zwycięską walkę z Ammo-
nitami stoczył sędzia Jefte (Sdz 11). Pokonał 
ich  również  Saul  pod  Jabesz  w  Gileadzie 
(1Sm 11) oraz Dawid w bitwie pod Rabba 
(2Sm  11,14-21).  Pomimo  tych  klęsk  pań-
stwo Ammonitów przetrwało, a w okresie 
asyryjskim (VIII-VII w. przed Chr.) znacznie 
wzrosło  jego znaczenie na Bliskim Wscho-
dzie.  Świadczą  o  tym  liczne  znaleziska 
archeologiczne z tego okresu, teksty asyryj-
skie oraz pisma proroków ST (np. Jr 49,1-6; 
Ez  25,1-7;  Am  1,13-15;  So  2,8).  Państwo 
Ammonitów prawdopodobnie zostało wcie-
lone do nowobabilońskiego imperium Nabu-
chodonozora  i  już nigdy się nie odrodziło. 
Niewiele można powiedzieć na temat religii 
Ammonitów. Wiadomo tylko, że ich najważ-
niejszym bóstwem był, czczony także przez 
Fenicjan, Milkom. Zob. KANAAN.

AMORYCI (hebr.  emori,  akad.  ammu‑
ru –  ‘zachodni’)  –  jedna  z  grup  etnicz-
nych  zamieszkujących  Kanaan  w  czasach 
poprzedzających przybycie  tam  Izraelitów. 
W Piśmie Świętym słowo to ma kilka znaczeń. 
Może odnosić się do mieszkańców Kanaanu 

w  ogólności  (np.  Rdz  14,7.13;  48,22;  Pwt 
3,8; 4,48; Sdz 6,1-10; 1Krl 21,26), do miesz-
kańców  terenów  górzystych,  dla  odróż-
nienia  od  mieszkańców  nizin  (Lb  13,29)  
lub może oznaczać konkretny naród, posia-
dający swoje państwo, rządzone przez króla 
(Lb 21,21-31; Pwt 2,26-35). Początek króle-
stwa Amorytów należy  łączyć z plemiona-
mi  semickich nomadów, którzy w  trzecim 
tysiącleciu przed Chr. utworzyli własne pań-
stwo, obejmujące znaczną część Mezopota-
mii  i  Syrii.  W  tekstach  klinowych  i  egip-
skich znajdują się świadectwa o Amorytach, 
posługujących się językiem semickim. Przed-
stawieni  są  w  nich  jako  lud  politycznie 
dominujący  nad  Mezopotamią  w  począt-
kach  II  tysiąclecia  przed  Chr.  Dla  Izraeli-
tów  Amoryci  byli  bałwochwalcami,  któ-
rych Bóg usunął z Kanaanu za popełniane 
niegodziwości  (Joz  24,15;  Sdz  6,10).  Zob. 
KANAAN.

ANAKICI – potomkowie  Anaka,  zamiesz-
kujący  tereny  południowego  Kanaanu, 
w okolicach Hebronu (Lb 13,22.28). Przy-
puszcza się, że byli spokrewnieni z Filisty-
nami i przywędrowali do Kanaanu z okolic 
Morza Egejskiego. Izraelici uważali, że Ana-
kici pochodzą od gigantów mających cechy 
boskie i ludzkie (Lb 13,33). Chociaż w Pwt 
9,2  zostali  przedstawieni  jako  niepokona-
ni, nie uległ im Kaleb, który przepędził ich 
z Hebronu (Joz 15,14; Sdz 1,20). O Anaki-
tach wspominają także źródła egipskie. Zob. 
KANAAN.

ANIOŁ (hebr.  mal’ak,  gr.  angelos  –  ‘zwia-
stun’, ‘posłaniec’) – istota duchowa, podpo-
rządkowana Bogu, któremu służy w różny 
sposób,  zależny  od  potrzeby  konkretnej 
sytuacji. W księgach ST nie wspomina się 
często o aniołach jako pośrednikach między 
Bogiem a ludźmi. Według opisów biblijnych 
Bóg najczęściej zwracał się do ludzi w spo-
sób  bezpośredni.  Rozwój  myśli  religijnej 
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sprawił, że  Izraelici coraz mocniej podkre-
ślali  wszechmoc  Boga  i  tym  samym  sta-
wał  się On dla  nich  coraz  bardziej  niedo-
stępny,  odległy.  Wówczas  w  świadomości 
religijnej  Żydów  ugruntowało  się  przeko-
nanie o istnieniu aniołów – istot pośredni-
czących  w  kontakcie  Boga  z  człowiekiem. 
Biblia  nie  zawiera  żadnych  informacji  na 
temat ich natury. Tożsamość aniołów okre-
śla ich misja, w której oznajmiają ludziom 
wolę Boga. Zadaniem aniołów jest również 
troska o ludzi (np. Ps 91,11). Bóg posłał swo-
jego anioła, który przeprowadził Izraelitów 
z Egiptu do Ziemi Obiecanej (Wj 23,20nn). 
Obecność  aniołów  pośród  ludu  była 
potwierdzeniem  i  symbolem  realnej  obec-
ności  samego Boga. Mogli  też pełnić misję 
niszczycielską (np. Rdz 19,1nn – zniszcze-
nie Sodomy; 2Krl 19,35 – zniszczenie armii 
asyryjskiej)  lub  zwiastować  nieszczęście  
(Ps 78, 49). Niekiedy nazywani są świętymi 
(Hi 5, 1; Ps 89, 6; Dn 4, 10) albo synami Bożymi  
(Ps  29,  1;  89,  7).  W  imię  Boga  anioło-
wie  mogą  także  odpuszczać  ludziom  grze-
chy.  W  NT  aktywność  aniołów  widoczna 
jest szczególnie na początku Nowego Przy-
mierza  w  kontekście  poczęcia,  narodze-
nia  i pierwszych  lat życia Jezusa na ziemi  
(Mt 1,20.24; 2,13.19; Łk 1 – 2). Anioł towa-
rzyszył Jezusowi także w czasie kuszenia na 
pustyni  oraz  przed  Męką  w  czasie  modli-
twy  w  Ogrodzie  Oliwnym  (np.  Mt  4,11;  
Łk  22,43).  Autorzy  NT  ukazują  również 
istotną  rolę  aniołów  w  przekazie  Bożego 
orędzia oraz w rozszerzaniu się i wzroście 
Kościoła  (np.  Dz  8,26;  10,3nn).  Dopiero 
w  czasach  NT  nastąpiło  wyraźne  rozróż-
nienie aniołów na  tych, którzy  są wysłan-
nikami Boga, oraz na demony – uosabiające 
zło, szkodzące człowiekowi. Zob. DEMON, 
OPĘTANIE.

ANTIOCHIA SYRYJSKA – miasto położo-
ne  nad  rzeką  Orontes  (dzisiejsze  Antakya 
w Turcji); założone przez Seleukosa Nikatora 

w 300 r. przed Chr.; zdobyte w 64 r. przed 
Chr. przez Rzymian, stało się stolicą rzym-
skiej prowincji Syrii. Wielki ośrodek handlu 
i  kultury  greckiej,  zamieszkały  przez  Rzy-
mian, Greków, Syryjczyków i Żydów. Pod 
względem  powierzchni  i  bogactwa  trzecie 
po Rzymie i Aleksandrii miasto Cesarstwa 
Rzymskiego. Tam powstała jedna z pierw-
szych i największych wspólnot chrześcijań-
skich  poza  Palestyną.  W  Antiochii  Syryj-
skiej wyznawcy Chrystusa po raz pierwszy 
zostali nazwani chrześcijanami (Dz 11,26). 
Stała się ona bazą dla misji ewangelizacyj-
nych prowadzonych przez Pawła Apostoła 
(Dz 13,1-3) i ważnym centrum kształtowa-
nia się myśli chrześcijańskiej. 

ANTYCHRYST (gr.  antichristos  –  ‘wróg 
Chrystusa’)  –  przeciwnik  Boga,  odstęp-
ca  podważający  godność  Jezusa  jako  Syna 
Bożego  i  Chrystusa.  Termin  ten  w  NT 
występuje  tylko w pismach  apostoła  Jana, 
gdzie używany jest na oznaczenie tajemni-
czej  postaci  lub  jakiejś wrogiej Chrystuso-
wi siły. Mówiąc o antychryście, trudno jest 
wskazać jakieś konkretne osoby, ale z pew-
nością  jest nim każdy, kto nie uznał  faktu 
mesjańskiego  posłannictwa  Jezusa  i  sprze-
ciwia  się  głoszeniu  Jego  Ewangelii.  Praw-
da  dotycząca  wrogów  Chrystusa  obecna 
jest  również w  innych pismach NT,  choć 
została  wyrażona  za  pomocą  innych  ter-
minów. Ewangeliści zapowiadają nadejście 
fałszywych  chrystusów  na  końcu  czasów 
(Mt 24,24); apostoł Paweł mówi o człowie-
ku niegodziwym, który stawia siebie ponad 
Bogiem  (2Tes  2,3-12).  W  Apokalipsie św. 
Jana  autor  przedstawia  antychrysta  jako 
bestię  budującą  swoje  królestwo  (Ap  13), 
która  ostatecznie  zostanie pokonana przez 
Chrystusa (Ap 19,11-20).

APOSTOŁ (gr. apostolos – ‘wysłannik’, ‘posła-
niec’) – tytuł zarezerwowany w NT dla osób 
powołanych  przez  Jezusa  i  obdarzonych 
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specjalną misją. W Ewangeliach termin ten 
odnoszony jest przede wszystkim do ustano-
wionego przez Jezusa kolegium Dwunastu, 
czyli  Jego najbliższych współpracowników 
(np. Mt 10,2-4). Apostołowie  towarzyszyli  
Mu  podczas  całej  działalności  publicznej 
i jako wiarygodni świadkowie Jego naucza-
nia, Męki i Zmartwychwstania stali się póź-
niej  głosicielami  Ewangelii,  kontynuatora-
mi Jego misji oraz fundamentem tworzącej 
się  wspólnoty  Kościoła.  Do  grona  aposto-
łów został zaliczony również Paweł z Tarsu 
(Dz  9,11;  22,3),  któremu  tradycja  przypi-
sała  tytuł  Apostoła  Narodów  (Rz  11,13). 
W I w. po Chr. mianem apostołów określano 
misjonarzy głoszących Ewangelię poganom, 
ale tytuł ten odnoszono wyłącznie do osób 
z pierwszego pokolenia chrześcijan, pamię-
tających Jezusa.

ARAM, ARAMEJCZYCY –  silne państwo 
(lub federacja państw), które nabrało wiel-
kiego  znaczenia  na  początku  I  tysiąclecia 
przed Chr.  i walczyło z Izraelem o władzę 
nad  terytorium Palestyny. O Aramie,  jako 
terytorium nad  górnym Eufratem,  znajdu-
jemy  wzmianki  już  na  tabliczkach  klino-
wych z Aram-Sin (z ok. 2300 r. przed Chr.)  
oraz z Drehem (z ok. 2000 r. przed Chr.). 
Hebrajski termin aram występuje w Piśmie 
Świętym  zarówno  w  odniesieniu  do 
obszaru,  jak  i  osób.  W  źródłach  biblij-
nych  i pozabiblijnych  termin  ten oznaczał 
ziemię  zamieszkałą  przez  ludy  mówiące 
po  aramejsku  (język  semicki  północno-za-
chodni,  którym  posługiwano  się  w  Syrii 
w I tysiącleciu przed Chr.). Autorzy biblij-
ni  określają  tym  słowem  nie  tylko  duże 
państwo  ze  stolicą  w  Damaszku,  obejmu-
jące  tereny  południowej  Syrii,  lecz  rów-
nież  mniejsze  państwa  graniczące  na  pół-
nocy z Izraelem (Aram-Maaka, Aram-Soba). 
W  Septuagincie  (greckim  przekładzie  ST) 
hebr. termin aram został oddany jako ‘Syria’, 
a  mieszkańców  tych  ziem  (hebr.  arami)  

określono  mianem  ‘Syryjczyków’.  Według 
Księgi Rodzaju Aram to jeden z pięciu synów 
Sema  (Rdz 10,22n). Według  innej  tradycji 
był on wnukiem Nachora (brata Abrahama) 
i synem Kemuela (Rdz 22,20n). Pokrewień-
stwo  Izraelitów  z  Aramejczykami  podkre-
śla również fakt, że Izaak poślubił Rebekę, 
wnuczkę  Nachora  a  córkę  Betuela,  której 
bratem był Aramejczyk Laban (Rdz 25,20). 
Żonami  patriarchy  Jakuba,  syna  Izaaka, 
były natomiast Rachela i Lea, córki Labana  
(Rdz 28 – 30). W czasach monarchii izrael-
skiej Aramejczycy z Damaszku byli jednym 
z największych wrogów Izraela. W VIII w.  
przed  Chr.,  pomimo  koalicji  z  Izraelem, 
państwo  aramejskie  zostało  zdobyte  przez 
Asyryjczyków i włączone do ich imperium  
(Iz 17,1-3; Jr 49,23-27; Am 1,2-5).

ARKA PRZYMIERZA, ARKA BOŻA, ARKA 
PANA, ARKA ŚWIADECTWA – drewnia-
na  skrzynia  pokryta  złotem.  Przechowy-
wano  w  niej  otrzymane  od  Boga  i  prze-
kazane  przez  Mojżesza  kamienne  tablice 
z Dziesięcioma przykazaniami  (Wj 25,16), 
naczynie  z manną  (Wj 16,33n) oraz  laskę 
Aarona. W sposób symboliczny arka wyra-
żała obecność Boga pośród Jego ludu. Pod-
czas  wędrówki  Izraelitów  przez  pustynię 
Arka  Przymierza  znajdowała  się  w  prze-
nośnym  sanktuarium  (Namiot  Spotkania), 
później przechowywano ją w sanktuarium 
w Szilo,  a następnie umieszczono w miej-
scu  najświętszym  świątyni  wybudowanej 
w Jerozolimie przez Salomona (1Krl 8,4-7). 
Przypominała  Izraelowi  o  jego  zobowiąza-
niach  wynikających  z  przymierza.  W  cza-
sach pomojżeszowych to właśnie przed arkę 
ludzie przychodzili na spotkanie z Bogiem 
(1Sm  3;  2Sm  7,18).  Po  zburzeniu  świąty-
ni w 587/586 r. przed Chr. prawdopodob-
nie zabrali ją Babilończycy. Dalsze jej losy 
są  nieznane.  Prorok  Jeremiasz  (Jr  3,16n)  
nie  każe  żałować  zaginionej  arki,  ponie-
waż  w  nowym  przymierzu  prawo  będzie 



2907 Asyria – Azja

wypisane  w  sercach.  Zob.  CHERUBY, 
MIEJSCE NAJŚWIĘTSZE, NAMIOT SPO‑
TKANIA, PAN ZASTĘPÓW.

ASYRIA, ASYRYJCZYCY – starożytne mia-
sto-państwo  Assur  na  północnym-wscho-
dzie obecnego  Iraku, ze  stolicą na zachod-
nim brzegu Tygrysu. Starożytne inskrypcje 
poświadczają,  że  ok.  1900  r.  przed  Chr. 
władcą  tego  niezawisłego  miasta-państwa 
był Szalim-Ahum. Pod koniec XIX w. przed 
Chr. Assur został zawładnięty przez Amory-
tów znad Eufratu. W połowie XIV w. przed 
Chr.  za  Assurbalita  I  ukonstytuowało  się 
imperium  asyryjskie,  zajmując  w  następ-
nych  stuleciach  rozległe  terytoria  Mitanni 
i Babilonii. Ok. 1200 r. przed Chr. imperium 
asyryjskie przeżywało głęboki kryzys. Praw-
dziwy jego rozkwit rozpoczął się ok. 935 r. 
przed Chr. od odzyskania  terenów utraco-
nych  uprzednio  na  rzecz  Aramejczyków. 
Stopniowa ekspansja imperium nowoasyryj-
skiego pozwoliła mu ok. 660 r. przed Chr. 
zająć  znaczną  część  starożytnego  Bliskie-
go Wschodu. Upadek tego imperium został 
zapoczątkowany wojną domową pomiędzy 
wojskami  trzech  pretendentów  do  tronu. 
Sytuację  tę  wykorzystała  koalicja  Medów 
i Babilończyków, którzy zaatakowali i znisz-
czyli  środkową część  imperium asyryjskie-
go.  Ostatni  król  Asyrii,  Assurubalipat  II  
(612-609 przed Chr.), panował jeszcze przez 
krótki  czas  na  zachodzie  dawnego  impe-
rium, w Charanie, dzięki wsparciu ze strony 
władcy egipskiego. Został jednak zdetronizo-
wany przez Babilończyków, a na zgliszczach 
wielkiego państwa powstały  imperia Babi-
lonii  i Medii. W Biblii są jedynie wzmian-
ki o kontaktach Izraela z Asyrią w okresie 
imperium nowoasyryjskiego. Autorzy 2Krl 
i 2Krn odnotowują, że Izrael i Juda wyko-
rzystały  konflikt  pomiędzy  Asyrią  i  Ara-
mem  dla  poszerzenia  swojego  terytorium. 
Było  to  możliwe  za  królów  Jeroboama  II 
(2Krl  14,23-29)  oraz  Ozjasza  (2Krn  26).  

Ostatecznie jednak zarówno Izrael, jak i Juda 
zostały  podporządkowane  władcom  impe-
rium  nowoasyryjskiego.  Podczas  gdy  Juda 
pozostawała  ich  lojalnym  wasalem,  Izrael 
buntował się przeciwko władzy Tiglat-Pile-
sera, Salmanassara i Sargona. Skutkiem tego 
był  podział  terytorium  Izraela  na  prowin-
cje i deportacja ludności w latach 732-720  
przed Chr. (2Krl 17,1 – 18,12). Zob. AMO‑
RYCI, BABILON.

ASZERA – zielone drzewo, wyrażające siłę 
życia, albo drewniany słup stawiany np. na 
wzniesieniach kultowych. Prawdopodobnie 
w niektórych miejscach słowo „Aszera” było 
imieniem własnym żony kananejskiego boga 
El lub Baala. Autorzy ksiąg biblijnych wie-
lokrotnie wypowiadają się przeciwko asze-
rom  (np.  Pwt  16,21;  Mi  5,12n),  których 
kult wypaczał religię Izraela, ponieważ wią-
zał się z sakralną prostytucją i praktykami 
magicznymi. Aszery stawiane były zarówno 
w miejscach kultu bóstw pogańskich (1Krl 
16,33; 2Krl 13,6), jak i w świątyniach Boga 
Izraela: w Betel  (2Krl 23,15)  i w  Jerozoli-
mie (2Krl 18,4; 23,6). Zob. BAAL, STELA, 
WZNIESIENIE KULTOWE.

ASZTARTE – bogini matka, żona kananej-
skiego boga El lub Baala, nazywana inaczej 
Asztoret  lub  Asztarot.  Była  kananejskim 
odpowiednikiem greckiej Afrodyty,  a więc 
boginią płodności i miłości. Widzi się w niej 
również odpowiednik mezopotamskiej  Isz-
tar. W sztuce przedstawiano ją jako kobietę 
z rogami na głowie. Kult Asztarte cieszył się 
dużą popularnością wśród Izraelitów; zwią-
zany był z prostytucją sakralną i z kultem 
sprawowanym na wzniesieniach kultowych. 
Jednoznaczne  jego  potępienie  napotykamy 
w Sdz, 1Krl oraz u proroka Jeremiasza. Zob. 
BAAL, WZNIESIENIE KULTOWE.

AZJA, AZJA MNIEJSZA –  w  ST  gr.  ter-
min  Asia  oznaczał  państwo  Seleucydów 
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obejmujące Azję Mniejszą, Syrię, Palestynę 
i przez pewien czas Iran i Irak (np. 1Mch 
11,13; 13,32). W NT termin ten odnosi się 
do powstałej w 133 r. przed Chr. rzymskiej 
prowincji, której stolicą był Efez. W jej skład 
wchodziły Myzja, Lidia, Karia i Frygia. Azja 
Mniejsza, zwana też Anatolią, to wyżynny 
półwysep  położony  między  Morzem  Czar-
nym  a  Morzem  Śródziemnym.  Stanowi 
naturalny  pomost  łączący  Europę  z  Azją. 
Była gospodarczym i kulturalnym centrum 
hellenizmu. Azja Mniejsza bardzo wcześnie 
stała  się  terenem  działalności  chrześcijań-
skich misjonarzy (Dz 13 – 16). Znajdujące 
się w Apokalipsie św. Jana listy,  adresowa-
ne do siedmiu Kościołów, potwierdzają, że 
wspólnoty chrześcijańskie już wtedy działa-
ły w najważniejszych miastach  tego  regio-
nu (Ap 1,4nn).

BAAL (hebr.  baal  –  ‘pan’,  ‘władca’, 
‘mąż’)  –  bóstwo  pogańskie  pochodzenia 
semickiego,  czczone  jako  władca  sił  natu-
ry  i  uosobienie  mocy  słońca.  W  Palesty-
nie Baal był uważany za męża bogini Asz-
tarte  (Sdz 2,13; 10,6), a  także Aszery  (np. 
Sdz  3,7).  Przedstawiano  go  pod  postacią 
byka i widziano w nim uosobienie męskiej 
siły  i  płodności  oraz  władcę  burz  przyno-
szących deszcz i urodzaj. Baal czczony był 
w  licznych  sanktuariach,  np.  w  Sychem 
jako  Baal  przymierza  (Sdz  9,4),  w  Szit-
tim jako Baal z Peor (Lb 25,1-3). Królowa 
Izebel  ustanowiła  w  Samarii,  stolicy  Kró-
lestwa  północnego,  kult  Baala  zapożyczo-
ny  z  Tyru  (1Krl  16,30-32).  Jego  świąty-
nia  znajdowała  się  również w  Jerozolimie 
(2Krl  11,18). Trudno  rozsądzić,  czy  lokal-
nych Baalów uważano za odrębne bóstwa, 
czy też za różne postaci tego samego boga. 
Rozpowszechniony w Kanaanie kult Baala 
stanowił  największe  zagrożenie  dla  religii 
Izraelitów, w której oddawali oni cześć jedy-
nemu Bogu. W ST wielokrotnie został potę-
piony bałwochwalczy kult Baala. W sposób 

najbardziej zdeterminowany walczyli z nim 
prorocy:  Eliasz,  Ozeasz  i  Jeremiasz.  Zob. 
ASZTARTE.

BABILON, BABILONIA (hebr.  babel, 
akad.  bab ili – ‘brama  boga’)  –  akadyjska 
nazwa  największego  miasta  Mezopotamii. 
W Piśmie Świętym słowo to oznacza zarów-
no państwo babilońskie [nazywane również 
Szinear (np. Rdz 11,2; Iz 11,11) lub krajem 
Chaldejczyków (np. Iz 23,13; Jr 24,5)], jak 
również jego stolicę – Babilon. Państwo to 
leżało  na  terenie  dzisiejszego  Iraku,  mię-
dzy Eufratem i Tygrysem, i było zasiedlone 
przez semickich Sumerów i Akadyjczyków. 
Najstarsze ślady osiadłego życia w Babilonii 
sięgają szóstego tysiąclecia przed Chr. Pań-
stwo babilońskie powstało na tych terenach 
w XIX w. przed Chr. Położenie na północ-
nym krańcu obszarów zalewowych Eufra-
tu  dawało  Babilonowi  możliwość  kontro-
lowania  głównych  dróg  handlowych  na 
Bliskim  Wschodzie.  Najbardziej  znanym 
królem z pierwszych wieków jego istnienia 
jest  Hammurabi  (1792-1750  przed  Chr.), 
twórca słynnego kodeksu regulującego życie 
społeczne.  Okres  starobabiloński  to  rów-
nież czas prężnego rozwoju na tym terenie 
literatury  zapisywanej  pismem  klinowym 
i  nauki,  zwłaszcza  astronomii  i  astrologii. 
W  XVI  w.  przed  Chr.  Babilonia  zosta-
ła  zdobyta  przez  Chetytów  i  znalazła  się 
pod panowaniem dynastii Kasztów. Nowy 
okres jej rozkwitu rozpoczął się w połowie 
VIII w. przed Chr. za panowania Nabonas-
sara. Za twórcę państwa nowobabilońskie-
go uważa się Nabopolassara, króla Chaldej-
czyków  (625-605  przed Chr.). Terytorium 
Babilonii  obejmowało  wówczas  całą  Azję 
Przednią,  a  jej  stolica  stała  się naukowym 
i politycznym centrum starożytnego świata. 
Następca Nabopolassara Nabuchodonozor II  
(605-562  przed  Chr.)  zajął  Judę  i  zburzył 
Jerozolimę  wraz  ze  świątynią  (587/586  r. 
przed Chr.), a ludność izraelską deportował 
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do Babilonii. W 539 r. przed Chr. państwo 
babilońskie  zostało  podbite  przez  władcę 
perskiego, Cyrusa Wielkiego. Z rąk perskich 
tereny  te  przeszły  pod  panowanie  helleń-
skie, a w końcu przypadły w udziale Seleu-
cydom.  Zauważa  się  liczne  podobieństwa 
pomiędzy tekstami ST a literaturą babiloń-
ską i chaldejską.

BARAN, BARANEK –  zwierzę  ofiarne, 
które,  stosownie  do  okoliczności,  składa-
no  w  ofierze  całopalnej  lub  przebłagalnej. 
Wyjątkowość  ofiary  składanej  z  baranka 
wynikała z odniesienia do baranka paschal-
nego, którego krew uchroniła od śmierci pier-
worodnych synów Izraelitów w czasie przej-
ścia anioła niszczyciela w noc poprzedzającą 
Wyjście  z  niewoli  egipskiej  (Wj  12,23).  
Jednoroczny baranek bez skazy był synoni-
mem niewinności i prostoduszności, dlatego 
uważano go za dar ofiarny szczególnie miły 
Bogu. W NT termin baranek nabrał szcze-
gólnego znaczenia symbolicznego, ponieważ 
został  odniesiony  do  osoby  i  misji  Jezusa 
Chrystusa (J 1,29.36; 1P 1,19; Ap 5,12; 14,1; 
17,14; 21,22n). Jego doskonała ofiara, którą 
złożył na krzyżu z samego siebie,  stała się 
źródłem odkupienia i zbawienia dla wszyst-
kich ludzi (1Kor 5,7). 

BAT –  miara  objętości  produktów  płyn-
nych (ok. 22 l), stanowiąca dziesiątą część 
koru  i  dzieląca  się na  sześć hinów. Odpo-
wiada jednej efie, za pomocą której mierzo-
no objętość produktów sypkich. Zob. EFA, 
HIN, KOR.

BEER‑SZEBA –  miasto  w  północnej  czę-
ści  pustyni  Negeb,  leżące  na  terytorium 
plemienia  Symenona  (Joz  19,2).  Uzna-
wano  je  za  punkt  określający  południo-
wą  granicę  Izraela.  Zanim  Izraelici  zasie-
dlili  te  tereny,  Beer-Szeba  była  ważnym 
miejscem  kultu  bóstw  pogańskich.  Rów-
nina  Beer-Szeby  i  otaczające  ją  pastwiska 

doskonale nadawały się do prowadzenia na 
tych terenach życia półkoczowniczego. Tam 
paśli swoje trzody patriarchowie: Abraham, 
Izaak i Jakub. Abraham wiódł tam z królem 
Geraru Abimelekiem spór o studnię (hebr. 
beer). Ich porozumienie zostało potwierdzo-
ne przysięgą i złożeniem Bogu ofiary z sied-
miu jagniąt. Odtąd miejsce to zyskało nazwę 
Beer‑Szeba – dosł. ‘studnia przysięgi siedmiu’ 
(Rdz 21,22-33). W czasach monarchii izrael-
skiej (1004-586 przed Chr.) Beer-Szeba była 
lokalnym centrum administracyjnym.

BELZEBUB –  szatan,  książę  demonów 
i władca złych duchów (Mt 12,24). W cza-
sach ST gr. termin Baal‑Zebub – ‘pan wznio-
słości’ stanowił imię własne bóstwa filistyń-
skiego, czczonego w mieście Ekron. Żydzi, 
widząc w nim przeciwnika Boga,  zmienili 
brzmienie jego imienia na pogardliwe okre-
ślenia  aramejskie Beel‑Zebul –  ‘pan much’, 
‘pan  odchodów’  lub  Beel‑Zebub –  ‘wróg’. 
Z  czasem  zatarło  się  pierwotne  znacznie 
imienia  bóstwa  Ekronu  i  nazwa  ta  służy-
ła na określenie walczącego z Bogiem wład-
cy  wszystkich  demonów.  Zob.  DEMON, 
DIABEŁ.

BETEL (hebr.  ‘dom  Boży’)  –  starożytne 
miasto,  dzisiejsze  Bejtin,  usytuowane  ok. 
15 km na północ od Jerozolimy. Leżało na 
skrzyżowaniu  dwóch  szlaków,  z  których 
jeden  prowadził  z  północy  na  południe 
Palestyny,  drugi  natomiast  łączył  Jerycho 
z  Morzem  Śródziemnym.  Z  racji  swojego 
położenia,  a  także  licznych  źródeł  słodkiej 
wody,  Betel  miało  duże  znaczenie  strate-
giczne. Już w czasach patriarchów było waż-
nym ośrodkiem kultu. Według Rdz 28,10-19  
pierwotnie  miejscowość  ta  nosiła  nazwę 
Luz,  a  nazwę  Betel  nadał  jej  Jakub.  Pod 
koniec XIII w. przed Chr. Betel zostało zdo-
byte przez Izraelitów i przypadło w udziale 
plemieniu Efraima. Ważną  funkcję pełniło 
w okresie sędziów (1200-1000 przed Chr.), 
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kiedy  było  miejscem  spotkań  wszystkich 
plemion Izraela. Przez pewien czas w tym 
mieście  przechowywano  Arkę  Przymierza 
(Sdz 20,18-28). Centralizacja kultu w Jero-
zolimie, jaka dokonała się na początku okre-
su monarchii izraelskiej, sprawiła, że miej-
scowe sanktuarium, a zarazem całe miasto, 
straciło na znaczeniu. Po podziale królestwa 
za  czasów  Jeroboama  (922  r.  przed  Chr.) 
sanktuarium  w  Betel  wraz  z  umieszczo-
nym w nim złotym cielcem stało się głów-
nym ośrodkiem kultu w Królestwie Północ-
nym  (Izraelu).  Miasto  zostało  zniszczone 
podczas  inwazji  asyryjskiej  w  722/721  r. 
przed Chr. W dobie reform w VII w. przed 
Chr. król Judy Jozjasz zniszczył sanktuarium 
w Betel i kazał zabić miejscowych kapłanów 
(2Krl  23,15-20). Miasto przetrwało najazd 
Nabuchodonozora  i  zostało  prawdopodob-
nie zniszczone przez Persów. Po odbudowie 
rozwijało się pomyślnie w okresach: helleni-
stycznym, rzymskim i bizantyjskim. Zostało 
opuszczone dopiero pod naporem podbojów 
arabskich w VI w. po Chr. Zob. DAN.

BETLEJEM – niewielkie  miasto,  leżące 
9  km  na  południe  od  Jerozolimy.  Nazwę 
Betlejem  (‘dom  Lahmu’),  pojawiającą  się 
już  w  korespondencji  z  Amarna  (XIV  w. 
przed  Chr.),  odczytano  jako  ‘dom  chle-
ba’  (hebr.  lechem  –  ‘chleb’),  ale  pochodzi 
ona  najprawdopodobniej  od  sanktuarium 
bóstwa  akadyjskiego  Lahmu  (albo  bogini 
Lahamy). Miasto położone jest na wysokości 
770 m n.p.m. przy drodze biegnącej z pół-
nocy  na  południe  przez  główne  wzgórza 
Palestyny.  Od  zachodu  sąsiaduje  z  żyzny-
mi stokami, a od południa z Pustynią Judz-
ką.  Przy  podziale  Kanaanu  przypadło  ple-
mieniu Judy. Z niego pochodził król Dawid 
(1Sm  16,1-13).  Z  miastem  tym  wiązano 
nadzieje,  że  tutaj przyjdzie na  świat przy-
szły Mesjasz (Mi 5,1-4). Ewangeliści Mate-
usz  i  Łukasz  podają,  że  Jezus narodził  się 
w Betlejem, co pierwszy z nich interpretuje 

jako wypełnienie  się proroctwa Micheasza 
(Mi  5,2;  Mt  2,1).  Tradycja  chrześcijańska 
lokalizuje narodzenie Jezusa w grocie, nad 
którą cesarz Konstantyn wzniósł ok. 338 r. 
Bazylikę Narodzenia. 

BEZBOŻNOŚĆ, BEZBOŻNY –  w  ujęciu 
autorów ST bezbożność to sposób postępo-
wania,  wyrażający  się  w  życiu  prowadzo-
nym tak, jakby Boga nie było. Nie jest ona 
jednak równoznaczna z teoretycznym, świa-
topoglądowym negowaniem istnienia Boga 
(ateizm). Bezbożność w ST ma więc wymiar 
ściśle  etyczny  i  oznacza,  że  człowiek  nie 
wierzy w Bożą sprawiedliwość i nie uzna-
je, że za popełnione zło będzie musiał odpo-
wiedzieć przed Bogiem. Bezbożność wyraża 
się w pysze, przemocy wobec innych oraz 
w braku pobożności i ufności w stosunku do 
Boga. Łączy się ściśle z głupotą i jest prze-
ciwieństwem mądrości. W ujęciu NT bez-
bożność  (określana  też  jako  nieprawość) 
wyraża  się w negowaniu  istnienia  jedyne-
go i prawdziwego Boga poprzez oddawanie 
czci  bóstwom  pogańskim.  Konsekwencją 
takiej postawy jest zagubienie prawdziwego 
sensu i celu istnienia człowieka. 

BLIŹNI – hebrajski termin rea, oddawany 
zazwyczaj  w  tłumaczeniach  słowem  ‘bliź-
ni’,  posiada  w  Piśmie  Świętym  wiele  zna-
czeń.  Może  określać  znajomego  lub  sąsia-
da (np. Wj 11,2; Prz 27,10), przyjaciela (np. 
Hi  2,11),  ukochanego  (Pnp  5,16).  Termin 
ten nie obejmuje jednak bliskich krewnych, 
których  określano  mianem  brat  i  siostra, 
ani wrogów. Ogólnie słowo to w ST określa 
rodaka,  członka  ludu  zjednoczonego  przy-
mierzem  z  Bogiem.  Za  bliźnich  uważano 
także prozelitów. W czasach Jezusa w róż-
nych  nurtach  judaizmu  istniały  spory  co 
do  tego,  kogo należy  uważać  za  bliźniego. 
Jezus dał na to odpowiedź w przypowieści 
o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,29-37).  
Według nauczania Jezusa bliźnim jest każdy 
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człowiek,  dlatego  wszystkich  należy  trak-
tować  z  miłością,  współczuciem  i  udzie-
lać  im koniecznej pomocy. W okazywaniu 
dobra  nie  można  ograniczać  się  tylko  do 
osób, które przynależą do tej samej wspól-
noty społecznej  lub religijnej. Jezus ukazał 
także ścisłą współzależność dwóch starote-
stamentowych przykazań (np. Mt 22,34-40)  
–  miłości  Boga  (Pwt  6,5)  i  bliźniego  (Kpł 
19,18).  Miłość  bliźniego  będzie  kryterium 
osądu człowieka na Sądzie Ostatecznym (Mt 
25,31-46). Apostoł Paweł w praktykowaniu 
przykazania miłości bliźniego widzi wypeł-
nienie  prawa,  pierwszy  owoc  Ducha  oraz 
jedyny sposób realizacji wiary  (np. Ga 5).  
Według autora 1 Listu św. Jana miłość bra-
terska  jest  miarą  bycia  chrześcijaninem 
i sprawdzianem autentyczności miłości czło-
wieka do Boga (1J 2,8-11; 3,11-24; 4,7-21).

BŁOGOSŁAWIĆ, BŁOGOSŁAWIEŃ‑
STWO, BŁOGOSŁAWIONY –  w  ST  rze-
czywistość  błogosławieństwa  wyraża  więź 
między  Bogiem  i  Jego  ludem  albo  między 
poszczególnymi  ludźmi.  Podmiotem  udzie-
lającym błogosławieństwa może być zarów-
no  Bóg,  jak  i  człowiek.  Gdy  Bóg  udziela 
błogosławieństwa,  oznacza  to,  że  okazuje 
On człowiekowi swoją łaskę, przychylność 
i pozwala mu nawiązać ze sobą więź. Czło-
wiek  natomiast,  błogosławiąc  Boga,  uzna-
je  Go  za  swojego  Pana  i  wyraża  pragnie-
nie podporządkowania Jemu całego swojego 
życia.  W  ten  sposób  oddaje  Mu  również 
cześć  i składa dziękczynienie za Jego opie-
kę.  W  relacjach  międzyludzkich  błogosła-
wieństwo wyrasta z  tradycji plemiennych. 
Wyraża  ono  nie  tylko  akceptację  człowie-
ka,  lecz pociąga za sobą konieczność przy-
jęcia przez niego praw i obowiązków rodo-
wych (np. Rdz 49,1-28). Niektórzy autorzy 
biblijni  stwierdzali,  że  błogosławieństwo 
Boga  odnosi  się  tylko  do  relacji  między 
Nim a Jego ludem. Warunkiem otrzymania 
przez naród wybrany błogosławieństwa jest 

posłuszeństwo  Bogu.  Brak  posłuszeństwa 
skutkuje  przekleństwem,  którego  wyra-
zem  są  różnego  rodzaju  klęski  i  nieszczę-
ścia  w  życiu  narodu  (Kpł  26,14-39;  Pwt 
28,15-68).  Inni  autorzy  biblijni  uważali, 
że błogosławieństwo wiąże się ściśle z kul-
tem. W NT są  liczne świadectwa potwier-
dzające  udzielanie  ludziom  błogosławień-
stwa przez Jezusa (np. Mk 10,16; Łk 24,50;  
Dz 3,26). Skutkiem błogosławieństwa udzie-
lonego  przez  Jezusa  jest  doświadczenie 
szczęścia,  które  wypełnia  wszystkie  sfery 
ludzkiego  życia.  W  pełni  szczęśliwy  jest 
człowiek,  który  z  wiarą  przyjmuje  błogo-
sławieństwo  i uznaje, że  Jezus  jest Synem 
Bożym i Zbawcą świata (np. Mt 16,17; por. 
Mt 5,3-12).

BOJAŹŃ BOŻA, BOJAŹŃ PANA – wyra-
ża się ona w głębokim szacunku, jaki czło-
wiek nieustannie powinien okazywać Bogu 
(Koh 12,13). W istocie oznacza ona głęboką 
więź łączącą stworzenie ze swoim Stwórcą. 
W księgach ST bojaźń Boża często przejawia 
się w postawie lęku, jaki człowiek odczuwa, 
doświadczając  własnej  małości  i  grzeszno-
ści wobec majestatu i potęgi Boga. Wyrazem 
bojaźni może być też obawa przed karą za 
popełnione grzechy, które obrażają świętość 
Boga.  Zasadniczo  jednak  tradycja  żydow-
ska  wyraźnie  odróżnia  bojaźń  od  poczu-
cia strachu i obawy, zaznaczając, że wypły-
wa  ona  przede  wszystkim  z  miłości  oraz 
troski  człowieka  o  jego  relację  z  Bogiem. 
Stąd  w  tradycji  mądrościowej  ST  bojaźń 
Boża jest początkiem wiary i charakteryzuje 
postawę człowieka pobożnego (Syr 1,11-20),  
a  zarazem  mądrego  (Prz  1,7).  Człowiek 
bojący  się  Boga  jest  synonimem  człowie-
ka sprawiedliwego (Ps 1), który całe swoje 
życie  zwraca  ku  Stwórcy  i  zawsze  pra-
gnie postępować zgodnie z Jego wskazania-
mi. Bojący się Boga to ten, kto ma świado-
mość Jego nieustannej obecności i opieki. Ta 
świadomość  daje  poczucie  bezpieczeństwa 
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we wszystkich okolicznościach życia. Taka 
bojaźń nie jest więc nieuzasadnionym stra-
chem przed karzącym bóstwem, ale jednym 
z  darów  Ducha  Świętego,  który  prowadzi 
do pełnej zaufania adoracji Boga przez czło-
wieka (Iz 11,2; Rz 8,15; 1J 3,20n). Postawie 
tej towarzyszy poczucie szczęścia i posiada-
nia Bożego błogosławieństwa, co skłania do 
dawania  świadectwa  o  wielkości  i  dobro-
ci Stwórcy. 

BRAT –  słowo  ‘brat’  (siostra)  w  Piśmie 
Świętym  może  oznaczać  brata  rodzonego, 
współmałżonka lub narzeczonego (Tb 7,12; 
por. Pnp 4,9), dalszego krewnego, przyjacie-
la, rodaka, a nawet sojusznika. ST, obok bra-
terstwa opartego na więzach krwi, wyraźnie 
podkreśla sens tego pojęcia w odniesieniu do 
wspólnoty i więzi duchowej ufundowanej na 
współodczuwaniu (1Sm 1,26) lub na mocy 
tego  samego  przymierza  (Am  1,9;  1Mch 
12,10). W NT pojęcie to odnosi się przede 
wszystkim  do  braci  w  wierze  (Mt 18,15).  
Członkowie pierwszych wspólnot chrześci-
jan  samych  siebie  określali  mianem  braci 
(np.  1Kor  6,6;  Ef  6,21;  Kol  1,1;  Ap  1,9)  
i sióstr (np. Rz 16,1; 1Kor 9,5); takie brater-
stwo ma swoje źródło we wspólnym dzie-
cięctwie  Bożym  (Rz  8,14-17).  Jako  dzie-
ci jednego Ojca wszyscy wierzący stają się 
dziedzicami Jego obietnic.

CAŁOPALENIE, CAŁOPALNA OFIARA  
(hebr.  ola –  ‘to,  co  się  wznosi’,  lub 
kalil  –  ‘doskonała’)  –  ofiara  składana  dwa 
razy  dziennie,  rano  i  wieczorem,  w  świą-
tyni jerozolimskiej, a także przy okazji róż-
nych  specjalnych  okoliczności. Różniła  się 
od innych ofiar tym, że spalano całe zwie-
rzę  (z wyjątkiem  skóry,  którą  otrzymywał 
kapłan). Dlatego też w terminologii greckiej 
ofiarę tę określano jako holokaustos – ‘całko-
wite spalenie’. Ogień, w którym ofiara była 
spalana, symbolizował Bożą obecność. Nie-
rozcinanie zwierzęcia na kawałki oznaczało, 

że  ofiara  była  pełna  i  doskonała.  Zwierzę 
ofiarne  musiało  być  starannie  wyselekcjo-
nowane  i  nie  mogło  mieć  na  ciele  żadnej 
skazy.  Obrzęd  składania  ofiary  całopalnej 
rozpoczynał się od gestu położenia dłoni na 
głowie  ofiarowanego  zwierzęcia  (Kpł  1,4),  
co  wyrażało  intencję  uczynienia  ofiary 
z samego siebie. Jej celem było pojednanie 
człowieka z Bogiem. Ofiary całopalne skła-
dane w czasach ST były zapowiedzią jedy-
nej doskonałej ofiary, którą złożył z  siebie 
Jezus Chrystus. Dopiero ofiara Chrystusa na 
krzyżu w sposób całkowity pojednała ludzi 
z Bogiem  i  stała  się źródłem odpuszczenia 
grzechów (zob. np. Rz 5). Zob. OFIARA.

CHARYZMAT (gr.  charisma  –  w  znacze-
niu dosł.  ‘dar darmo dany’,  ‘łaskawość’ lub 
‘to, co napełnia radością’; w znaczeniu reli-
gijnym:  dar  udzielony  człowiekowi  przez 
Boga, wszelki dar duchowy) – w NT wyli-
cza  się  wiele  charyzmatów  (Rz  12,6-8; 
1Kor  12),  które  są  udzielane  ludziom  po 
to,  by  posługując  się  nimi,  służyli  dobru 
wspólnoty wierzących (Rz 12,6). Powodem 
udzielania wszelkich charyzmatów jest tro-
ska  Boga  o  umocnienie  i  rozwój  Kościoła 
(1Kor 14,12).

CHERUBY – rodzaj istot duchowych, prze-
bywających  w  bliskości  Boga,  gotowych 
do  spełniania  różnych  poleceń.  W  Piśmie 
Świętym przedstawione są jako stworzenia 
ponadnaturalne, przybierające różne posta-
ci  dziwnych,  niewystępujących  w  przyro-
dzie  zwierząt,  mających  niekiedy  pewne 
cechy  ludzkie.  Najczęściej  ukazuje  się  je 
jako skrzydlate lwy o ludzkich twarzach. Ich 
postaciami ozdobiona była Arka Przymierza. 
Zob. ARKA PRZYMIERZA.

CHETYCI – indoeuropejski lud zamieszku-
jący  wschodnią  część  środkowej  Anatolii. 
Od XVII w. przed Chr. zaczęła się ekspan-
sja Chetytów, którzy m.in. zdobyli Aleppo 
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i złupili Babilon. W okresie rozkwitu, w XIV w.  
przed  Chr.  podporządkowali  sobie  ludy 
zamieszkujące  północną  Syrię  i  terytoria 
Libanu. Kres potędze Chetytów położyły tzw. 
Ludy Morza, które ok. XIII w. przed Chr.  
przybyły z rejonów Morza Egejskiego. Nie 
ma  dowodów  na  to,  że  Chetyci  kiedykol-
wiek zamieszkiwali Kanaan. Wymienia się 
ich  wśród  mieszkańców  tego  regionu  być 
może dlatego, że Asyryjczycy i Babilończycy 
w taki sposób nazywali żyjące tam ludy.

CHLEBY POŚWIĘCONE –  dwanaście 
bochenków  wypieczonych  z  ciasta  bez 
zakwasu  i  układanych  w  każdy  szabat  na 
specjalnym  stole  ustawionym  w  pobliżu 
miejsca najświętszego (Kpł 24,5-9; Lb 4,7). 
Początkowo  uważano  je  za  pokarm  prze-
znaczony wyłącznie dla Boga. Były znakiem 
przymierza oraz wyrazem wdzięczności za 
dar codziennego pokarmu. W każdy szabat 
kapłani  uroczyście  je  spożywali,  a  w  ich 
miejsce kładziono świeże. Gdy Dawid ucie-
kał przed Saulem i nie miał się czym posilić, 
kapłan Achimelek ofiarował jemu oraz jego 
towarzyszom  do  spożycia  święty  chleb  ze 
świątyni (1Sm 21,1-7; Mt 12,3n).

CHIWWICI –  lud  zamieszkujący  Sychem 
(Rdz  33,18nn),  Gabaon  (Joz  9,3nn),  pod-
nóże  Hermonu  (Joz  11,3)  oraz  góry  Liba-
nu  (Sdz  3,3).  Niektórzy  utożsamiają  ich 
z  Chorytami,  inni  twierdzą,  że  nazwy  tej 
używano  na  określenie  Hurytów  z  rejo-
nu Zajordanii.

CHOMER –  miara  produktów  sypkich, 
licząca  230  litrów  (Ez  45,11-14).  Według 
niektórych obliczeń chomer wynosił nawet 
500 litrów.

CHRYSTUS (gr.  christos –  ‘namaszczony’, 
odpowiednik  hebr.  masziach –  ‘mesjasz’, 
‘pomazaniec’)  – w  ST w  ten  sposób  okre-
ślano królów Izraela, którym przekazywano 

władzę  w  obrzędzie  namaszczenia  oliwą 
(Sdz 9,8-15; 2Sm 5,3; 1Krl 1,39; Ps 89,21; 
Syr  43,13),  a  także  kapłanów,  których 
takim  obrzędem  wprowadzano  w  urząd 
(Wj  29,7;  Kpł  4,3.5.16;  Syr  45,15).  Pismo 
Święte  używa  tego  terminu  w  odniesie-
niu  do  Dawida  i  jego  sukcesorów,  kon-
tynuujących  zapoczątkowaną  przez  niego 
dynastię  (2Sm 7,12nn). Z  czasem utrwali-
ła się w Izraelu wizja króla-kapłana, który 
miał być idealnym władcą czasów ostatecz-
nych.  Miał  on  zamknąć  dynastię  królów 
i  utrwalić  królestwo  Boże  na  ziemi.  Jego 
panowanie miało mieć charakter duchowy 
i powszechny. W NT tytuł pomazaniec pra-
wie wyłącznie występuje w greckiej formie 
christos i odnosi się jedynie do osoby Jezusa 
z  Nazaretu  jako  Zbawiciela  namaszczone-
go  i objawianego światu przez Ojca, który 
Go  posyła  na  ziemię,  aby  wypełnił  dzieło 
odkupienia  (Mt  16,16n).  W  Kościele  pier-
wotnym powszechnie posługiwano się tym 
określeniem w odniesieniu do Jezusa i dlate-
go zaczęło ono funkcjonować jako Jego imię 
własne. Zob. NAMASZCZENIE.

CHRZEST (od  gr.  baptizein  –  ‘zanurzyć’, 
‘obmywać’) – znak oczyszczenia z grzechów 
i nowego życia. Obrzęd polegający na zanu-
rzeniu  w  wodzie,  praktykowany  był  już 
w czasach ST, występował również w reli-
giach  pogańskich.  Nowość  w  stosowaniu 
rytualnych obmyć wprowadził  Jan Chrzci-
ciel (np. Mt 3,1nn), ponieważ chrzest, któ-
rego udzielał na znak pokuty i nawrócenia, 
można było przyjąć tylko raz. We wspólno-
tach chrześcijańskich od początku misjona-
rze udzielali  chrztu w  imię  Jezusa, wypeł-
niając w ten sposób Jego wyraźne polecenie, 
aby  ludzie  wszystkich  narodów  przyjmo-
wali ten znak (Mt 28,19). Chrzest stanowi 
konieczny  warunek  i  podstawę  do  rozpo-
częcia  życia  chrześcijańskiego.  Dla  chrze-
ścijan jest znakiem uczestnictwa w Śmierci 
i Zmartwychwstaniu Jezusa (Rz 6,3-9). Jego 
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skutkiem  jest  nowe  życie  w  Duchu  Świę-
tym, uwolnienie od skutków grzechu pier-
worodnego i innych grzechów, a także włą-
czenie do wspólnoty Kościoła (Kol 2,12).

CHRZEŚCIJANIE –  uczniowie  oraz  zwo-
lennicy Jezusa Chrystusa. Po raz pierwszy 
wyznawców  Chrystusa  nazwano  chrześci-
janami w Antiochii  Syryjskiej  (Dz  11,26). 
Najpierw określenia  tego używali poganie, 
sami chrześcijanie stosunkowo późno zaczę-
li stosować je wobec siebie. Częściej nazy-
wali siebie braćmi, świętymi, uczniami, wie-
rzącymi (np. Dz 9,41; 21,16; Rz 15,25; 1Kor 
6,6; 9,5; 16,1; Ef 6,21; Kol 1,1; 1Tes 2,13;  
Ap 1,9). Zob. CHRYSTUS.

CHWAŁA (hebr.  kawod –  ‘znaczenie’, 
‘waga’,  ‘szacunek’,  ‘blask’)  –  w  ST  chwa-
ła oznaczała przymiot Boga, który objawiał 
się  przede  wszystkim  w  dziełach  stworze-
nia (np. Iz 6,3) i zbawienia (np. Iz 35,1-4). 
Ukazywała  się  również  w  sposób  dostrze-
galny  przez  człowieka  jako  obłok  (np.  Wj 
14,24) lub słup ognia (np. Pwt 4,36). Cza-
sami słowo to oznaczało obecność Boga (Wj 
40,34n). W NT chwała Boża w sposób pełny 
objawiła się w osobie i dziele Jezusa Chry-
stusa  (np.  J 1,14; 17,1.4). Oddawać chwa-
łę Bogu oznacza czcić Go, uwielbiać, adoro-
wać  i być wdzięcznym za otrzymane  łaski 
(np.  Łk  17,18;  1Kor  10,31).  Dzięki  Jezu-
sowi Chrystusowi  ludzie będą mieli udział 
w chwale Boga (Rz 2,7; 8,17; 2Tes 2,14), co 
nastąpi przy Jego powtórnym przyjściu na 
ziemię (Kol 3,4).

CIAŁO –  termin  wieloznaczny;  zarówno 
jęz. hebr.,  jak  i  jęz.  gr. posiadały dwa  ter-
miny  na  określenie  ciała:  hebr.  sze’er,  gr. 
sarks – dosł.  ‘mięso’,  ‘cielesność’  i  hebr. 
basar,  gr.  soma –  ‘ciało’.  W  mentalności 
semickiej człowiek był jednością, bez podzia-
łu na ciało i duszę, stosowanego w świecie 
greckim.  Basar  oznacza  całego  człowieka, 

ale także odnosi się do ciała zwierząt. Inne 
znaczenie  słowa  ciało  pojawia  się  dopiero 
w NT, gdzie apostoł Paweł używał tego ter-
minu, przeciwstawiając  życie według  łaski 
i ducha życiu według ciała, to znaczy opar-
temu na podążaniu  za  cielesnymi popęda-
mi (np. Rz 8,1nn). Nie oznacza to, że apo-
stoł uważał ciało za złe z natury (np. 1Kor 
6,19n).  Życie  według  ciała  charakteryzuje 
się dążeniem do zaspokajania ludzkiej pożą-
dliwości  (np.  1J  2,16n).  Jest  konsekwen-
cją  skażenia  ludzkiej  natury  przez  grzech 
(Rz 5,12), ale dzięki wierze,  łasce  i pomo-
cy  Ducha  Świętego,  człowiek  jest  wezwa-
ny,  aby  panować  nad  własnym  ciałem, 
czyli skłonnościami do ulegania pożądliwo-
ści. Życiu według ciała przeciwstawione jest 
życie duchowe, w którym nie ma miejsca na 
grzech (np. J 5,14; 8,11; 1J 3,6.9). W Piśmie 
Świętym ciało  jest postrzegane  jako godne 
szacunku, gdyż tylko jako ludzie, czyli isto-
ty posiadające ciało, możemy dostąpić obja-
wienia Boga (np. Ps 40,8nn; Hbr 10,5-10), 
żyć z Nim w przymierzu tu na ziemi, a po 
śmierci, w wieczności zjednoczyć się z Nim 
w pełni, posiadając ciała zmartwychwstałe, 
przemienione na podobieństwo ciała Jezusa  
po Jego Zmartwychwstaniu (np. 1Kor 15,51nn). 

CUD – specjalne działanie Boga, podejmo-
wane ze względu na dobro człowieka. Cud 
ma  charakter  niezwykłego  zjawiska,  przez 
które Bóg objawia siebie, swoją moc i miłość 
oraz  daje  ludziom  konkretny  znak.  Cuda 
dokonywane przez Jezusa były potwierdze-
niem Jego jedności z Ojcem (J 11,41), uwie-
rzytelniały  Jego  posłannictwo  jako  Chry-
stusa, symbolizowały tryumf nad szatanem 
oraz  budziły  i  umacniały  wiarę.  Właści-
wy sens cudów i zawarte w nich objawie-
nie Boże można zrozumieć i odczytać tylko 
w świetle wiary (Mk 6,54). Cuda czynione 
przez Jezusa i Jego uczniów są wyraźnymi 
znakami potwierdzającymi nadejście króle-
stwa Bożego. Zob. KRÓLESTWO BOŻE.
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CZARY – zob. MAGIA.

CZYSTOŚĆ, CZYSTY –  biblijne  pojęcie 
określające  stan, który pozwala człowieko-
wi  nawiązać  kontakt  z  Bogiem  (np.  Rdz 
35,2n; Joz 3,5; Jk 4,8). W kulturach Bliskie-
go Wschodu powszechnie stosowano różne 
praktyki  mające  na  celu  uzyskanie  rytual-
nej czystości. Wśród Izraelitów również ist-
niało przekonanie, że świętość Boga doma-
ga się, aby człowiek, który pragnie nawiązać 
z Nim kontakt, był wolny od wszystkiego, 
co  mogło  go  uczynić  nieczystym.  Nieczy-
stość człowieka, według ówczesnej wiedzy, 
mogła być spowodowana np. przez kontakt 
ze zmarłym (np. Kpł 21,1n) lub przez kon-
takt z przedmiotami albo zwierzętami, które 
zawierały  w  sobie  niebezpieczne  siły  (np. 
Kpł  11).  Mogła  też  być  związana  z  pew-
nymi  stanami  człowieka  (np.  menstruacją 
u  kobiet,  polucją  u  mężczyzn,  chorobami 
itp.).  Za  nieczyste  uważano  również  tery-
toria zajmowane przez pogan, dlatego łupy 
tam  zdobyte  były  obłożone  klątwą  i  naj-
częściej  je niszczono (np.  Joz 6,18.21; 7,1; 
8,26n). Czystość rytualna pozwalała Izraeli-
tom uczestniczyć w kulcie i w życiu społecz-
nym. W stosowaniu przepisów odnoszących 
się  do  czystości,  Izraelici  popadali  często 
w formalizm religijny, któremu ostro sprze-
ciwiali się prorocy ST. Według ich naucza-
nia  (np.  Iz  10,1-17;  Oz  6,6;  Am  5,21-25)  
praktyki oczyszczające nie mogą ograniczać 
się do odprawiania zewnętrznych rytuałów, 
lecz powinny prowadzić do posłuszeństwa 
Bożym przykazaniom,  czego wyrazem  jest 
pełnienie  uczynków  miłosierdzia,  poboż-
ność  i  sprawiedliwość.  Myśl  proroków 
została podjęta i rozwinięta w NT. Według 
Jezusa,  jedynie  czystość  moralna  ma  war-
tość  religijną  (np.  Mk  7,1-23).  Zob.  KLĄ‑
TWA, POŚWIĘCENIE.

DAN – miasto  na  północnej  granicy  Izra-
ela. Inne jego nazwy to Laisz (Sdz 18,7) lub 

Leszem  (Joz  19,47).  Wspominane  w  egip-
skich  tekstach  złorzeczących,  znalezionych 
na tabliczkach z Mari z XVIII w. przed Chr., 
a  także  w  zapisach  faraona  Thotmesa  III.  
Utożsamia  się  je  z  Tell  Dan,  położonym 
w środku żyznej doliny, w pobliżu głównego 
źródła Jordanu. Dan było ważnym miejscem 
kultu. Król Jeroboam I uczynił w nim jedno 
z  dwóch  sanktuariów  narodowych  Króle-
stwa Północnego i umieścił tam złotego ciel-
ca (1Krl 12,25-30). Zob. BETEL.

DAR – zob. CHARYZMAT.

DEKAPOL (gr. deka – ‘dziesięć’ i polis – ‘mia-
sto’)  –  federacja  dziesięciu  miast  helleni-
stycznych,  powstała  w  63  r.  przed  Chr. 
Miasta  te  leżały  na  wschód  od  Samarii 
i Galilei. W czasach NT należały do rzym-
skiej prowincji Syrii.  Jezus odwiedził  tery-
torium  Dekapolu  przynajmniej  dwa  razy 
(Mk 5,1; 7,31).

DEMON (gr.  daimon –  ‘zły  duch’,  ‘isto-
ta  duchowa’)  – na początku nie  traktowa-
no  demonów  jako  bytów  z  natury  złych, 
choć  niektóre  mogły  być  tak  postrzegane. 
W wierzeniach pogańskich demony uważa-
no za istoty posiadające wielką moc i będą-
ce  dla  człowieka  zagrożeniem.  Wykształ-
cił się pogląd, że demony mogą zawładnąć 
człowiekiem, jego ciałem, a także mogą uzy-
skać władzę nad  siłami przyrody. Te wie-
rzenia  znajdują  odzwierciedlenie  w  NT. 
Jezus Chrystus wyrzucał złe duchy i uwal-
niał  ludzi  z  opętania  (np.  Łk  6,18).  Osta-
teczne zwycięstwo nad szatanem i siłami zła 
dokonało się na krzyżu przez Mękę, Śmierć 
i Zmartwychwstanie Jezusa. Władza uwal-
niania  od  złych  duchów udzielona  została 
także uczniom Jezusa (np. Mt 10,8; Dz 8,7). 
Zob. DIABEŁ.

DENAR – rzymska moneta bita z 3,85 g sre-
bra, równa co do wartości greckiej drachmie. 
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Widniała na niej podobizna aktualnie panu-
jącego cesarza. Wartość jednego denara rów-
nała  się  dziennemu  wynagrodzeniu  robot-
nika  (Mt  20,2).  Tyle  też  wynosił  roczny 
podatek, który każdy Izraelita zobowiązany 
był płacić na rzecz cesarza.

DIABEŁ (gr. diabolos – ‘oskarżyciel’, ‘oszczer-
ca’; nazywany również szatanem) – najczę-
ściej nazwa ta odnosiła się do anioła, który 
sprzeciwił się Bogu i został od Niego odsu-
nięty (Łk 10,18; por. Hi 1,6nn). W NT dia-
beł  ukazany  jest  jako  zaciekły  przeciwnik 
Boga  i  królestwa  Bożego,  ojciec  kłamstwa 
(J  8,44).  Dąży  on  do  zburzenia  harmonii 
pomiędzy Bogiem  a  człowiekiem  (1P  5,8).  
Jezus,  urzeczywistniając  przebaczającą 
miłość  Boga,  jest  tym,  który  niszczy  dzie-
ło diabła  i pozbawia go  jakiejkolwiek wła-
dzy (1J 3,8). Diabeł, choć został pokonany 
na krzyżu,  ciągle  zagraża  ludziom. W  jego 
sidła wpadają ci, którzy świadomie odwra-
cają  się  od  Boga  lub  szukają  kontaktu  ze 
złym  duchem.  Uwolnić  od  jego  wpływu 
może  tylko  Bóg,  który  udziela  takiej  wła-
dzy także ludziom powołanym do tej posłu-
gi w Kościele. Zob. DEMON.

DIASPORA – termin pochodzenia greckie-
go,  określający  mniejszość  żydowską  roz-
proszoną  między  poganami,  czyli  żyjącą 
poza terytorium Palestyny. Pierwsze maso-
we rozproszenie ludności żydowskiej nastą-
piło w 722 r. przed Chr., po podboju Kró-
lestwa  Północnego  (Izraela)  przez  Asyrię 
i  uprowadzeniu  tamtejszej  ludności.  Spo-
łeczność  żydowska  poza  Palestyną  nabra-
ła trwałego charakteru dopiero po podbiciu 
Królestwa Południowego (Judy) przez Babi-
lończyków w 586 r. przed Chr.  i uprowa-
dzeniu części tamtejszej ludności do Babilo-
nii. Wielu Żydów skupionych w niewielkich 
wspólnotach mieszkało także w Azji Mniej-
szej  i  Egipcie.  Na  potrzeby  diaspory  egip-
skiej  powstał  grecki  przekład Biblii  –  tzw. 

Septuaginta (LXX). W diasporze babilońskiej 
powstał natomiast tzw. Talmud Babiloński, 
czyli  interpretacja prawa religijnego  i oby-
czajowego.  W  czasach  Jezusa  żydowskie 
diaspory liczyły w sumie około 4 milionów 
ludzi,  podczas  gdy w Palestynie mieszkało 
wówczas  około  miliona  Żydów.  Miejscem 
celebracji  religijnych  w  diasporach  były 
synagogi, które dla misjonarzy chrześcijań-
skich stały się miejscami, od których zaczy-
nali głosić Ewangelię Chrystusa na terenach 
pogańskich. Zob. SYNAGOGA.

DOKUMENT ROZWODU – pismo stwier-
dzające  wygaśnięcie  związku  małżeńskie-
go.  Tego  typu  dokumenty  stosowano  nie 
tylko  w  Izraelu,  lecz  także  np.  w  Mezo-
potamii.  Prawo  wystawiania  takiego  aktu 
biblijni prawodawcy dają tylko mężowi, ale 
żona  mogła  wymóc  go  na  mężu.  Nigdzie 
nie  zostały  określone  sytuacje  w  pożyciu 
małżeńskim, uprawniające do wystawienia 
dokumentu rozwodu (najczęściej powodem 
była bezdzietność, cudzołóstwo, niezadowo-
lenie, kłótliwość). W czasach Jezusa mędr-
cy  żydowscy  twierdzili,  że  jedynie  cudzo-
łóstwo żony jest wystarczającym powodem 
do  rozwodu.  Późniejszy  judaizm  stał  się 
w  tej  sprawie  bardzo  liberalny  i  mężczy-
zna  mógł  oddalić  żonę  z  jakiegokolwiek 
powodu.  Dokument  rozwodu  traktowano 
jako  rozwiązanie  lepsze od  separacji,  gdyż 
dawał  rozwodzącym  się  stronom  prawną 
możliwość powtórnego wstąpienia w zwią-
zek  małżeński.  Rozwód  pociągał  za  sobą 
skutki  materialne,  to  znaczy  rozwodnik 
musiał  zwrócić  swojej  małżonce  wiano, 
które  wniosła  w  małżeństwo.  Nauczanie 
Jezusa na temat rozwodu jest bardzo rady-
kalne. Według Mt 19,3-8 raz zawarte mał-
żeństwo  jest nierozerwalne,  a  rozwód  jest 
niedozwolony,  ponieważ  –  zgodnie  z  pra-
wem Bożym – mąż  i żona stanowią  jedno 
ciało (Rdz 2,24). Tylko śmierć współmałżon-
ka  daje  partnerowi  prawo  do  ponownego 
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zawarcia  małżeństwa.  Według  nauczania 
Jezusa powtórny związek osoby rozwiedzio-
nej lub poślubienie rozwodnika lub rozwód-
ki jest aktem cudzołóstwa (Łk 16,18).

DOM, DOM PANA – zob. ŚWIĄTYNIA.

DRACHMA – zob. DENAR.

DROGA – w Piśmie Świętym termin ten ma 
często znaczenie symboliczne. Zwykle ozna-
cza wzorzec postępowania Boga (Iz 55,8n)  
i  ludzi  (Ps  1,6).  Słowem  tym  posługuje 
się  również  biblijna  literatura  mądrościo-
wa,  której  autorzy  zachęcają  do  wyboru 
drogi, która prowadzi do życia i przestrzega-
ją przed błędną drogą prowadzącą do śmier-
ci  (np.  Pwt  30,15-20;  Ps  119,1;  Prz  4,19;  
Mt 7,13n). Lud Izraela, mający swoje korze-
nie w koczowniczych plemionach, rozumiał 
swoją  historię  jako  wędrówkę,  jako  nie-
ustanne  „bycie  w  drodze”  zapoczątkowa-
ne przez Abrahama. W NT słowo to nabie-
ra jeszcze bardziej specyficznego znaczenia. 
Jezus  siebie  samego nazywa drogą prowa-
dzącą do Ojca (J 14,6). Każdy, kto łączy się 
z Chrystusem, otrzymuje nowe życie (Hbr 
10,20). Jednym z pierwszych określeń two-
rzącej się wspólnoty chrześcijan był zwrot 
zwolennicy tej drogi (np. Dz 9,2).

DUCH BOŻY, DUCH PAŃSKI – Bóg przez 
swojego Ducha działa w świecie i w ten spo-
sób jest Panem historii. W ST Ducha Boże-
go rozumiano nie jako osobę, ale jako moc. 
W NT mówi się o działaniu Ducha Bożego, 
który zstępuje na ludzi i uzdalnia ich do życia 
w prawdzie, wolności  i miłości  (J  16,5nn). 
Duch Boży w sposób szczególny zstąpił na 
Syna  Bożego  Jezusa  Chrystusa.  Całe  Jego 
życie  naznaczone  było  mocą  Ducha,  który 
działał  w  Nim  od  momentu  poczęcia  (Łk 
1,35), poprzez chrzest w Jordanie (Mt 3,16), 
aż do wypełnienia na krzyżu ofiary odkupie-
nia (Hbr 9,14). Chrystus przekazał swojego 

Ducha uczniom  i uzdolnił  ich do kontynu-
owania swojej misji w świecie (J 16,5-15).

DUSZA – hebr. termin nefesz może być tłu-
maczony  na  różne  sposoby.  W  ST  ozna-
czał  pierwotnie  ‘gardło’,  ‘oddech’,  w  kon-
sekwencji  więc  ‘życie’  i  ‘osobę’.  Termin 
dusza odnosił się także do tego, co duchowe 
w  człowieku  (do  myśli,  pragnień,  uczuć), 
ale  nie  był  rozumiany  jako  przeciwień-
stwo  ciała.  Dla  autorów  biblijnych  dusza 
jest tym, co odróżnia człowieka żyjącego od 
umarłego. Nigdy nie oddzielali oni duszy od 
ciała. Mówiąc o duszy, mogli mieć na myśli 
życie (Joz 9,24), całego człowieka (Rdz 2,7), 
a  także  tożsamość  konkretnego  człowieka 
(Ps 103,1). Człowiek  stał  się  istotą (duszą) 
żyjącą  (1Kor  15,45),  ponieważ  Bóg,  Pan 
życia, tchnął w jego nozdrza tchnienie życia 
(Rdz 2,7). W NT zasadniczo zostało zacho-
wane starotestamentowe rozumienie duszy. 
Oznacza ona życie (Mt 2,20) lub odnosi się 
do całej osoby (Dz 2,41). Choć w NT braku-
je rozróżnienia między śmiertelnym ciałem 
i nieśmiertelną duszą, obecnego w filozofii  
greckiej,  to  dusza  oznacza  także  istnienie 
osoby po śmierci. Zob. KREW.

DWANAŚCIE PLEMION – naród żydow-
ski  według  Pisma  Świętego  wywodzi  się 
od  synów patriarchy  Jakuba,  którego  imię 
Bóg zmienił później na Izrael (Rdz 32,28). 
W Rdz 29 – 35 podane zostały imiona dwu-
nastu synów Jakuba: Ruben, Symeon, Lewi, 
Juda,  Issachar,  Zabulon,  Józef,  Beniamin, 
Dan, Neftali, Gad i Aser. Uważa się ich za 
przodków dwunastu plemion, które wzięły 
swoje nazwy od imion swoich protoplastów 
(1Krl  18,31).  Przy  osiedleniu  się w Kana-
anie  każde  z  plemion  otrzymało  w  dzie-
dzictwo  swoją  część Ziemi Obiecanej  (Joz 
13 – 20). Na wzór przodków narodu wybra-
nego, również nowy lud Boży ustanowiony 
przez Chrystusa jest reprezentowany przez 
dwunastu apostołów (Mt 10,2-4). 
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DZIEŃ PANA, DZIEŃ PAŃSKI –  zwrot 
często  stosowany  w  Piśmie  Świętym  na 
oznaczenie  mającego  nastąpić  w  przyszło-
ści tryumfu Boga nad Jego nieprzyjaciółmi. 
Wówczas Bóg objawi pełnię swojego pano-
wania  i  chwały  oraz  dokona  ostatecznego 
sądu.  Wybranych  obdarzy  życiem  wiecz-
nym,  a  tych,  którzy  odrzucili  Jego  miłość, 
stosownie  ukarze.  Początkowo  w  wyobra-
żeniach  Izraelitów  Dzień  Pana  wiązał  się 
z majestatycznym nadejściem Boga  i  obja-
wieniem Jego chwały wszystkim mieszkań-
com ziemi. Miał to być także czas wywyż-
szenia samego Izraela, wzrostu  jego potęgi 
i znaczenia politycznego. Liczne teksty pro-
rockie  ukazują  negatywny  charakter  Dnia 
Pana jako wydarzenia objawiającego gniew 
Boży  i  powszechną  katastrofę  (Iz  13,4-6;  
Jl 2,2-9; Za 14,1-3). Dlatego do charaktery-
stycznych zjawisk towarzyszących mu nale-
żą:  ogień  (Iz  10,16;  65,5),  burza  (Iz  28,2; 
30,30), wstrząsy nieba i ziemi (Ez 38,19; Ag 
2,21n), potop (Jr 47,2-7), susza (Ez 30,12), 
głód  (Jl  1,10-12),  zniszczenie  wszystkich 
bożków (So 1,4), zaćmienia (Iz 5,30; Am 8,9;  
So  1,15),  a  nawet  katastroficzne  wyda-
rzenia,  które  położą  kres  istnieniu  świata  
(Jl 3,1-4.21; Za 14,1-21). To wszystko pod-
kreśla osobisty udział Boga w wydarzeniach 
tego czasu, a także ich powszechny charak-
ter. W NT Dzień Pana to dzień Chrystusa. 
Dotyczy on nie tylko Żydów, ale wszystkich 
narodów, i zbiegnie się w czasie z powtór-
nym  przyjściem  Jezusa  na  ziemię  (Paru-
zją).  Zmartwychwstanie  Jezusa,  jako  try-
umf Boga nad śmiercią i szatanem, uprzedza 
w czasie jego nadejście. Od momentu Zmar-
twychwstania  Dzień  Pana  jest  nie  tylko 
oczekiwanym  wydarzeniem  końca  świa-
ta, ale także rzeczywistością dokonującą się 
w życiu każdego, kto wierzy w Chrystusa. 
Przybliżanie  się  Dnia  Pana  widoczne  jest 
w przemianie ludzi, którzy upodobniają się 
do Jezusa, pełnią Jego wolę, stają się synami 
światłości (1Tes 5,2-5) i już na ziemi mają 

udział  w  królestwie  Bożym.  Dniem  Pana 
nazywana  jest  również  niedziela,  dzień 
poświęcony na modlitwę i odpoczynek, upa-
miętniający  Zmartwychwstanie  Chrystusa 
i  przypominający  zapowiedź  Jego  powtór-
nego przyjścia.

DZIESIĘCINA – ofiara składana z dziesiątej 
części plonów (Pwt 14,22-29), przeznaczona 
na cele sakralne (potrzeby świątynne, utrzy-
manie  lewitów,  pomoc  ubogim),  a  także 
stały podatek płacony władcy przez ludność 
(1Mch  11,35).  Zwyczaj  płacenia  dziesięci-
ny praktykowany był nie  tylko w  Izraelu, 
ale  na  całym Bliskim Wschodzie.  Pierwot-
nie dziesięcina była ofiarą, a następnie stała 
się  podatkiem  świątynnym.  Wynikała  ona 
z przekonania, że płody ziemi i pierworod-
ne zwierzęta należą do Boga (np. Wj 13,2). 
Dlatego nadano  jej  charakter powszechne-
go  obowiązku.  Składający  dziesięcinę  spo-
żywali ją w świątyni, natomiast co trzy lata 
w  całości  była  przekazywana  na  potrze-
by lewitów, cudzoziemców, wdów i sierot. 
Pierwowzorem dziesięciny jest dar złożony 
przez  Abrama  kapłanowi  Melchizedekowi 
(Rdz 14,20). Zob. LEWICI.

EDOM, EDOMICI –  górzysta  kraina  roz-
ciągająca się od Morza Martwego po zato-
kę  Akaba,  zamieszkana  przez  Edomitów, 
potomków  Edoma-Ezawa,  syna  patriarchy 
Jakuba. Edomici przybyli z Pustyni Syro-a-
rabskiej na przełomie XIV  i XIII w. przed 
Chr.  i  zamieszkali  po  obu  stronach  doli-
ny  Araba  na  południe  od  potoku  Zared 
(Lb 21,12) aż do zatoki Akaba. Skupili się 
w  kilku  niezależnych  grupach,  z  których 
każda  miała  swojego  władcę.  W  tekstach 
biblijnych Edom jest utożsamiany z ziemią 
Seir  (Rdz  32,4;  Sdz  5,4).  Edomickie  porty 
nad Morzem Czerwonym w Elat i Esjon-Ge-
ber oraz bogate złoża rudy przyczyniły się 
do  dużego  znaczenia  Edomitów  w  ówcze-
snym handlu. Dawid podporządkował sobie 
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Edomitów (2Sm 8,13-15), ale w połowie IX w.  
przed Chr. odzyskali oni niezależność. Mimo 
krótkich okresów ponownego podporządko-
wania Edomu Izraelowi, zachował on suwe-
renność. W 552  r. przed Chr. ostatni król 
babiloński Nabonid najechał i zdobył Edom, 
który już nigdy się nie odrodził.

EFA –  miara  objętości  produktów  syp-
kich, wynosząca ok. 23  litrów, równowar-
tość 3 sei.

EWANGELIA (gr. euangelion – ‘dobra nowi-
na’)  –  słowo  to  było  używane  w  języku 
potocznym  i  oznaczało  pomyślną  wieść, 
najczęściej  dotyczącą  odniesionych  zwy-
cięstw. Takie znaczenie można znaleźć rów-
nież w ST (2Sm 4,10). Pierwszy raz w kon-
tekście  religijnym  słowo  ewangelia  zostało 
użyte dopiero w czasie przesiedlenia babi-
lońskiego, kiedy stało się zapowiedzią mają-
cego nadejść zbawienia (Na 2,1). Szczegól-
nego,  ściśle  religijnego  znaczenia  nabiera 
w NT.  Jezus,  odwołując  się  do  proroctwa 
Izajasza (Iz 40,9; 52,7), siebie samego nazy-
wa  zwiastunem  Ewangelii,  czyli  radosnej 
nowiny  o  zbawieniu  (Mk  1,15).  Później 
termin  ten  stał  się  określeniem  całej  Jego 
nauki,  Jego  osoby  (Mk 14,9),  Jego historii 
(Mk 13,10), a podjęte przez uczniów dzie-
ło przekazywania  tej nauki nazywane  jest 
głoszeniem  Ewangelii  (Dz  5,42).  Miano 
Ewangelii noszą także spisane opowiadania 
o Jezusie, włączone do kanonu Pisma Świę-
tego, a także specyficzny gatunek literacki, 
którym posłużyli się autorzy tych pism. Zob. 
EWANGELIE.

EWANGELIE (gr. euangelia – ‘dobre nowi-
ny’) – księgi NT, w których opisano historię 
życia Jezusa oraz treść głoszonej przez Niego 
nauki. Księgi te, ze względu na szczególny 
sposób, w jaki zostały zredagowane, stano-
wią odrębny gatunek literacki. Proces two-
rzenia się Ewangelii można podzielić na trzy 

etapy: nauczanie Jezusa; etap tradycji ustnej 
po Zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy ucznio-
wie opowiadali o Nim i przekazywali Jego 
naukę;  oraz  etap  spisania  przez  ewangeli-
stów wszystkich  tradycji  i  przekazów ust-
nych.  Ewangelie  nie  są  tylko  historyczną 
relacją  z  życia  Chrystusa,  lecz  dają  odpo-
wiedź na konkretne pytania wierzących, do 
których były adresowane (m.in. stąd różnice 
pomiędzy poszczególnymi tekstami). Powo-
dem, dla którego powstały Ewangelie, była 
troska o to, aby Jezus wraz ze swoją nauką 
mógł  dotrzeć  do  wszystkich  oczekujących 
dobrej  nowiny  o  zbawieniu.  Oprócz  czte-
rech Ewangelii, które znajdują się w kano-
nie Pisma Świętego, jest jeszcze szereg pism 
apokryficznych,  mających  w  tytule  słowo 
ewangelia. Zob. EWANGELIA.

FARYZEUSZ, FARYZEUSZE – żydowskie 
stronnictwo religijne skupiające osoby skru-
pulatnie  przestrzegające  Prawa  Mojżeszo-
wego. Z tej racji nazywani byli oddzielonymi. 
Grupa ta istniała głównie w Palestynie od II w.  
przed Chr. do I w. po Chr. Ze względu na 
prawowierne  życie  i  bardzo  dobrą  znajo-
mość tekstów biblijnych faryzeusze cieszyli  
się  wielkim  autorytetem  i  wywierali  duży 
wpływ na życie polityczne i relacje społecz-
ne w Izraelu. W NT prawie zawsze przed-
stawiani są jako przeciwnicy Jezusa, ale ich 
sprzeciw dotyczy nie tyle osoby Jezusa, ile 
kwestii  doktrynalnych  i  kultycznych,  wią-
żących  się  z  odmiennym  postrzeganiem 
roli  Prawa  w  życiu  człowieka.  Jezus  bar-
dzo poważnie traktuje wiedzę i pobożność 
faryzeuszów,  a  spory  między  Nim  a  nimi 
dotyczą  rozumienia  Prawa  i  sposobu  jego 
wypełnienia. W każdej Ewangelii przedsta-
wiony został nieco inny obraz faryzeuszów. 
Z tego stronnictwa wywodziło się kilka zna-
czących  postaci  NT,  np.  Nikodem  (J  3,1) 
i Paweł Apostoł (Dz 9,1-19). Niesłuszne jest 
popularne utożsamianie wszystkich faryze-
uszów  z  postawą  nazywaną  faryzeizmem, 
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czyli obłudą, hipokryzją religijną i zwraca-
niem uwagi tylko na to, co zewnętrzne. Zob. 
SADUCEUSZE.

FENICJA, FENICJANIE –  pas  wybrzeża 
Morza Śródziemnego o długości ok. 260 km, 
ciągnący się od pasma wzgórz Karmelu na 
południu  aż  do  rzeki  Eleuter  na  półno-
cy. Teren  ten pokrywa się w przybliżeniu 
z  obszarem  dzisiejszego  Libanu.  Powstały 
tam  liczne miasta-państwa  rządzone przez 
królów. Najważniejsze z nich to: Tyr (mia-
sto-wyspa i jego lądowy odpowiednik Uszu), 
Sydon,  Sarepta,  Bejrut,  Arwad  i  Byblos. 
W panteonie bóstw czczonych w miastach- 
-państwach obszaru Fenicji szczególne miej-
sce  zajmowały  bóstwa  natury  i  płodności. 
Najważniejsi  bogowie  to  Baal  i  jego  żona 
Asztarte,  El  i  jego  żona  Baalat,  poza  tym 
Eszmun,  Adonis,  Melkart,  Tanit.  Obszar 
Fenicji  nigdy  nie  był  objęty  jedną  spójną 
strukturą  polityczną,  lecz  stanowił  luźną 
federację  miast-państw.  Mieszkańcy  tych 
ziem ani ich sąsiedzi nie używali nazw Feni‑
cja  czy  Fenicjanie.  Określenie  to  spotyka-
my po raz pierwszy u Homera (IX/VIII w.  
przed  Chr.),  gdy  mówi  o  mieszkańcach 
Sydonu. Gorący  i  obfity w deszcze  klimat 
sprawiał, że tereny te porastała bujna roślin-
ność.  Słynne  stały  się  cedry Libanu,  które 
były  towarem  eksportowym.  W  starożyt-
ności Fenicjanie cieszyli się sławą wyśmie-
nitych  żeglarzy.  Zakładali  liczne  kolonie 
w zachodniej części wybrzeża Morza Śród-
ziemnego  (np.  w  Kartaginie).  Przyczyniło 
się  to  do  przyjęcia  na  tych  terenach  line-
arnego  alfabetu  fenickiego  i  jego  stopnio-
wej  ekspansji.  Izrael  utrzymywał  bliskie 
kontakty  z  fenickimi miastami-państwami, 
szczególnie na początku okresu monarchii, 
za  panowania  Dawida  (2Sm  5,11)  i  Salo-
mona (1Krl 5,15-32). Pod dużym wpływem 
Fenicji  pozostawało  zwłaszcza  Królestwo 
Północne  (Izrael). Poślubienie przez Acha-
ba  Izebel,  córki  króla  sydońskiego  (1Krl 

16,31),  spowodowało  rozprzestrzenienie 
się  w  Izraelu  kultu  Baala.  W  okresie  asy-
ryjskim  i  nowobabilońskim  władcy  fenic-
kich  miast-państw  stawiali  opór  najeźdź-
com, co często prowadziło do całkowitego 
zniszczenia miast. Mimo tolerancyjnej poli-
tyki Persów władcy Tyru, Sydonu i Arwa-
du zawiązali przeciw nim zbrojną koalicję, 
której  skutkiem  było  zniszczenie  Sydonu 
przez Persów w 351 r. przed Chr. Po pod-
bojach Aleksandra Wielkiego fenickie mia-
sta-państwa zostały zhellenizowane i stały 
się ośrodkami przenikania kultury helleni-
stycznej do Syrii i Palestyny. W 68 r. przed 
Chr. Fenicja została włączona do Cesarstwa 
Rzymskiego, a jej miasta-państwa stały się 
centrami administracyjnymi władzy rzym-
skiej.  Fenicja  była  jednym  z  pierwszych 
terenów,  na  których  zostało  podjęte  dzie-
ło chrześcijańskiej ewangelizacji (Dz 11,19; 
15,3; 21,2-7).

FILISTEA, FILISTYNI – terytorium poło-
żone  nad  brzegiem  Morza  Śródziemnego, 
rozciągające  się  od  Nilu  do  gór  Karmel, 
zamieszkałe  przez  Filistynów  należących 
do  tzw.  Ludów  Morza,  którzy  w  XII  w. 
przed  Chr.  przybyli  do  Palestyny  z  rejo-
nów  Morza  Egejskiego,  prawdopodobnie 
z Krety. Faraon Ramzes III zdołał odeprzeć 
ich  atak  i  po  zwycięskich  bitwach  osiedlił 
ich  na  południowym  wybrzeżu  Kanaanu. 
Największe miasta Filistei, skupione w kon-
federacji  zwanej  pentapolem  filistyńskim, 
czyli: Aszdod, Ekron, Aszkelon, Gat, Gaza, 
były ważnymi ośrodkami międzynarodowe-
go  handlu.  Wojowniczy  charakter  Filisty-
nów sprawił, że stali się jednym z głównych 
wrogów Izraela. Ich ekspansję w głąb Kana-
anu powstrzymał w X w. przed Chr.  król 
Dawid, zadając im klęskę, która na zawsze 
złamała ich potęgę.

FUNT – rzymska  jednostka  wagi,  która 
wynosiła ok. 327,5 g.
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GALILEA – północna część Palestyny, obej-
mująca  około  dwustu  osad.  Galilea  wielo-
krotnie  znajdowała  się  pod  panowaniem 
różnych  władców  i  tym  samym  podlegała  
wpływom  różnych  kultur.  Po  najazdach 
asyryjskich  i  chaldejskich nastąpiło w niej 
znaczące  przemieszanie  rdzennej  ludno-
ści z napływowymi poganami (1Mch 5,15), 
czego  efektem  był  specyficzny  akcent, 
z jakim mówili ludzie zamieszkujący te tere-
ny (Mt 26,73). Galilea była miejscem, gdzie 
Jezus  się  wychował  i  rozpoczął  publiczną 
działalność (Mt 2,22n), i skąd w większości 
wywodzili się Jego uczniowie. Była ważnym 
ośrodkiem myśli judaistycznej.

GESZURYCI –  mieszkańcy  małego  kró-
lestwa  położonego  w  południowej  części 
Golanu, na wschód od Jeziora Galilejskiego 
(Joz 12,5; 13,1n). W okresie podboju Kana-
anu Izraelici nie byli dość silni, aby podbić 
Geszur (Joz 13,11.13), dlatego aż do czasów 
Dawida, który poślubił Maakę, córkę króla 
Geszurytów (2Sm 3,3), pozostawał on nie-
zależnym królestwem aramejskim. Niekiedy 
termin Geszur  jest w Piśmie Świętym uży-
wany na określenie zdobytych przez Dawida  
ziem  położonych  na  południu  Palestyny 
(1Sm 27,8n). 

GŁOS BOGA –  wyrażenie  wskazujące  na 
realne  objawianie  się  Boga  człowiekowi. 
Głos  Boga  przybiera  różne  formy  i  często 
wyraża  się  np.  przez  zjawiska  przyrodni-
cze (Wj 19,19; Ps 18,4). Najbardziej wyraź-
nie przejawia się w słowach, które Bóg kie-
ruje  do  swojego  ludu  poprzez  wybranych 
przez  siebie  ludzi,  np.  charyzmatycznych 
przywódców,  proroków.  W  sposób  szcze-
gólny głos Boga objawiającego się człowie-
kowi zawarty jest w Bożych przykazaniach. 
Najważniejszym  zadaniem  wszystkich 
członków ludu Bożego jest słuchanie Boga. 
Potwierdza  to  uroczysta  formuła:  Słuchaj 
Izraelu  (Pwt  6,4).  W  świetle  świadectw 

zawartych  w  NT  Bóg  przemówił  podczas 
chrztu  Jezusa  w  Jordanie  (np.  Mk  1,11), 
aby potwierdzić, że Jezus jest Jego umiłowa-
nym Synem, którego wszyscy powinni słu-
chać. Nauczanie Jezusa Chrystusa jest więc 
rzeczywistym  głosem  samego  Boga.  Jezus 
głosi prawdę, dzięki której każdy człowiek 
otrzymuje  pełnię  życia  (np.  J  1,17;  8,32; 
14,6; 17,19).

GNIEW BOŻY – zwrot wskazujący na to, że 
Bóg, będąc doskonale sprawiedliwy i świę-
ty, odrzuca wszystko, co sprzeciwia się świę-
tości.  Autorzy  biblijni,  opowiadając  różne 
wydarzenia,  używają  zwrotu  gniew Boga, 
aby uzmysłowić ludziom, jak wielkim złem 
jest grzech i nieposłuszeństwo wobec Boże-
go prawa. Zwrot ten ukazuje więc nie tyle 
dosłowną  reakcję  Boga  na  ludzkie  działa-
nie, ile ma być bodźcem do opamiętania się 
człowieka. W tym kontekście gniewu Boga 
nie  można  porównywać  do  ludzkiej  reak-
cji  gniewu,  w  której  człowiek  pod  wpły-
wem  doznanego  zła  lub  krzywdy  przeży-
wa wzburzenie, a nawet pojawia się w nim 
chęć odwetu lub zemsty. Już w ST, w rów-
nym  stopniu  co  gniew  Boga,  podkreślone 
jest Jego miłosierdzie (np. Ps 103,8nn). Idea 
ta jest także wyraźnie obecna w NT. Jezus, 
spotykając się z zatwardziałością ludzi, oka-
zywał wzburzenie i gniew, które miały pro-
wadzić  do  opamiętania  się  grzeszników  
(np.  Mk  3,5;  J  2,13-17).  Istotą  misji  Jezu-
sa  było  jednak  bezgraniczne  miłosierdzie, 
w którym wyraziła się miłość Boga do całego 
stworzenia (np. J 3,16; 12,47). Gniew Boży, 
szczególnie  w  nauczaniu  Pawła  Apostoła, 
odnosi się do końca czasów, kiedy Bóg spra-
wiedliwie osądzi każdego człowieka. Apostoł 
przestrzega, że nieposłuszeństwo Bogu ścią-
ga na człowieka Jego gniew (np. Rz 1,18). 
Nadzieja ludzka polega na tym, że mocniej-
sza od Bożego gniewu jest Jego miłość, gdyż 
On sam jest miłością (1J 4,8). Rola Jezusa 
polega na wzięciu gniewu Bożego na siebie 
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(np.  Kol  1,20;  2,14),  dlatego  obawiać  się 
gniewu  Boga  mogą  jedynie  ci,  którzy  nie 
chcą uwierzyć w Chrystusa i odrzucają Jego 
miłość. Zob. KARA BOŻA.

GRZECH –  postawa  człowieka  przeciw-
na woli, jaką Bóg ma wobec swojego stwo-
rzenia, którą przekazał człowiekowi w pra-
wie naturalnym i objawił w ustanowionych 
przez  siebie  przykazaniach.  Autorzy  ksiąg 
biblijnych  stosują  wiele  pojęć,  za  pomo-
cą  których  opisują  rzeczywistość  grzechu. 
Grzech  jest  rozumiany  przede  wszystkim 
jako akt buntu przeciwko Bogu, wyrażający 
się w świadomym i dobrowolnym zanego-
waniu Jego panowania (Rdz 3,1-7). Zawsze 
towarzyszy mu próba postawienia kogoś lub 
czegoś na miejscu Boga. Dlatego każdy prze-
jaw grzechu w swojej istocie jest aktem bał-
wochwalstwa (Rz 1,18 – 3,20). Konsekwen-
cją buntu przeciwko Bogu jest pogwałcenie 
Jego praw, co księgi Pisma Świętego odda-
ją  obrazowym  wyrażeniem:  chybienie celu. 
Inny sposób opisywania rzeczywistości grze-
chu w Piśmie Świętym polega na przedsta-
wianiu go w kategoriach obrazy Boga, prze-
stępstwa, które pociąga za sobą winę i karę. 
Autorzy NT rozumieją grzech również jako 
dług, który człowiek zaciąga względem Boga 
(np.  Mt  6,12-15;  Łk  7,40-43;  Kol  2,14).  
Apostoł Paweł, omawiając w Liście do Rzy‑
mian  (Rz 5 – 7) genezę grzechu  i  śmierci, 
odwołuje się do obrazów zawartych w Księ‑
dze Rodzaju  (Rdz 3,1nn). Powszechne nie-
posłuszeństwo  ludzi,  ukazane  w  grzechu 
Adama,  zostało  odkupione  Męką  i  Śmier-
cią Jezusa. Tryumf Chrystusa nad grzechem 
i śmiercią otworzył ludziom drogę do Boga 
i życia wiecznego. Zob. ADAM.

HEBRAJCZYCY, HEBRAJCZYK –  okre-
ślenie  narodu  izraelskiego.  Hebr.  iwri  jest 
przymiotnikiem  pochodzącym  prawdopo-
dobnie od czasownika awar – ‘przechodzić’. 
Hebrajczycy  więc  to  ci,  którzy  przeszli 

z  drugiej  strony  Eufratu  (Joz  24,3)  albo 
przez Jordan (Rdz 50,10) lub przez Morze 
Czerwone (Wj 14 – 15). Niektórzy pocho-
dzenie tej nazwy wywodzą od sumeryjskie-
go  słowa  apiru –  dosł.  ‘wyrzutek’,  którym 
określano  odmienne  grupy  etniczne,  żyją-
ce  na  obrzeżach  cywilizacji.  Mówi  o  nich 
wiele  źródeł  egipskich  i  mezopotamskich 
z  II  tysiąclecia  przed  Chr.,  określając  ich 
jako  wyrzutków  i  rabusiów.  Autorzy  ST 
używają terminu  iwri tylko 33 razy, odno-
sząc go zawsze do etnicznej  grupy  Izraeli-
tów, dla odróżnienia  ich od  innych  ludów 
Bliskiego  Wschodu.  W  NT  słowo  Hebraj‑
czycy  określa  Żydów  palestyńskich,  którzy 
zachowali  łączność  z  językiem  ojczystym, 
religią i kulturą, w odróżnieniu od tzw. hel-
lenistów,  czyli  Żydów  z  diaspory,  mówią-
cych po grecku i przyjmujących hellenistycz-
ne obyczaje. Paweł, pochodzący z diaspory 
żydowskiej – z Tarsu w Cylicji – chlubił się 
tym, że jest Hebrajczykiem (np. Dz 22,2n; 
2Kor 11,22). NT zawiera pismo zatytułowa-
ne List do Hebrajczyków, którego adresatami 
było drugie pokolenie chrześcijan.

HIN –  egipska miara  objętości  produktów 
płynnych, wynosząca ok. 0,46 litra. Izrael-
ski hin równy był 4 litrom.

HOSANNA (hebr. hoszi anna – wyrażenie 
składające się z dwóch słów ‘zbaw’ i ‘modli-
my  się’)  – na początku był  to  zwrot przy-
zywający  Bożej  pomocy  (Ps  118,25),  póź-
niej  stał  się  okrzykiem  wznoszonym  na 
cześć  króla  (2Sm  14,4)  i  Boga.  Z  czasem 
słowo hosanna  stało  się  zwrotem  liturgicz-
nym  związanym  ze  Świętem  Namiotów, 
podczas  którego  wielokrotnie  recytowano 
Psalm 118. Okrzyk ten wznoszono również 
na cześć Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy 
(Mt 21,9; Mk 11,10; J 12,13).

IMIĘ – oznaczało istotę, tożsamość i tajem-
nicę osoby, do której się odnosiło. Nadanie 
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dziecku konkretnego imienia wyrażało ocze-
kiwania rodziców, jakie z nim wiązali,  jak 
również  zadania,  jakie  dana  osoba  ma  do 
spełnienia  w  życiu  (Mt  16,18).  Dlatego 
w kulturze semickiej imię zawsze wyrażało 
możliwości  społeczne człowieka  (Lb 16,2).  
Izraelici  przywiązywali  wielką  wagę  do 
nadawania  imion.  Zmienić  komuś  imię 
oznaczało obdarzyć go nową osobowością 
(Rdz  17,5;  17,15).  Bóg,  objawiając  swoje 
imię człowiekowi  (Wj 3,14), pozwolił mu 
zbliżyć się do swojej tajemnicy, dopuścił go 
do głębokiej zażyłości ze sobą (J 17,6.26). 
Jego imię jest uświęcane (Iz 29,23), uwiel-
biane (Ps 7,18), kochane (Ps 5,12), wiecz-
ne (Ps 135,13) i groźne (Pwt 28,58). Świą-
tynia była miejscem, w którym z woli Boga 
przebywało Jego imię (Pwt 12,5), czyli stale 
była  napełniona  Jego  obecnością.  Żydzi 
z szacunku dla Boga nigdy nie wypowiada-
li Jego imienia, zastępując je pomocniczy-
mi  określeniami  typu: mój Pan, Bóg, Ten, 
co przebywa w górach. Bóg wybrał również 
imię dla swojego Syna. Imię Jezus jest świę-
te i tożsame z imieniem Bożym (Ap 14,1).  
Apostołowie  w  imię  Jezusa  uzdrawiali 
chorych (Dz 3,6), wyrzucali demony (Mk 
9,38), czynili cuda (Mt 7,22). Ich działania 
były w istocie działaniami samego Jezusa, 
który przekazując uczniom władzę  i moc, 
uczynił  ich  kontynuatorami  swojej  misji. 
Zob. JEZUS.

IZRAEL (hebr.  Israel –  ‘ten  który  wal-
czył  z  Bogiem’)  –  imię  nadane  przez Boga 
patriarsze Jakubowi (Rdz 32,29), które stało 
się później określeniem dwunastu plemion 
jego  potomków,  a  z  czasem  zaczęło  funk-
cjonować  jako  określenie  całego  narodu 
(Joz  24).  Najstarsza  pozabiblijna  wzmian-
ka  o  Izraelu  datowana  jest  na  ok.  1230  r. 
przed  Chr.  i  pochodzi  z  hymnu  napisane-
go  na  cześć  egipskiego  faraona  Merenp-
taha.  Plemiona  izraelskie  były  mocno  ze 
sobą  powiązane  więzami  krwi  i  licznymi 

traktatami.  Jednolitą  i  zjednoczoną  organi-
zacją państwową, istniejącą pod nazwą Izra-
el, stały się w latach panowania króla Dawi-
da.  Po  śmierci  króla  Salomona,  w  922  r.  
przed  Chr.,  nastąpił  rozłam  na  Królestwo 
Północne  (Izrael)  i  Królestwo  Południowe 
(Juda). Autorzy biblijni mianem Izrael okre-
ślają  dziesięć  plemion  Królestwa  Północ-
nego.  Pozostałe  dwa  plemiona  południo-
we  nazywają  Judą.  W  tekstach  pisanych 
po przesiedleniu babilońskim (586 r. przed 
Chr.) termin Izrael przyjmuje różne znacze-
nia. Może oznaczać osobę patriarchy Jaku-
ba lub pochodzący od niego naród, zjedno-
czone  królestwo,  Królestwo  Północne  oraz 
Królestwo Południowe. W NT słowem Izra‑
el określa się naród żydowski (np. Rz 11,26; 
2Kor 3,12), a czasem Kościół Boży (np. Ga 
6,16). Zob. JUDA.

JAKUB – zob. IZRAEL.

JEBUSYCI –  jedna  z  grup  etnicznych 
zamieszkujących  Palestynę  przed  przyby-
ciem Izraelitów do Kanaanu (np. Rdz 15,21; 
Lb 13,29). Niektórzy autorzy ksiąg ST twier-
dzą,  że  byli  oni  spokrewnieni  z  Kananej-
czykami  (Rdz  10,15n;  1Krn  1,14),  inni 
natomiast te dwa ludy zdecydowanie odróż-
niają (Wj 33,2; 34,11; Joz 11,3; 12,6). Naj-
ważniejszym  ich miastem było  Jebus  (Sdz 
19,10; 1Krn 11,4) – późniejsza Jerozolima. 
Po podboju Kanaanu przez plemiona Izra-
elskie, Jebusyci długo zachowywali niezależ-
ność. Dopiero król Dawid zdobył ich twier-
dzę Syjon, którą uczynił swoją rezydencją, 
a Jerozolimę stolicą swojego królestwa (2Sm 
5,6n;  1Krn  11,4-7).  Dawid  prawdopodob-
nie pozwolił im pozostać w mieście, o czym 
może świadczyć zakup terenu pod przyszłą 
świątynię, którego król dokonał u niejakie-
go Arauny Jebusyty (2Sm 24,18-24). Według 
proroka  Zachariasza  Jebusyci  zostali  zasy-
milowani przez ludność Judy (Za 9,7). Zob. 
JEROZOLIMA.
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JEROZOLIMA, JERUZALEM –  starożyt-
ne  miasto  położone  w  górach  Judei  (ok. 
760 m n.p.m.), 50 km na wschód od wybrze-
ża  Morza  Śródziemnego.  Pierwsze  ślady 
osadnictwa datowane są tam na ok. 3200 r.  
przed  Chr.  Wielkiego  znaczenia  mia-
sto  nabrało  po  zdobyciu  go  przez Dawida 
w X w. przed Chr., który uczynił z niego sto-
licę zjednoczonego i rosnącego w siłę Izra-
ela  (2Sm 5,6).  Po  sprowadzeniu  tam Arki 
Przymierza  i wybudowaniu przez Salomo-
na okazałej świątyni na górze Moria (1Krl 6)  
Jerozolima  stała  się  centrum  życia  religij-
nego  całego  narodu.  W  586  r.  przed  Chr. 
król  babiloński  Nabuchodonozor  zburzył 
miasto, a ludność deportował do Babilonii. 
Po powrocie z wygnania Żydzi odbudowali 
świątynię, a miasto odzyskało swoje dawne 
znaczenie.  W  63  r.  przed  Chr.  Jerozolima 
dostała  się  pod  panowanie  Rzymian.  Po 
nieudanym powstaniu żydowskim w 70 r.  
po Chr. została zniszczona, a jej świątynia 
doszczętnie spłonęła. Jerozolima jest central-
nym miejscem historii zbawienia, gdyż tam 
właśnie miały miejsce najważniejsze wyda-
rzenia zbawcze dokonane przez Jezusa: Jego 
nauczanie, Męka, Śmierć i Zmartwychwsta-
nie. Tam  też  swój początek wzięła wspól-
nota  Kościoła.  Już  ST  zapowiada  Nowe 
Jeruzalem (Iz 2,2; Mi 4,1-3), miejsce, w któ-
rym na końcu czasów Bóg zamieszka wraz 
ze wszystkimi narodami. Nowa Jerozolima 
będzie miejscem ostatecznego zjednoczenia 
zbawionej  przez  Chrystusa  ludzkości  (Ap 
21). Pojawiający się w księgach NT termin 
Jeruzalem  (np. Mt 23,37; Łk 2,25; Dz 1,8; 
Rz 15,19; 1Kor 16,3; Ga 4,25; Hbr 12,22; 
Ap 3,12) jest archaiczną formą nazwy Jero-
zolima  stosowaną  w  Septuagincie  (greckim 
przekładzie ksiąg ST). W niniejszym prze-
kładzie zachowano rozróżnienie występują-
ce w oryginale. Zob. SYJON.

JEZUS (hebr.  Jehoszua, Jeszua – ‘Bóg  zba-
wia’ lub ‘Bóg jest moim zbawieniem’) – imię 

wybrane  przez  Boga  dla  swojego  Syna. 
Archanioł  Gabriel,  oznajmiając  Maryi,  że 
Bóg wybrał  Ją  na matkę Zbawiciela,  pole-
cił  Jej,  aby  mającemu  urodzić  się  dziecku 
nadano imię Jezus (Łk 1,31). W ST imię to 
nosili: następca Mojżesza (Wj 17,8nn) oraz 
autor Mądrości Syracydesa, jednak przez sza-
cunek  do  Zbawiciela,  sukcesora  Mojżesza 
nazywa się Jozuem, a księga Mądrość Syra‑
cydesa wzięła swoją nazwę od imienia ojca 
jej autora. Często w NT Jezus jest nazywany 
Chrystusem, co wynika z Jego mesjańskiego 
posłannictwa. Zob. CHRYSTUS.

JORDAN – najdłuższa  i  największa  rzeka 
Palestyny, a  także najniżej położona rzeka 
świata. Znaczna część koryta Jordanu znaj-
duje  się  poniżej  poziomu  morza.  Swój 
początek  bierze  z  czterech  źródeł  znajdu-
jących się u stóp Hermonu, których wody 
łączą się ze sobą w północnej części doliny 
Hule. Jordan wpada do Jeziora Galilejskie-
go,  a  następnie  meandrycznymi  zakolami 
płynie na południe, by znaleźć swoje ujście 
w  Morzu  Martwym  (np.  Rdz  14,3).  Na 
odcinku 105 km, który w linii prostej łączy 
Jezioro Galilejskie i Morze Martwe, Jordan 
ma 320 km długości. Rzeka ta stanowi głów-
ne źródło życiodajnej wody i centralny ele-
ment palestyńskiego krajobrazu. Nad Jorda-
nem rozegrało się wiele wydarzeń istotnych 
dla historii zbawienia, z których najważniej-
sze to wejście do Ziemi Obiecanej Izraelitów 
wracających z niewoli egipskiej (Joz 3 – 4) 
oraz  chrzest  Jezusa,  który  oznaczał  rozpo-
częcie  przez  Niego  publicznej  działalności 
(np. Mt 3,13-17).

JUDA – termin posiadający w Piśmie Świę-
tym wiele  znaczeń. Może oznaczać  region 
w Palestynie (np. Ps 60,9), nazwę jednego  
z  plemion  izraelskich,  które  wzięło  swoją 
nazwę  od  Judy,  czwartego  syna  patriar-
chy  Jakuba  (np. Rdz  29,35),  a  także  tery-
torium  powstałe  po  śmierci  Salomona 
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i  rozpadzie  monarchii  izraelskiej  na  dwa 
królestwa  (1Krl  14,21.29;  15,1.7;  Jr  1,2). 
Przy podziale ziemi Kanaan pomiędzy ple-
miona, które powróciły z niewoli egipskiej, 
plemieniu Judy przypadły znaczne obszary 
na południu Palestyny  (Joz  15)  z  główny-
mi ośrodkami w Hebronie i Betlejem. Pozy-
cja plemienia Judy znacznie wzrosła, kiedy 
wywodzący się z niego król Dawid zjedno-
czył  plemiona  izraelskie  i  przeniósł  stolicę 
do Jerozolimy. Po odłączeniu się dziesięciu 
plemion  północnych,  przy  plemieniu  Judy 
pozostało jedynie plemię Beniamina. W ten 
sposób powstało Królestwo Południowe. Po 
powrocie  z  wygnania  babilońskiego  Juda, 
a szczególnie Jerozolima, w której znajdowa-
ła się świątynia, stała się miejscem powro-
tu wygnańców. Według zapowiedzi proroc-
kich ST w Judzie miał się narodzić przyszły 
Mesjasz. Autorzy NT widzą spełnienie tych 
obietnic w Jezusie, którego nazywają lwem 
z plemienia Judy  i  synem Dawida  (np.  Mt 
1,2n.16; Hbr 7,14; Ap 5,5). Zob. IZRAEL.

JUDEA – grecko-łaciński odpowiednik hebr. 
nazwy  Juda;  południowa  część  Palestyny 
zamieszkana przez plemiona Judy i Benia-
mina, której najważniejszym miastem była 
Jerozolima. W czasach NT Judea najpierw 
należała  do  królestwa  Heroda  Wielkiego, 
a  później  do  rzymskiej  prowincji  Syrii, 
w  imieniu  której  rządy  sprawowali  rzym-
scy prokuratorzy (np. Poncjusz Piłat). Tery-
torium  Judei  w  dużej  części  obejmowało 
obszar  pustynny,  nie  przebiegały  tamtędy 
szlaki handlowe,  a  jej mieszkańcy  trudnili 
się pasterstwem i rolnictwem.

KANAAN, KANANEJCZYCY – starożytna 
nazwa kraju położonego na obszarze dzisiej-
szego Izraela i Libanu. Dotychczas nie usta-
lono dokładnych granic starożytnego Kana-
anu (Rdz 10,19). Zanim Izraelici pojawili się 
na tych terenach pod koniec XIII w. przed 
Chr.,  żyły  tam  różne  plemiona  (ok.  30)  

skupione  wokół  większych  miast  (Rdz 
10,15-18;  15,19-21;  Wj 3,8.17;  13,5;  Pwt 
7,1;  20,17;  Joz 3,10).  Każde  plemię  miało 
swojego władcę i rywalizowało z sąsiadami. 
Ludność zamieszkująca Kanaan zajmowała 
się głównie rolnictwem, a także żeglarstwem 
i kupiectwem. Religia Kananejczyków była 
ściśle związana z codziennym rytmem życia. 
Koncentrowała  się  wokół  kultu  płodności. 
W  Biblii  mieszkańcy  Kanaanu  zasadniczo 
są ukazywani w negatywnym świetle  (np. 
Rdz  9,18-27;  Dn  13,56nn).  Chociaż  Izra-
elici  gardzili  nimi  jako  ludnością  podbitą 
(Sdz 1,28), to jednak pod względem rozwo-
ju cywilizacyjnego wiele zawdzięczają kul-
turze kananejskiej.

KARA BOŻA – w Piśmie Świętym obecny 
jest obraz Boga rozgniewanego, który karze 
człowieka za  jego złe  czyny  (np. Ps 94,2). 
Aby właściwie zrozumieć sens kary Bożej, 
należy  odczytać  ją  w  perspektywie  teolo-
gicznej. Wskazywanie na karę Bożą uzmy-
sławia  człowiekowi  trzy  ważne  rzeczywi-
stości: człowiek jest istotą grzeszną, w życiu 
ludzkim konieczne jest nawracanie się, Bóg 
jest sędzią i zbawcą stworzenia. Chociaż Bóg 
jest najwyższym sędzią  ludzkiego postępo-
wania i gwarantem sprawiedliwości, to jed-
nak  rozumienie  Jego  działania  nie  może 
być  sprowadzone do prostego nagradzania 
lub  karania  człowieka  przez  zapewnienie 
mu ziemskiego powodzenia za dobre postę-
powanie  albo  sprowadzenie  na  niego  nie-
szczęścia  w  życiu  osobistym,  rodzinnym 
czy społecznym, gdy popełnił on zło. Boże 
działanie  zawsze  pozostaje  tajemnicą  (np. 
Prz 30,2-5; Iz 29,13n; 1Kor 1,19-21). Istotą 
kary Bożej jest pozwolenie na to, aby czło-
wiek  poniósł  konsekwencje  swoich  złych 
wyborów.  Kara  Boża  nie  może  być  więc 
rozumiana jako odwet Boga na człowieku. 
Jej  cel  jest  przede  wszystkim  wychowaw-
czy,  aby  człowiek uświadomił  sobie  swoje 
oddalenie od Boga i na przyszłość zaniechał 
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czynienia zła. Bóg w swojej mądrości przede 
wszystkim  prowadzi  człowieka  do  pełne-
go rozwoju i na różne sposoby uczy go, jak 
poznawać prawdę, dobro i piękno oraz jak 
żyć  według  zasad  miłości  i  sprawiedliwo-
ści  (np.  Łk  13,1-9;  19,2-10;  J  8,3-11).  Bóg 
objawia  się  człowiekowi  przede  wszyst-
kim  jako  miłosierny  Stwórca.  W  zależno-
ści od nastawienia człowieka doświadczają-
cego kary, może mieć ona dwojaki skutek: 
albo człowiek biernie przyjmie potępiający 
wyrok  i nie wyciągnie żadnych wniosków 
z  doświadczenia,  które  go  spotkało,  albo 
zobaczy  w  karze  wezwanie  do  przemiany 
i powróci do Boga (np. Łk 15,14-20). Kara 
Boża, wpisana w  zbawczy  plan Boga,  jest 
więc  skutecznym  środkiem  pomagającym 
człowiekowi trwać przy Nim i mimo grze-
chu nieustannie do Niego wracać. W opar-
ciu  o  Pismo  Święte  wykształciła  się  idea 
kary, która trwa nawet po śmierci człowie-
ka (np. Mt 10,28; 18,9; 25,41; J 5,29; Jud 4). 
Może być ona czasowa, aby człowiek dopeł-
nił swojego oczyszczenia ze zła popełnione-
go za życia ziemskiego (np. 1Kor 3,12-15),  
ale też może trwać wiecznie, jeśli człowiek 
w sposób świadomy  i bezwzględny odrzu-
ca Boga i Jego miłosierdzie (np. Mk 9,47n). 
Zob. GNIEW BOŻY.

KLĄTWA – w Piśmie Świętym określenie 
„obłożyć klątwą” oznacza m.in. wykluczenie 
ze świeckiego użytku osób, zwierząt i przed-
miotów, by oddać je na własność Bogu (np. 
Kpł 27,28). Badania archeologiczne potwier-
dzają, że wśród ludów starożytnego Bliskie-
go Wschodu stosowano w czasie wojen tzw. 
prawo  klątwy,  polegające  na  ekstermina-
cji przeciwnika i na zniszczeniu jego majęt-
ności  (np.  1Mch  5,4n).  Klątwa  oznaczała 
wówczas ofiarę dla bogów, którym zawdzię-
czano powodzenie i zwycięstwo. W ST poję-
cie klątwy służy głównie do ukazania sądu 
Bożego nad Kananejczykami, którego wyko-
nawcami byli Izraelici. Przejęcie przez nich 

Kanaanu  zostało  przedstawione  jako  kara 
wymierzona  zamieszkującym  go  ludom  za 
ich przestępstwa  (Kpł 18,24-25; Pwt 9,4n; 
18,12).  Opis  postawy,  do  której  Izraelici 
byli zobowiązani (Pwt 7,16), nawiązuje do 
sformułowań  ukazujących  zadanie  sędzie-
go, który nie może układać się z przestęp-
cą,  ale  ma  skrupulatnie  wypełnić  ciążący 
na  nim  obowiązek  przywrócenia  sprawie-
dliwości.  Biblijne  opisy  nakładania  klątwy 
przez  Izraelitów na poszczególne  ludy  czy 
miejscowości  nie  mają  charakteru  histo-
rycznego,  ale  służą  do  przekazania  praw-
dy o tym, że Bóg nie toleruje zła (Joz 24,19) 
i  oczekuje  od  wszystkich  ludzi  wierno-
ści Jego prawu i zachowywania Jego naka-
zów. Zob. GNIEW BOŻY, KARA BOŻA, 
POŚWIĘCENIE.

KOR – miara  pojemności  produktów  syp-
kich lub płynów, pochodząca z asyryjsko-ba-
bilońskiego systemu miar. Jeden kor równał 
się jednemu chomerowi i składał się z dzie-
sięciu bat lub ef (Ez 45,11-14). W przypad-
ku produktów sypkich kor liczył około 500 
(lub 230) litrów. Dla produktów płynnych 
miał nieco inną miarę i zawierał 159 litrów 
(lub  nawet  do  270  l).  Zob.  BAT,  CHO‑
MER, EFA.

KRAINA UMARŁYCH (hebr.  Szeol;  gr. 
Hades) – określenie odnoszące się do miej-
sca, w którym przebywają ludzie po śmier-
ci. Istniało przekonanie, że znajduje się ono 
pod ziemią. Żydzi twierdzili, że przebywa-
jący tam zmarli są oddzieleni od Boga. ST 
nie  zawiera  jednoznacznych wyjaśnień na 
temat  tego, co dzieje się z człowiekiem po 
jego śmierci (np. 2Mch 7,9.11.14.23.29.36; 
Hi  19,25-27).  W  kilku  psalmach  znajdu-
jemy  sugestię,  że  w  miejscu  przebywania 
zmarłych więź  z Bogiem nie  jest  tak  silna 
jak za życia. Umarli są tylko cieniami, odbi-
ciami  tych  istot, którymi niegdyś byli  (np. 
Koh 9,10), a egzystencję w krainie umarłych 
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cechuje  zapomnienie  i  bierność  (np.  Ps 
88,12).  Autor  Ps  139,8  wyraża  przekona-
nie,  że Bóg  jest obecny w  tej krainie,  jed-
nak uważano, że człowiek nie ma tam odpo-
wiedniej znajomości Boga, a tym samym nie 
może Mu oddawać czci. W Ps 49,16 zawarta 
jest sugestia, że Bóg może wybawić człowie-
ka od konieczności wiecznego przebywania 
w krainie umarłych.

KREW –  substancja  uważana  za  siedli-
sko życia  (Kpł 17,11), a nawet utożsamia-
na z życiem (Rdz 9,5). W myśl prawa staro-
testamentowego każdy, kto z premedytacją 
przelewa  ludzką  krew,  musi  ponieść  karę 
śmierci (np. Lb 35,16-21; Pwt 19,11-13.21). 
Zabójstwo człowieka uważane było za sprze-
ciw wobec Boga, dawcy życia. Prawo zaka-
zywało również spożywania krwi zwierząt 
(np. Kpł 17,12-14; Pwt 12,15n). Krew miała 
swoje  zastosowanie  w  żydowskich  obrzę-
dach  liturgicznych.  Używano  jej  do  skra-
piania ołtarzy i przy obrzędzie ustanawiania 
kapłanów  (Wj  29,15n.19-21).  Jako  symbol 
życia była darem ofiarnym składanym Bogu 
jako  zadośćuczynienie  za popełnione  grze-
chy  (Kpł 17,11). W pełni  skuteczną ofiarą 
niweczącą  ludzki  grzech  była  krew  Jezusa 
przelana  na  krzyżu.  Jest  to  krew  Nowego 
Przymierza, dzięki której dokonuje się osta-
teczne pojednanie człowieka z Bogiem (np. 
Mk 14,24). Od Ostatniej Wieczerzy, podczas 
której  Jezus  ustanowił  sakrament  Eucha-
rystii,  wierzący  w  Niego  gromadzą  się  na 
ucztach eucharystycznych, na których spo-
żywają  chleb  i wino, które po konsekracji 
stają się Ciałem i Krwią Chrystusa (np. 1Kor 
10,16; 11,23-26). Zob. DUSZA.

KRÓLESTWO BOŻE – w Piśmie Świętym 
oznacza władzę Boga, Jego królewskie pano-
wanie. Przekonanie o królowaniu Boga jest 
bardzo  wyraźne  w  Sdz  8,23  i  1Sm  8,7n, 
gdzie podkreśla się, że panowanie to wyklu-
cza wszelką  ludzką władzę  królewską nad 

ludem  przymierza.  Ustanowienie  ludzkie-
go króla wymaga przyzwolenia Bożego (np. 
2Sm 7,5-17) i jest postrzegane jako sposób 
reprezentacji  Bożego  panowania  nad  Izra-
elem.  Idea  królestwa  Bożego  najwyraźniej 
jest obecna w pismach proroków ST, któ-
rzy mówią o niej w perspektywie eschato-
logicznej,  to  znaczy  oczekują  czasu,  kiedy 
Bóg w sposób ostateczny i definitywny usta-
nowi na ziemi swoje królestwo (np. Ab 21;  
Ag  2,21-23;  Za  14,9).  W  NT  przyjście  na 
świat  Jezusa  Chrystusa  jest  postrzegane 
jako  wypełnienie  się  zapowiedzi  mesjań-
skich  i  nadejście  królestwa  Bożego.  Jezus 
ukazuje w swoim nauczaniu, że jest ono już 
obecne w życiu wierzących (np. Mk 1,15) 
i dostępne dla każdego (np. Mt 11,28), ale 
jednocześnie pozostaje rzeczywistością jesz-
cze niezrealizowaną, o którą należy prosić 
Boga (Mt 6,10; Łk 11,2). Idea rozprzestrze-
niania  się  królestwa  Bożego  jest  w  spo-
sób szczególny ukazana w przypowieściach 
Jezusa (np. Mt 13,24-33.44-52; Mk 4,26-32; 
Łk 13,18-21). 

LEWICI  –  członkowie  plemienia  Lewie-
go,  którym  na  Synaju  została  powierzo-
na służba kapłańska (Lb 1,50). Po wejściu 
do  Ziemi  Obiecanej  potomkowie  Lewie-
go  nie  otrzymali  żadnego  terytorium,  na 
którym,  wzorem  innych  plemion,  mogli-
by  stworzyć  własną  strukturę  społecz-
ną.  Ich  jedynym  zadaniem  była  troska 
o kult we wszystkich sanktuariach Izraela, 
składanie  ofiar,  nauczanie  prawa  Boże-
go i czuwanie, aby było ono przestrzega-
ne (Pwt 17,18; 33,10). Źródłem ich utrzy-
mania były ofiary składane przez lud (Lb 
18,20-32).  W  wyniku  reformy  liturgicz-
nej za czasów króla Jozjasza (622 r. przed 
Chr.)  i  centralizacji  kultu  w  Jerozolimie 
lewici  stracili  swoje  znaczenie.  Kapłani 
jerozolimscy  ograniczyli  ich  rolę  do  per-
sonelu  świątynnego,  spełniającego  dru-
gorzędne funkcje kultyczne (2Krl 23,8n). 
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Lewici odzyskali swoją pozycję po powro-
cie z przesiedlenia babilońskiego i zacho-
wali ją aż do momentu zburzenia świąty-
ni  jerozolimskiej przez Rzymian w 70  r. 
po  Chr.  Zob.  DZIESIĘCINA,  NAJWYŻ‑
SZY KAPŁAN. 

LUD BOŻY – w ST wyrażenie to odnosi się 
do ludu Izraela, który Bóg wybrał sobie na 
własność (np. Wj 19,5n) i z którym zawarł 
przymierze.  Przynależność  do  Boga  miała 
być źródłem świętości  ludu  i podstawą do 
świadczenia  przez  członków  ludu  o  Jego 
dobroci  i  miłości.  Pismo  Święte  ukazuje 
historię  realizacji  powołania  do  świętości 
przez naród wybrany. Była ona naznaczo-
na ciągłym łamaniem przez lud przymierza 
z  Bogiem,  bałwochwalstwem  i  grzechami, 
które Go obrażały. Mimo to Bóg nigdy nie 
odrzucił  swojego  ludu,  ale  darzył  go  prze-
baczającą miłością, porównywaną do miło-
ści ojca do syna (np. Wj 4,22n; Pwt 32,6) 
lub małżonka do niewiernej żony (Jr 3,6nn;  
Oz  1  –  3).  Prorocy  ST  zapowiadali  nowe 
przymierze, na podstawie którego Bóg usta-
nowi nowy  lud Boży spośród  tych, którzy 
są Mu wierni. Miało się  to  łączyć z przyj-
ściem  na  świat  Mesjasza  i  zapoczątkowa-
niem na ziemi królestwa Bożego. Chrześcija-
nie wierzą, że nastąpiło to w chwili Śmierci 
i Zmartwychwstania Chrystusa, przez które 
Bóg  ustanowił  Nowe  Przymierze  (np.  Łk 
22,20), otwarte dla wszystkich, którzy uwie-
rzą (np. Mk 16,16). W ten sposób podstawą 
ludu Bożego nie  jest przynależność etnicz-
na, lecz wiara w Jezusa Chrystusa. Wspól-
noty  chrześcijańskie  od  początku  postrze-
gały  siebie  jako  nowy  lud  Boży  (np.  Ga 
6,16), otwarty na wszystkich, którzy przyj-
mą wiarę w Jezusa Chrystusa (Ef 2,11-22). 
Zob. KRÓLESTWO BOŻE.

ŁOKIEĆ – jednostka miary długości, liczo-
na od kości łokciowej do końca palca środ-
kowego. Wynosiła ok. 45 cm.

MAGIA – środki  i  praktyki,  za  pomocą 
których  ludzie  otrzymują  informacje  nie-
dostępne  w  zwyczajny  sposób  lub  wywo-
łują  działanie  ponadludzkich  mocy.  Zali-
czyć  do  nich  można:  wróżby,  zaklęcia, 
przywoływanie  duchów  zmarłych,  jasno-
widzenie  itp.  Praktyki  magiczne  były  i  są 
rozpowszechnione  we  wszystkich  kultu-
rach,  a  świadectwa  o  nich  można  znaleźć 
już  w  najstarszych  źródłach  napisanych 
przez człowieka (np. Pwt 18,14; Dz 8,9nn). 
ST  dowodzi,  że magia  była  praktykowana 
także w  Izraelu  (Kpł 19,26; Pwt 18,10-13; 
1Sm 28,7nn). W Piśmie Świętym wszystkie 
praktyki  magiczne  są  jednoznacznie  potę-
pione, ponieważ zawsze u ich podstaw leży 
sprzeniewierzenie się Bogu. W czasach ST 
za uprawianie praktyk magicznych groziła  
śmierć  (np. Wj 22,17). Równie  stanowczo 
magia  została  potępiona  w  NT.  Apostoł  
Paweł  zalicza  ją  do  grzechów,  które  nie 
pozwalają  wejść  do  królestwa  Bożego  
(Ga 5,20n). 

MESJASZ (hebr.  masziach  –  ‘namaszczo-
ny’,  ‘pomazaniec’)  –  w  ST w  ten  sposób 
określano  królów  Izraela,  którym  przeka-
zywano  władzę  przez  obrzęd  namaszcze-
nia oliwą (Sdz 9,8-15; 2Sm 5,3; 1Krl 1,39; 
Ps 89,21; Syr 43,13), a także kapłanów, któ-
rych takim samym obrzędem wprowadzano 
w urząd (Wj 29,7; Kpł 4,3.5.16; Syr 45,15). 
Z czasem utrwaliła się w Izraelu wizja kró-
la-kapłana,  który miał  być  idealnym wład-
cą czasów ostatecznych. Miał on zakończyć 
dynastię królów i utrwalić królestwo Boże 
na ziemi. Jego panowanie miało mieć cha-
rakter duchowy i powszechny. W NT okre-
ślenie pomazaniec, poza dwoma przypadka-
mi  (J  1,41;  4,25),  występuje  w  gr.  formie 
christos  i  odnosi  się  tylko  do  Jezusa.  Zob. 
CHRYSTUS.

MIEJSCE NAJŚWIĘTSZE – pomieszcze-
nie uważane  za  miejsce  obecności  Boga. 
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W czasie wędrówki Izraelitów przez pusty-
nię znajdowało się ono w przenośnej świą-
tyni i było oddzielone specjalnymi zasłona-
mi. W pomieszczeniu  tym,  zwanym  święte 
świętych,  umieszczona  była  Arka  Przymie-
rza.  Na  tej  samej  zasadzie  wybudowano 
świątynię  jerozolimską,  w  której  wydzie-
lono specjalną, oddzieloną zasłonami prze-
strzeń, najbardziej wewnętrzną część świą-
tyni w kształcie sześcianu o bokach długości 
10 metrów, zwaną miejscem najświętszym, 
gdzie złożono Arkę Przymierza. Prawo wej-
ścia do miejsca najświętszego miał  jedynie 
najwyższy kapłan, tylko jeden raz w roku, 
w  Dniu  Przebłagania,  gdy  prosił  o  prze-
baczenie  grzechów  ludu  (Kpł  16,2).  Zob. 
ARKA PRZYMIERZA,  MIESZKANIE, 
NAJWYŻSZY KAPŁAN, ŚWIĄTYNIA.

MIEJSCE ŚWIĘTE – nawa główna świąty-
ni jerozolimskiej, oddzielona przedsionkiem 
od świątynnego dziedzińca. Czasem wyraże-
nie to stosowano w sensie ogólnym, mówiąc 
o  całym  kompleksie  świątynnym  lub  jego 
części.  W  miejscu  świętym  odbywała  się 
większość  obrzędów  religijnych  sprawo-
wanych w świątyni jerozolimskiej. Znajdo-
wał się tam pokryty złotem ołtarz z drewna 
cedrowego, stół na chleby poświęcone oraz 
dziesięć  złotych  świeczników.  Do  miejsca 
świętego mogli wchodzić tylko kapłani. Zob. 
MIEJSCE NAJŚWIĘTSZE, MIESZKANIE, 
ŚWIĄTYNIA.

MIESZKANIE – przenośna świątynia zbu-
dowana przez Mojżesza na Synaju, a także 
jedno  z  określeń  oznaczających  świątynię 
wzniesioną w Jerozolimie. Inne ich nazwy 
to: święte mieszkanie, mieszkanie świadec-
twa, mieszkanie Pana, namiot, Namiot Spo-
tkania.  Przenośna  świątynia  służyła  Izra-
elitom  podczas  wędrówki  przez  pustynię 
do  Ziemi  Obiecanej.  Szczegółowe  wska-
zówki dotyczące jej konstrukcji oraz wyglą-
du  znajdują  się  w  Wj  25  –  31;  35  –  40. 

Miała podstawę prostokąta o wymiarach 44 
na  22  m,  a  jej  wysokość  wynosiła  2,2  m. 
Zewnętrzne  ściany  stanowiły  zawieszone 
na  żerdziach  zasłony.  Wewnątrz  mieszka‑
nia wydzielono przestrzeń zwaną miejscem 
najświętszym,  gdzie  znajdowała  się  Arka 
Przymierza,  która,  jak  wierzyli  Izraelici, 
była  tronem Boga mieszkającego na ziemi. 
Przed  wejściem  do  miejsca  najświętsze-
go  stał  świecznik  siedmioramienny,  ołtarz 
kadzielny  oraz  stół  na  chleby  poświęco-
ne. Na zewnątrz mieszkania  znajdował  się 
ołtarz  całopalny.  Za  składanie,  rozkłada-
nie  i  przenoszenie  mieszkania  odpowie-
dzialni byli lewici (Lb 1,51). Obecnie poda-
je  się  w  wątpliwość  istnienie  mieszkania 
w  formie  i  rozmiarach  opisanych  w  Księ‑
dze Wyjścia. Wydaje się, że opis ten dosto-
sowany jest do wymiarów świątyni wybu-
dowanej  w  Jerozolimie  przez  Salomona. 
Prawdopodobnie  w  czasie  wędrówki  Izra-
elitów  z  Egiptu  do  Kanaanu  przenośna 
świątynia  miała  formę  wielkiego  namio-
tu. Zob. ARKA PRZYMIERZA, MIEJSCE 
NAJŚWIĘTSZE, NAMIOT SPOTKANIA, 
ŚWIĄTYNIA.

MIŁOSIERDZIE BOŻE –  przymiot  Boga 
wyrażający się w Jego pełnej miłości posta-
wie wobec człowieka, bez względu na jego 
zasługi.  ST  nie  wypracował  jednego  poję-
cia na określenie Bożego miłosierdzia,  lecz 
używa  kilku  uzupełniających  się  termi-
nów. W  jęz. hebr. miłosierdzie Boże okre-
ślane  jest  jako  rachamim,  które  pocho-
dzi  od  wyrazu  oznaczającego  ‘macicę’, 
‘łono’.  Bóg  przyjmuje  więc  wobec  czło-
wieka  postawę  macierzyńską,  jest  kocha-
jącym  rodzicem  (np.  Iz  49,14n).  Ponadto 
używa się rzeczownika chesed, który wska-
zuje na  takie  cechy Boga,  jak  ‘życzliwość’, 
‘miłość’, ‘lojalność’, ‘wierność’. Innym okre-
śleniem  jest  channun  –  ‘łagodność’,  ‘litość’, 
‘przebaczenie’. Według autorów NT najpeł-
niejszym wyrazem miłosierdzia Bożego było 
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Wcielenie Jezusa, który przyszedł na ziemię, 
aby  zbawić wszystkich  ludzi  (np.  J  12,47; 
Rz  11,30-32;  Ef  2,4nn;  1Tm  1,15).  Miło-
sierna miłość Chrystusa do ludzi cechowa-
ła  całą  Jego  publiczną  działalność  i  wyra-
żała  się  w  niezliczonych  gestach  pomocy 
okazywanej  ludziom (np. głoszenie Dobrej 
Nowiny  o  zbawieniu,  przebaczanie  grze-
chów,  uzdrawianie  z  chorób,  uwalnianie 
od  złych  duchów,  wskrzeszanie  z  mar-
twych).  Przekazane  przez  Jezusa  świadec-
two o Bożym miłosierdziu pozwala ludziom 
wierzyć i mieć nadzieję, że na Sądzie Osta-
tecznym  każdy  człowiek  doświadczy  go 
od  Boga  w  sposób  pełny.  Wszyscy  ludzie 
powinni w całym swoim życiu naśladować 
ten przymiot Boga (np. Jk 2,13).

MINA – jednostka pomiaru wagi, równa jed-
nej sześćdziesiątej talentu i dzieląca się na 60 
syklów. Według tzw. wzorca ciężkiego mina 
była równa 1 kg, a według wzorca lekkiego 
0,5 kg. Jako moneta mina stanowiła ekwiwa-
lent 100 drachm. Zob. DENAR, SYKL.

MOAB, MOABICI – lud wywodzący się od 
Moaba, syna Lota (Rdz 19,30-33.37), zamiesz-
kujący królestwo Moabu, którego terytorium 
obejmowało równinę położoną na południo-
wy  wschód  od  Morza  Martwego.  Granice 
Moabu wyznaczają rzeki: Arnon od północy 
i Zared od południa. Kraina ta ma charakter 
rozległego, dobrze nawodnionego płaskowy-
żu.  Moabici  byli  ludem  rolniczym.  Zajmo-
wali się uprawą zbóż i pasterstwem. Izraelici 
na  jakiś  czas  podporządkowali  sobie  króle-
stwo Moabu. Następnie stało się ono wasa-
lem Asyrii. Kres politycznej historii Moabu 
położył prawdopodobnie w VI w. przed Chr. 
babiloński władca Nabuchodonozor.

MOC BOŻA – zob. RÓG.

NAJWYŻSZY KAPŁAN – urząd zwierzch-
nika kapłanów świątynnych, zwanego także 

arcykapłanem. Funkcja ta powierzana była 
osobom  wywodzącym  się  z  arystokratycz-
nych rodów kapłańskich Jerozolimy. W cza-
sach Jezusa najwyższy kapłan miał bardzo 
szeroki  zakres  uprawnień.  Przede  wszyst-
kim  strzegł  kultu  sprawowanego  w  świą-
tyni, ale także stał na czele Wysokiej Rady, 
reprezentował  Judeę w rozmowach z wła-
dzami  politycznymi,  zbierał  podatki  i  był 
odpowiedzialny  za  duchowe  prowadzenie 
całego narodu. Podjęcie tej funkcji poprze-
dzone było specjalnym obrzędem konsekra-
cji, podczas którego dokonywano rytualne-
go namaszczenia. Jako przełożony świątyni 
codziennie  składał  ofiary  i  przewodniczył 
uroczystym obrzędom; tylko on raz w roku 
miał prawo wejść do miejsca najświętszego.  
W czasach NT decydujący wpływ na obsa-
dzenie  tego  urzędu  miały  władze  rzym-
skie.  W  Liście do Hebrajczyków  jest  mowa 
o  Jezusie  jako  nowym  najwyższym  kapła-
nie,  który  złożył  ofiarę  doskonałą  i  jako 
pierwszy wszedł do nowej, duchowej świą-
tyni, w której wraz z Nim będą przebywać 
wszyscy zbawieni. Zob. LEWICI, MIEJSCE 
NAJŚWIĘTSZE, WYSOKA RADA.

NAMASZCZENIE –  pokrycie  ciała  lub 
przedmiotu oliwą  lub wonnymi maściami. 
Zwyczaj  ten  był  bardzo  rozpowszechnio-
ny  na  Bliskim  Wschodzie  i  praktykowany 
w różnych kontekstach. Namaszczenie ciała 
po kąpieli było znakiem radości i dobrobytu, 
dlatego pokutnicy rezygnowali z tej prakty-
ki (Iz 61,3). Gest ten towarzyszył nadaniu 
komuś władzy, np. namaszczenie na króla 
(1Krl 1,39) czy na kapłana (Wj 40,12-15).  
Posiadał  również  wymiar  symbolicz-
ny  w  czynnościach  kultycznych:  oznaczał 
uświęcenie osoby bądź przedmiotu  i  prze-
znaczenie  go  na  wyłączną  służbę  Bogu. 
Dlatego  namaszczano  ołtarze  (Lb  7,10), 
naczynia  kultu  (Wj  30,23-29),  ale  przede 
wszystkim osoby królów (1Sm 9,16), kapła-
nów  (Wj  29,21)  i  proroków  (1Krl  19,16). 
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W ST o królu mówi się  jako o pomazańcu 
Pańskim (1Sm 24,7). Zob. CHRYSTUS.

NAMIOT SPOTKANIA (ŚWIADECTWA) 
– mały namiot stawiany poza obozem i słu-
żący  do  otrzymywania  wyroczni  od  Boga 
(Wj  33,7-11).  Różnił  się  on  od  przeno-
śnej świątyni, która w Piśmie Świętym jest 
niekiedy  nazywana  także  Namiotem  Spo-
tkania  lub  świętym  mieszkaniem,  miesz-
kaniem  świadectwa,  mieszkaniem  Pana, 
namiotem. Przenośna świątynia znajdowa-
ła się zawsze w centrum obozu Izraelitów 
(Lb  2,1-31),  przechowywano  w  niej  Arkę 
Przymierza i sprawowano kult (Wj 25 – 30; 
35  –  40).  Zob.  MIESZKANIE,  ŚWIĄTY‑
NIA, WYROCZNIA PANA.

NERKI –  wraz  z  sercem  symbolizują 
w  Piśmie  Świętym  całe  wnętrze  człowie-
ka. Nerki to z jednej strony siedlisko sumie-
nia, uczuć, odczuwania bólu (np. Ps 72,21; 
139,13; Ap 2,23), z drugiej zaś symbol fizycz-
nej tężyzny człowieka i siedlisko funkcji roz-
rodczych  (2Sm  7,12;  Ps  132,11;  Hbr  7,5).  
Uważano  je  za  najbardziej  intymne  miej-
sce w człowieku. Tylko Bóg przenika nerki 
i serce (Ps 7,10; Jr 11,20). Zob. SERCE.

NIECZYSTOŚĆ, NIECZYSTY – zob. 
CZYSTOŚĆ.

NIEPŁODNOŚĆ – stan wiążący się najczę-
ściej z brakiem potomstwa. W Izraelu rozu-
miano ją jako oznakę braku Bożego błogosła-
wieństwa. W Piśmie Świętym wspomina się 
tylko o niepłodności kobiet (np. Rdz 11,30; 
25,21;  29,31;  Sdz  13,2;  Łk  1,7).  Posiada-
nie potomstwa było najważniejszym zada-
niem  każdego  Izraelity,  dlatego  jego  brak 
był  powodem  wielkiego  wstydu  i  hańby. 
Cudowne  interwencje  Boga,  przywracają-
ce  płodność  kobiecie  w  podeszłym  wieku, 
jak w przypadku Sary (Rdz 21,1-7) czy Elż-
biety  (Łk  1,5-25),  ukazują,  że  to  Bóg  jest 

Panem ludzkiej płodności, ale także świad-
czą  o  tym,  iż  niepłodność  nie  jest  przeja-
wem kary Bożej. 

NÓW KSIĘŻYCA – dzień, w którym przy-
padał  początek  nowego  miesiąca,  gdyż 
Izraelici  stosowali  kalendarz  księżycowy. 
W  tym  dniu  wyznaczono  święto  religijne 
(Iz 1,13n; Oz 2,13), w czasie którego skła-
dano specjalne ofiary (Lb 10,10; 28,11-14), 
odpoczywano (Am 8,5)  i ucztowano (1Sm 
20,5.18.24.27).  Najważniejsza  uroczystość 
związana z nowiem księżyca – Rosz ha-Sza-
na  (początek  roku, nowy rok)  – odbywała 
się  w  miesiącu  Tiszri  (wrzesień/paździer-
nik),  siódmym  w  kalendarzu  żydowskim 
(Kpł 23,23-25; Lb 29,1-6). 

OBMYCIE – stosowane przez Żydów sym-
boliczne pozbycie się skutków kontaktu tak 
z rzeczami świętymi, jak i nieczystymi. Do 
obmycia  używano  wody.  Przepisy  praw-
ne odnoszące się do czystości (Kpł 11,24n) 
nakazywały  obmywanie  wszystkiego,  co 
zostało splamione nieczystością (np. naczy-
nia, ubrania, całe ciało). Kapłani sprawują-
cy służbę w świątyni przed jej rozpoczęciem 
musieli się obmyć, aby usunąć nieczystość 
i w sposób godny wkroczyć w świętą prze-
strzeń.  Obmycia  służyły  też  do  usunię-
cia skutków zetknięcia się z  tym, co świę-
te. Najwyższy kapłan po wyjściu z miejsca 
najświętszego musiał się wykąpać i wyprać 
ubranie  (Kpł  16,24).  Obowiązek  obmycia 
spoczywał  także  na  tych,  którzy  wypro-
wadzali  kozła  ofiarnego  na  pustynię  (Kpł 
16,26), oraz tych, którzy sprawowali obrzęd 
palenia  krowy  (Lb  19,7-21).  Zewnętrz-
ne  obmycia  są  symbolem  wewnętrznego 
obmycia,  oczyszczenia  z  grzechów,  które-
go  w  człowieku  może  dokonać  tylko  Bóg 
(Ps  51,4-9;  Iz  1,16;  Jr  4,14).  W  czasach 
NT przepisy dotyczące obmyć były bardzo 
uszczegółowione  i  przesadnie  interpreto-
wane, co spotkało się z surową krytyką ze 
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strony Jezusa (Mk 7,2-8). Zob. CZYSTOŚĆ, 
OCZYSZCZENIE.

OBRZEZANIE – zabieg polegający na usu-
nięciu części napletka. Znane było u ludów 
Wschodu  jako  obrzęd  inicjacji  seksual-
nej  i  przejścia  z  dzieciństwa  w  dorosłość. 
Tylko  w  Izraelu  obrzezanie  miało  sens 
religijny,  ponieważ  już  od  czasów  Abra-
hama  było  znakiem  przymierza  z  Bogiem 
(Rdz  17,9-14).  U  Żydów  dokonywał  go 
ojciec  w  ósmym  dniu  życia  noworodka 
(Kpł 12,3). Przez specjalny, bardzo bolesny 
zabieg można było pozbyć się znaku obrze-
zania (1Mch 1,15). Już w ST podkreślano, 
że samo obrzezanie nie wystarcza do tego, 
aby cieszyć się błogosławieństwem, którego 
Bóg udziela  swojemu  ludowi, ale potrzeba 
jeszcze  obrzezania  serca,  czyli  odrzucenia 
grzesznych  postaw  i  czynów  (Pwt  10,16; 
Jr 4,4; 9,24n; por. Rz 2,28n). Chrześcijań-
stwo  wyrosłe  z  judaizmu  stanęło  wobec 
problemu  obrzezania  mężczyzn  pochodze-
nia  pogańskiego  (Dz  15,1nn;  Ga  2,3nn). 
Paweł Apostoł  głosił,  że obrzezanie należy 
do  przemijającego  porządku  Starego  Przy-
mierza i dlatego nie powinno obowiązywać 
w Nowym (Ga 5,6; 6,15). Ostatecznie tzw. 
Sobór Jerozolimski nie nałożył na chrześci-
jan obowiązku obrzezania (Dz 15,23-29). 

OCZYSZCZENIE –  usunięcie  różnego 
rodzaju nieczystości,  przez oddzielenie  ich 
od tego, co czyste. Prawo nakładało na Izra-
elitów  stosowanie  praktyk  oczyszczenia, 
mających przywrócić im rytualną czystość, 
która dawała człowiekowi prawo do uczest-
nictwa  w  kulcie  i  życiu  społecznym.  Naj-
częstszym sposobem oczyszczenia były ablu-
cje,  czyli obmycia. Szczegółową wiedzę na 
temat sposobów oczyszczenia, a także prze-
pisów  regulujących  ich  stosowanie  podają 
Kpł  i  Pwt. Znak oczyszczenia  symbolizuje 
pokutę za grzechy (np. Ml 3,3) lub oczysz-
czenie  wiary,  która  umacnia  się  wśród 

prześladowań  (1P 1,7; por. Rz 12,2). Zob. 
CZYSTOŚĆ, OBMYCIE.

OFIARA – polega na przekazaniu Bogu rze-
czy  lub  zwierząt,  najczęściej  w  akcie  ofi-
cjalnego  kultu.  Biblijna  idea  ofiary  ewolu-
owała  wraz  z  biegiem  historii  zbawienia. 
W  historii  składania  ofiar  znajduje  swoje 
odbicie  historia  wiary  Izraela  w  jedynego 
Boga. Dary składane Bogu w ofierze mogły 
być krwawe lub bezkrwawe, ze zwierząt lub 
z roślin, z pokarmów lub z płynów. W cza-
sach patriarchów ofiary były składane przez 
głowę  rodziny,  z  okazji  ważnych  wyda-
rzeń, na zbudowanym przez ofiarodawców 
kamiennym ołtarzu. Od czasów wędrówki 
przez pustynię ukształtował  się kult  insty-
tucjonalny, w którym składanie ofiar zostało 
zarezerwowane dla kapłanów. Przepisy skła-
dania ofiar są podane w Kpł 1 – 7 i Lb 15.  
Najbardziej  typową  była  ofiara  całopalna, 
składana przez kapłanów każdego dnia rano 
i wieczorem w świątyni w Jerozolimie. Skła-
dano ją w imieniu całego ludu jako wyraz 
hołdu i wdzięczności Bogu, który jest Panem 
życia. Rodzaj i sposób składania ofiary uza-
leżniony  był  od  celu,  który  ofiarodawca 
chciał osiągnąć przez jej złożenie (pojedna-
nie z Bogiem, przebłaganie Boga za popeł-
nione  grzechy, wyproszenie u Boga  szcze-
gólnej  łaski  itp.).  Starotestamentowy  kult 
ofiarniczy  nie  był  jedynie  zewnętrznym 
rytuałem, jak niekiedy próbowano go inter-
pretować. Obrzędom składania ofiar  towa-
rzyszył wymiar duchowy, który wyrażał się 
w wierze ofiarodawców. Liturgia ofiarnicza 
jest odpowiedzią człowieka na miłość Boga 
i przede wszystkim oznacza oddanie się ofia-
rodawcy w opiekę  i moc Stwórcy. Rutynę 
w składaniu ofiar mocno krytykowali pro-
rocy ST. Niektórzy twierdzili nawet, że Bóg 
całkowicie  je odrzuca,  jeśli nie towarzyszy 
im  duchowa  przemiana  ofiarodawcy  (np. 
Ps 51,16-21; Iz 1,10-20; Am 5,21-27). Jezus 
zapowiedział  kres  ofiar  ST  i  wspomniał 
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o godzinie, w której Bóg będzie otrzymywał 
kult w Duchu i w prawdzie od prawdziwych 
czcicieli (J 4,23n). Godzina ta wypełniła się 
wtedy, gdy na krzyżu złożył z siebie najdo-
skonalszą ofiarę za całe stworzenie. Jedyna 
ofiara Chrystusa ostatecznie zakończyła kult 
starotestamentowy  i  przyniosła  zbawienie 
całej ludzkości (Hbr 9,23-28). Zob. CAŁO‑
PALENIE, OŁTARZ.

OŁTARZ – miejsce  składania ofiary. Pier-
wotnie w tradycji biblijnej ołtarze usypywa-
no z nieociosanych kamieni lub ziemi. Nie 
składano na nich ofiar, lecz były one pamiąt-
ką objawienia się Boga i świętym miejscem 
modlitwy (np. Rdz 12,8; Ps 43,3n). Z cza-
sem  stały  się  wyłącznie  miejscami  składa-
nia  ofiar  Bogu  (lub  bóstwom  pogańskim) 
i  znajdowały  się  w  świątyniach.  Praktyka  
budowania ołtarzy ofiarnych dla bóstw jest 
typowa dla kultur i religii Bliskiego Wscho-
du  i  nie  jest  oryginalnym  pomysłem  Izra-
elitów.  Uważano,  że  ołtarze  i  otaczające 
je  świątynie  są  ziemskimi  mieszkaniami 
bóstw,  którym  należy  ofiarować  pokarm 
i miłą woń. Idea karmienia Boga była obca 
Izraelitom.  Dla  nich  ołtarze  były  miejsca-
mi świętymi, pomagającymi w komunikacji 
z Bogiem. Składając na nich ofiary, wyrażali  
uwielbienie, dziękczynienie, przebłaganie za 
grzechy itp. Po centralizacji kultu w Jerozo-
limie  (reforma  Jozjasza w drugiej  połowie 
VII w.  przed Chr.)  i  zlikwidowaniu  lokal-
nych sanktuariów, pozostały tylko trzy ołta-
rze w świątyni jerozolimskiej: ołtarz do ofiar 
całopalnych  (wykonany  z  brązu),  ołtarz 
kadzielny (wykonany ze złota) i ołtarz chle-
bów poświęconych (Wj 37,25 – 38,7). Zob. 
OFIARA, RÓG.

OPĘTANIE –  owładnięcie  przez  złego 
ducha, który próbuje utożsamić się z czło-
wiekiem.  Skutkiem  takiego  zawładnięcia 
są różne choroby i zaburzenia psychiczne.  
Człowiek opętany traci kontrolę nad samym 

sobą,  jednak nie  traci przez  to  swojej  toż-
samości.  Moce,  które  nim  władają,  mają 
swoje  korzenie  w  podstawowym  źródle 
zła,  którym  jest  osoba  i  działanie  szatana. 
Jezus uzdrawiał ludzi opętanych (Mt 8,16)  
i  władzę  tę  przekazał  również  swoim 
uczniom  (Mt  10,1),  ponieważ  wyrzucanie 
złych duchów jest jednym ze znaków nadej-
ścia królestwa Bożego. Zob. DEMON, DIA‑
BEŁ, KRÓLESTWO BOŻE.

PAN (hebr. Adonai – ‘pan’; gr. Kyrios – ‘wład-
ca’,  ‘ten który ma władzę nad innym czło-
wiekiem  lub  całym  ludem’)  –  tytuł  wyra-
żający dostojeństwo  i  cześć. W ST  termin 
ten stosowano w zastępstwie imienia Boga, 
którego  ze  względu  na  jego  świętość  nie 
wypowiadano. W obecnym przekładzie tam, 
gdzie występuje  słowo „Pan”, w oryginale 
jest słowo JHWH (tzw. tetragram), wyma-
wiane zazwyczaj jako Jahwe. W ST jest to 
najważniejsze  imię  Boga,  które  prawdo-
podobnie  oznacza  Tego,  który  jest,  który 
wyzwala, który stwarza, który panuje (Wj 
3,14n).  W  Septuagincie –  greckim  przekła-
dzie ST –  tytuł Pan  (Kyrios) stał  się  imie-
niem własnym Boga, najwyższego spośród 
wszystkich władców (Pwt 10,17). NT tytuł 
Kyrios odnosi do Jezusa. Upowszechnił się 
on w pierwszych wspólnotach chrześcijan, 
którzy  oddając  się  pod  panowanie  Chry-
stusa, uznali Go za jedynego Pana, władcę 
życia i śmierci (Rz 14,9), tego, który powróci  
(1Tes  4,17),  aby  ostatecznie  zatryumfo-
wać nad wszystkim (Flp 2,9-11). Rzeczywi-
ste uznanie Jezusa za Pana jest warunkiem 
wystarczającym  do  otrzymania  zbawienia 
(Rz 10,9; por. J 13,13n). 

PAN ZASTĘPÓW –  jedno  z  imion  Boga. 
Słowo zastępy obejmuje wszystkie siły, które 
działają w świecie, realizując Boże rozkazy 
i polecenia. Bóg w rozumieniu Izraelitów był 
dowódcą  wojsk  ziemskich  –  armii  żydow-
skiej, a także wojsk niebieskich tworzonych 
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przez  aniołów.  Przekonanie  to  znalazło 
wyraz w zwyczaju zabierania na wyprawy 
wojenne Arki Przymierza – znaku obecności 
Boga pośród ludu. Starożytny przekład Biblii 
na jęz. gr. tłumaczył ten zwrot często jako 
‘Pan Wszechmocny’ i w takiej formie poja-
wia się on w NT (np. 2Kor 6,18; Ap 4,8). 
Zob. ARKA PRZYMIERZA.

PASCHA (hebr. pesach –  ‘przejść’,  ‘przejść 
obok’, ‘minąć’) – największe święto żydow-
skie,  obchodzone  na  wiosnę  w  miesiącu 
Nisan  (marzec/kwiecień).  Słowo  Pascha 
ma też znaczenie ‘ochrony’. Izraelici zosta-
li  bowiem  ominięci  przez  dziesiątą  plagę, 
przed  którą  ochroniła  ich  krew  baranka 
na drzwiach ich domów (Wj 12,21-23.29). 
Święto Paschy wywodzi się z czasów, kiedy 
Izraelici  byli  koczowniczym  ludem  paster-
skim. Obchodzono  je na pamiątkę  cudow-
nego  uwolnienia  z  niewoli  egipskiej  (Wj 
12 – 13). Z tym świętem wiązała się wiecze-
rza paschalna, w czasie której poprzez potra-
wy i obrzędy odtwarzano szczegóły tamtej 
dramatycznej nocy i następującego po niej 
pierwszego dnia wolności. Spożywano więc 
odpowiednio przyrządzonego baranka, upa-
miętniającego ofiarę, której krew uratowała 
Izraelitów od śmierci (Wj 12,21-27). Z mię-
sem baranka spożywano przaśny chleb (tzw. 
przaśniki, hebr. maccot), przygotowany jedy-
nie z mąki i wody na pamiątkę chleba, który 
jedli  przodkowie  (Wj  12,34.39).  Spożywa-
no przy tym gorzkie zioła, aby przypomnieć 
sobie ciężkie lata niewoli. Potrawy popijano 
posoloną wodą, dla wspomnienia wielu łez 
wylanych w czasie niewoli, a cztery kielichy 
wina, wypijane w czasie wieczerzy w odpo-
wiednich odstępach, miały być zapowiedzią 
przyszłej,  obiecanej  ojczyzny.  Po  osiedle-
niu  się  Izraelitów  w  Kanaanie  do  obcho-
dów Paschy włączono także obrzędy zwią-
zane ze Świętem Przaśników. Ponieważ oba 
święta zbiegały się w czasie z pierwszą wio-
senną  pełnią  księżyca,  w  praktyce  zostały 

połączone  i  obchodzono  je  równocześnie. 
W  czasach  monarchii  Paschę  obchodzono 
w  świątyni.  Po  powrocie  z  przesiedlenia 
babilońskiego  święto  to  nabrało  charakte-
ru bardziej  rodzinnego. Baranka ofiarowa-
nego  w  świątyni  spożywano  w  domach. 
Także  Jezus  świętował  Paschę  ze  swoimi 
uczniami  (np. Mt  26,18).  Podczas Paschy, 
która stała się Ostatnią Wieczerzą, ustanowił 
sakrament Eucharystii  (np. Łk 22,14-23+).  
Ofiara Jezusa na krzyżu została w NT utoż-
samiona z ofiarą baranka paschalnego (np. 
Łk 23,44-46).

PERSJA, PERSOWIE –  imperium  stwo-
rzone przez indogermańskich Persów, czyli 
lud, który osiedlił się w dolinie irańskiej na 
przełomie XI i X w. przed Chr. Za twórcę 
potężnego imperium perskiego, opartego na 
idei kreatywnej współpracy wielu narodów 
pod  jednym  panowaniem,  które  w  szczy-
towym  momencie  swojego  rozwoju  obej-
mowało  tereny  od  Grecji  do  Indii,  uznaje 
się Cyrusa II (559-530 przed Chr.), zwane-
go Wielkim. Początkiem dominacji perskiej 
było jego zwycięstwo nad Medami. Po pod-
boju  Babilończyków  władca  ten  w  539  r. 
przed  Chr.  pozwolił  wrócić  Izraelitom  do 
ziemi  ojczystej  po  blisko  pięćdziesięciolet-
nim wygnaniu (Ezd 1,1-4). Inny władca per-
ski Dariusz I (522-486 przed Chr.) pozwolił 
Żydom na odbudowanie świątyni w Jerozo-
limie (Ezd 6). Imperium perskie przetrwało 
do czasów podbojów Aleksandra Wielkiego 
(ok. 330 r. przed Chr.).

PERYZZYCI – jedna  z  najstarszych  grup 
etnicznych zamieszkujących Kanaan, która 
zasiedlała centralną wyżynę Palestyny (Joz 
17,15).  Znana  jedynie  ze  ST  (np. Wj  3,8; 
23,23; Joz 3,10; Sdz 3,5). Niekiedy w Biblii 
zestawia się ich z Kananejczykami i przed-
stawia jako dwa ludy pierwotnie zamieszku-
jące te ziemie (Rdz 13,7; Sdz 1,4n). Zostali 
podbici przez Izraelitów (Joz 17,14-18; Sdz 
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1,4),  ale  zachowali  swoją  odrębność.  Tek-
sty biblijne potwierdzają ich istnienie jesz-
cze  w  czasach  Salomona  i  Ezdrasza  (1Krl 
9,20n; Ezd 9,1).

PIEKŁO – tradycja chrześcijańska łączy pie-
kło  z  miejscem  odbywania  wiecznej  kary 
za  grzechy.  Kościół  definiuje  piekło  jako 
stan ostatecznego samowykluczenia z jedno‑
ści z Bogiem i świętymi  (KKK 1033). Tym, 
co przerywa  tę  jedność,  jest  grzech  śmier-
telny.  Jezus  wielokrotnie  mówił  o  karze 
ognia nieugaszonego (Mt 5,22.29; 13,42.50; 
Mk  9,43-48),  dotykającej  wszystkich,  któ-
rzy w sposób świadomy do końca ziemskie-
go życia będą odrzucać wiarę w Boga, będą 
trwać w złu i nie nawrócą się. Bóg z własnej 
woli nikogo nie skazuje na piekło. Człowiek 
doświadcza  go  z  powodu  dobrowolnego 
i trwałego odwrócenia się od Boga.

PIERWORODNY, PIERWORÓDZTWO – 
– Izraelici, podobnie  jak  inne  ludy Bliskie-
go  Wschodu,  wierzyli,  że  to,  co  pierwsze, 
a więc najważniejsze, należy się Bogu. Doty-
czyło  to  zwierząt,  plonów  ziemi  (pierwo-
cin), a także wszelkiego rodzaju wytworów 
ludzkiej pracy. W sposób szczególny prawo 
pierworództwa odnosiło  się  do  ludzi. Naj-
starszy, pierworodny syn w rodzinie nale-
żał do Boga. Przynależność ta ma swoje uza-
sadnienie teologiczne w tym, że Bóg, zanim 
wyprowadził  Izraelitów  z  Egiptu,  wynisz-
czył  tam  wszystko,  co  pierworodne,  nie 
oszczędzając nawet  ludzi (Wj 12,29). Oca-
lił  jednak pierworodnych  z  Izraela,  którzy 
stali się odtąd Jego własnością (np. Wj 13,2; 
Lb  3,13).  To  tłumaczy  genezę  stosowanej 
przez  Żydów  praktyki  wykupywania  każ-
dego pierworodnego syna za pieniądze lub 
stosowne ofiary składane Bogu (Wj 13,13). 
W rodzinach żydowskich pierworodni mieli 
uprzywilejowaną pozycję. Uważano ich za 
dziedziców i spadkobierców siły i mocy ojca 
(Rdz 49,3). Naród izraelski uważał siebie za 

pierworodnego syna Boga (Wj 4,22). Rów-
nież  Jezus  podlegał  prawu  pierworództwa 
(Łk 2,22-24). W NT mówi się o Nim jako 
o Pierworodnym Boga (Hbr 1,6), pierworod‑
nym spośród umarłych  (Kol  1,18),  pierwo‑
rodnym wobec całego stworzenia  (Kol  1,15), 
pierworodnym pośród wielu braci  (Rz 8,29). 
Stosując  te  wyrażenia  autorzy  NT  pod-
kreślają  wyjątkową  więź  Jezusa  z  Bogiem 
Ojcem,  Jego  synowską  godność  oraz  Jego 
pierwszeństwo  jako  pośrednika  w  dziele 
zbawienia świata i człowieka.

PIĘĆDZIESIĄTNICA –  święto  żydowskie 
obchodzone pięćdziesiąt dni po święcie Pas-
chy. Hebrajski tekst ST nazywa je Świętem 
Tygodni,  hebr.  Szawuot  (obchodzone  sie-
dem  tygodni po Passze);  dla Żydów  jedno 
z  trzech  świąt  obowiązujących,  podczas 
których należało  przybyć  do  świątyni  (Wj 
34,23, Pwt 16,16) i złożyć ofiary ze zwierząt 
oraz  chleba  upieczonego  z  nowego  zboża. 
Początkowo było to święto typowo rolnicze, 
nazywane  Świętem  Zbiorów,  obchodzone 
jako wyraz dziękczynienia za zbiory zboża. 
Później zaczęto  je  łączyć z historią  Izraela 
i  traktowano  jako  wspomnienie  otrzyma-
nia przez Mojżesza Prawa na  górze Synaj 
oraz zawarcia przymierza z Bogiem. Świę-
to to zostało przejęte również przez chrze-
ścijan, którzy pięćdziesiąt dni po obchodach 
uroczystości  Zmartwychwstania  świętują 
wspomnienie  Zesłania  Ducha  Świętego  
(Dz 2,1-42) i początku Kościoła jako wspól-
noty otwartej na wszystkie narody.

POKARMOWA OFIARA – jej  podstawą 
były produkty spożywcze, np. oliwa, mąka 
(Kpł 2). Nie można było jednak składać pro-
duktów kwaszonych ani miodu (Kpł 2,11). 
Ofiarę tę składano zazwyczaj razem z ofia-
rą krwawą. Część ofiary pokarmowej palono 
na ołtarzu, a reszta stawała się własnością 
kapłanów. Stanowiła ona element codzien-
nej  ofiary  składanej  w  świątyni  przez 
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najwyższego  kapłana  (Kpł  6)  oraz  ofiary 
przebłagalnej ubogich (Kpł 5,11-13).

POKÓJ –  tak  najczęściej  tłumaczone  jest 
hebrajskie  słowo  szalom,  które  występuje 
w Piśmie Świętym ponad 250 razy i ma bar-
dzo szerokie zastosowanie. Najogólniej ozna-
cza ono pełnię,  jedność, szczęście, pomyśl-
ność,  zdrowie,  a  także  spokój, wyciszenie. 
Pokój w ujęciu biblijnym nie jest pojęciem 
abstrakcyjnym,  ale  bardzo  konkretnym, 
obejmującym zarówno świecką, jak i religij-
ną sferę ludzkiego życia. Do dziś słowo sza‑
lom przetrwało w kulturze żydowskiej jako 
pozdrowienie używane zarówno przy powi-
taniu,  jak  i pożegnaniu. Za  świeckim uży-
ciem  słowa  szalom  stoją  jednak  głębokie 
racje teologiczne. W Piśmie Świętym poko-
jem nazywany jest Bóg (Sdz 6,24) i uważa 
się  Go  za  twórcę  i  źródło  pokoju,  które-
go  hojnie  udziela  ludziom  (np.  Kpł  26,6; 
Lb 6,26; 1Krn 22,9; Iz 26,12). Według auto-
rów  ksiąg  ST  pokój  w  relacjach  między-
ludzkich nie może istnieć bez Boga, ponie-
waż jest Jego darem (np. Kpł 26,6; Ps 29,11; 
Iz  26,12;  54,10;  Ez  37,26;  Za  8,10-12).  
Nie ograniczają oni tej rzeczywistości tylko 
do pojedynczych ludzi, ale mówią o pokoju 
między większymi społecznościami i całymi 
narodami (np. Sdz 4,17; 1Krl 5,26). W NT 
greckim odpowiednikiem hebr.  szalom  jest 
rzeczownik  eirene,  który  zawiera  ponadto 
pewne odcienie znaczeniowe obecne w lite-
raturze  greckiej.  W  kulturze  hellenistycz-
nej pokój oznacza nie tylko przeciwieństwo 
wojny i niezgody, lecz także niewzruszony 
wewnętrzny spokój, wynikający z harmonii 
umysłu. Według autorów NT Chrystus jest 
pokojem i źródłem pokoju dla wierzących, 
ponieważ przez swoją Mękę, Śmierć i Zmar-
twychwstanie wszystkich pojednał w swoim 
ciele  z  Bogiem  (Ef  2,14-17).  W  tym  uję-
ciu pokój dotyczy nie tylko relacji między-
ludzkich, lecz przede wszystkim odnosi się 
do relacji człowieka z Bogiem i jest owocem 

zbawienia  dokonanego  w  Chrystusie  oraz 
Jego darem dla uczniów (J 14,27). Autorzy 
NT, mówiąc o pokoju, widzą w nim owoc 
działania  w  wierzących  Ducha  Świętego 
(Rz  8,6)  oraz  znamię  obecności  na  ziemi 
królestwa Bożego (Rz 14,17) i jego realiza-
cji w Kościele (Dz 9,31).

POKUTA  –  w  ST  jest  wyrażona  przede 
wszystkim  przez  hebr.  nacham  i  szuw. 
Pierwsze  słowo  kładzie  nacisk  na  aspekt 
żalu za popełniony czyn, drugie natomiast 
ujmuje  pokutę  jako  zawrócenie  z  niewła-
ściwej  drogi  i  poprzez  zmianę  kierunku 
powrót (stąd hebr. teszuwa) na drogę Bożą. 
W  historii  Izraela  bardzo  wyraźnie  widać 
rozwój idei pokuty od pojmowanej na spo-
sób zbiorowy do takiej, która oznacza oso-
bistą  odpowiedzialność  za  grzechy  i  świa-
domość potrzeby własnego nawrócenia. Po 
narodowych katastrofach i upadkach zazwy-
czaj miały miejsce publiczne obrzędy pokut-
ne,  podczas  których  wszyscy  zgromadze-
ni  pościli,  publicznie  wyznawali  grzechy 
i  wyrażali  za  nie  szczery  żal.  Prorocy  ST 
często krytykowali publiczne formy pokuty, 
gdyż  ograniczała  się  ona  tylko  do  czynno-
ści kultycznych, nie pociągając za sobą rze-
czywistej zmiany postawy (np.  Iz 1,10-17; 
58,5-7; Oz 6,1-3; Am 4,6-11; 5,21n). Kładli 
oni nacisk na  indywidualną odpowiedzial-
ność człowieka za każdy popełniony grzech 
(Ez 3,16nn; 18; 33,10nn). Istotą pokuty jest 
nawrócenie wyrażające się m.in. w sprawie-
dliwości,  pobożności  i  pokorze  (Mi 6,6-8). 
Każdy, kto się nawraca, otrzymuje od Boga 
odpuszczenie  grzechów  (Iz  1,18n)  i  Bóg 
stwarza w nim nowe serce i nowego ducha 
(Jr 24,7; Ez 36,26). W NT ideę pokuty naj-
pełniej  określa  gr.  metanoia.  Wyraża  ona 
przede wszystkim zmianę sposobu myślenia 
i całkowitą przemianę umysłu (np. Rz 12,2). 
Jezus  w  swoim  nauczaniu  nie  sprowadza 
istoty  pokuty  do  tzw.  praktyk  pokutnych, 
lecz  łączy  ją  z  osobistą  decyzją  człowieka, 
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polegającą  na  byciu  z  Jezusem  lub  prze-
ciwko Niemu (Mt 11,20-24; 12,41n). Chry-
stus  został  posłany  na  ziemię  przez  Ojca, 
aby wzywać wszystkich do nawrócenia. Ci, 
którzy uznają własną grzeszność, otrzyma-
ją od Boga przebaczenie grzechów (np. Łk 
15; 18,9-14). Przez pokutę oraz odrzucenie 
samousprawiedliwienia  i  egoizmu  wierzą-
cy wchodzą na drogę naśladowania Jezusa 
(np. Mk 10,35-45) i stają się nowymi ludźmi  
(Ef 4,23).

POMAZANIEC – zob. CHRYSTUS.

POŚWIĘCENIE – polegało na wyłączeniu 
czegoś  lub  kogoś  ze  sfery  świeckiej  po  to, 
aby  przeznaczyć  jedynie  do  sfery  religij-
nej.  Wynikało  to  ze  świadomości  radykal-
nego  podziału  całej  rzeczywistości  na  to, 
co świeckie, oraz to, co święte. Poświęcenie 
było więc  traktowane  jako działanie zmie-
rzające do uświęcenia, to znaczy do zbliże-
nia kogoś lub czegoś do Boga, który sam jest 
świętością. Osoba, zwierzę lub rzecz – przez 
akt poświęcenia – stawały się wyłączną wła-
snością  Boga  i  nie  można  ich  było  wyku-
pić  (Kpł  27,28n).  Poświęcenia  wymagało 
przede wszystkim to, co wiązało się z kul-
tem, a więc kapłani (np. Wj 29,1nn), miejsca 
przeznaczone do kultu oraz naczynia uży-
wane w kulcie. Dokonywało się ono przez 
specjalne obrzędy (np. Wj 30,22-33). Poza 
tym  każdy  mógł  osobiście  poświęcić  Bogu 
jakąś rzecz (np. Kpł 22,21; 23,38; Lb 15,3). 
Poświęcenie  może  przyjmować  niekiedy 
w  Piśmie  Świętym  specyficzne  znaczenie, 
kiedy jest mowa o obłożeniu klątwą rzeczy, 
miejsc lub ludzi. Zob. KLĄTWA.

PRAWO (hebr. Tora – dosł. ‘nauka’, ‘poucze-
nie’) – termin mający wiele znaczeń, dlate-
go  trzeba  uważać,  aby  przez  przekład  na 
język  polski  nie  zawęzić  jego  rozumienia. 
Tora  jest  nazwą  pięciu  pierwszych  ksiąg 
w  Biblii  hebrajskiej  (Pięcioksiąg)  i  odnosi 

się do przykazań, przepisów oraz pouczeń 
tam zapisanych. Termin ten obejmuje także 
wszelkie pouczenia, przekazane za pomocą 
narracji.  Kodeks  Prawa  zawierający  naka-
zy i zakazy jest przypisywany Mojżeszowi, 
ale kształtował się on dosyć długo i w wielu 
kwestiach podobny jest do ówczesnego sta-
rożytnego prawodawstwa innych narodów 
Bliskiego Wschodu. Przepisy zawarte w Pię‑
cioksięgu obejmują i regulują różne dziedzi-
ny życia: kult, moralność oraz zasady życia 
społecznego.  Prawo  jest  rozumiane  także 
jako mądrość, wyraz woli Bożej (Ps 19,8-11) 
wobec narodu wybranego, a jego przestrze-
ganie było warunkiem zachowania przymie-
rza (Pwt 28,1nn). W tradycji żydowskiej ist-
niała  także  Tora  ustna  jako  interpretacja 
Tory  pisanej.  Została  ona  spisana  w  dzie-
łach judaizmu rabinicznego, zwanych Misz‑
ną i Talmudem. Zob. PRZYMIERZE.

PROROK (hebr. nawi – ‘nawoływać’, ‘zwia-
stować’) – człowiek przemawiający w imie-
niu Boga i z Jego polecenia. Profetyzm był 
praktyką  znaną  także  w  innych  religiach 
starożytnego  Wschodu.  Proroków  izrael-
skich  wyróżnia  jednak  fakt  odejścia  przez 
nich  od  praktyk  zmierzających  do  uzy-
skania  stanów  ekstatycznych  przy  pomo-
cy  muzyki,  tańca  lub  środków  odurzają-
cych.  W  czasach  ST  zjawisko  profetyzmu 
było  bardzo  rozpowszechnione,  a  nawet 
zinstytucjonalizowane.  Władcy  mieli  swo-
ich urzędowych proroków, istniały też całe 
grupy  proroków  (np.  uczniowie  Eliasza), 
a nawet szkoły prorockie. Największe zna-
czenie dla Izraela mieli prorocy charyzma-
tyczni, niezwiązani z żadną instytucją, nie-
zależni  od  królów  i  od  miejsc  kultu.  Ich 
charakterystyczną  cechą  był  fakt  powoła-
nia przez Boga  i  świadomość powierzonej 
im misji (np. Wj 7,1n, Jr 15,19). Zadaniem 
proroków  było  przekazywanie  słów,  które 
otrzymali  od  Boga.  Głoszenie  woli  Bożej 
odbywało się ustnie, a księgi prorockie ST 
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są późniejszym, w stosunku do działalności 
proroków,  zapisem danego  im objawienia. 
W okresie przesiedlenia babilońskiego teksty 
zapisanych objawień zaczęto łączyć w jeden 
zbiór nazwany Prorocy. W NT tytuł proro-
ka odnoszony jest do Jana Chrzciciela i do 
samego Jezusa (np. J 6,14). Dar proroctwa 
jest również jednym z darów Ducha Świę-
tego, wyrażającym się w objawianiu tajem-
nic, napominaniu, pocieszaniu i budowaniu 
wspólnoty (1Kor 12,28n).

PROZELICI –  osoby  przechodzące  z  jed-
nej  wiary  czy  religii  na  inną.  W  ST  cho-
dzi  głównie  o  pogan  nawróconych  na 
judaizm.  Wśród  Żydów  mieszkało  sporo 
ludności  napływowej,  której  przysługiwa-
ło  wiele  praw  na  równi  z  Żydami.  Jeżeli  
byli  obrzezani,  mogli  nawet  uczestniczyć 
w kulcie i obchodach świąt żydowskich (Lb 
15,15.30). W czasach NT prozelitom przyj-
mującym judaizm stawiano trzy konkretne 
wymagania: uznanie jedynego Boga, żydow-
skiego prawa i norm etycznych, a także obo-
wiązkowe obrzezanie mężczyzn.

PRZEBŁAGALNA OFIARA – system ofiar-
niczy  w  świątyni  jerozolimskiej  rozróż-
niał dwa rodzaje ofiar przebłagalnych (Kpł 
4 – 7): ofiarę za grzech (hebr. chattat) oraz 
ofiarę  wynagradzającą  (hebr.  aszam).  To 
rozróżnienie  terminologiczne  nie  jest  jed-
nak ściśle przestrzegane w Biblii hebrajskiej. 
Nie ma też osobnych rytów odróżniających 
procedury składania obu ofiar ani wykazów 
sytuacji, w których należy składać taką czy 
inną ofiarę (Kpł 7,7). Ofierze przebłagalnej 
towarzyszyło przekonanie, że grzech popeł-
niony względem Boga burzy relację z Nim. 
To samo dotyczyło relacji z bliźnim. Grzech 
domaga  się  więc  odpowiedniego  zadość-
uczynienia, aby odnowić zachwiane więzi. 
Ofiara przebłagalna była ofiarą krwawą ze 
zwierząt (głównie z baranka)  i wiązała się 
z ucztą biesiadną. W odróżnieniu od ofiary 

całopalnej na ołtarzu spalano tylko tłuszcz 
zwierzęcia,  pozostałe  mięso  i  kości  stawa-
ły  się  własnością  kapłana,  który  dokony-
wał  obrzędu  pokropienia  krwią,  albo  też 
były  one  usuwane  poza  obóz  (Kpł  4,11). 
Wydaje  się,  że  ofiara  przebłagalna,  o  cha-
rakterze  bardziej  publicznym,  miała  prze-
błagać  za  nieumyślne  przestępstwo  wobec 
drugiego człowieka, natomiast ofiara wyna-
gradzająca  miała  być  zadośćuczynieniem 
względem Boga. 

PRZEKLEŃSTWO –  przeciwieństwo  bło-
gosławieństwa.  Polegało  ono  na  przepo-
wiadaniu  lub  życzeniu  złego  losu  komuś 
albo  czemuś.  Biblijny  jęz.  hebr.  na  okre-
ślenie  rzeczywistości  przekleństwa  posłu-
guje  się  wieloma  słowami  (błogosławień-
stwo  określane  jest  przy  pomocy  jednego 
tylko rdzenia hebr. – barach). Hebr. rdzeń 
kalal oznacza znieważanie kogoś i dotyczy 
nie  tylko  obrazy  słownej,  wyrażającej  się 
brakiem  szacunku  lub  poniżaniem  kogoś, 
lecz  także wszelkiego  rodzaju  szkód mate-
rialnych.  Adresatem  takiego  przekleństwa 
może być również Bóg (np. Kpł 24,15; 1Sm 
3,13), którego na swój sposób przeklina się, 
nie respektując ustanowionych przez Niego 
zasad etycznych. Kolejny hebr. rdzeń – arar 
najczęściej  występuje  w  formułach  prze-
kleństw  wypowiadanych  przez  osobę  sto-
jącą wyżej w hierarchii religijnej i społecz-
nej  niż  osoba  przeklinana.  Formuły  takie 
zaczynają  się  najczęściej  od  słów:  Przeklę‑
ty kto... (np. Pwt 27,15-25; 28,16-19). Tego 
rodzaju przekleństwo było  środkiem peda-
gogicznym  służącym  utrzymaniu  określo-
nych przez władzę norm życia społecznego. 
Wypowiedzenie nad kimś takiego przekleń-
stwa  było  reakcją  na  jawne  pogwałcenie 
przez niego obowiązujących norm i wiązało 
się z wykluczeniem go ze społeczności przez 
nałożenie na niego oficjalnej klątwy. Kolej-
ny rdzeń hebr. ala stosowano w przekleń-
stwach  i  złorzeczeniach  zapowiadających 



2939 Przykazanie – Przymierze

nieszczęście dla tego, kto pogwałci słuszne 
prawo  innych  do  posiadania  jakichś  rze-
czy.  Przekleństwo  można  było  wypowie-
dzieć  nad  potencjalnym  złodziejem  (np. 
Sdz  17,2;  Prz  29,24),  którego  ma  spotkać 
nieszczęście,  jeśli  dopuści  się  kradzieży 
przedmiotu  obłożonego  klątwą.  Wypełnie-
nie  się  przekleństwa  wypowiadanego  nad 
osobą  już wcześniej  o  coś oskarżoną było 
potwierdzeniem jej winy (np. Lb 5,21-28; 
1Krl  8,31).  Przekleństwami  obwarowane 
były umowy zawierane przez ludzi, w któ-
rych przewidywano warunkowe sankcje za 
niedochowanie  złożonych  obietnic.  Rów-
nież w ramach przymierza między Bogiem 
a Izraelem przewidziana była cała lista nie-
szczęść  i  gróźb,  które  miały  spotkać  Izra-
elitów w przypadku sprzeniewierzenia się 
przez  nich  zobowiązaniom  wynikającym 
z przymierza (Kpł 26,14nn; Pwt 28,15nn). 
Zob. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO.

PRZYKAZANIE – żądanie wyrażone przez 
słowo mówione lub na piśmie. Termin ten 
odnosi  się  niekiedy w Piśmie  Świętym do 
relacji  międzyludzkich,  np.  może  wyrażać 
żądanie rodzica względem dziecka (Jr 35,14; 
Prz 6,20) lub króla wobec poddanych (2Krl 
18,36). Zasadniczo ma jednak znaczenie teo-
logiczne  i  określa  wymagania  wynikające 
z przymierza zawartego na Synaju między 
Bogiem  a  Jego  ludem.  Terminem  przyka‑
zanie określa się przede wszystkim polece-
nia zawarte w Dekalogu (Wj 20,1-17; Pwt  
5,6-21). W sensie szerszym odnosi się on do 
różnego rodzaju regulacji prawnych, etycz-
nych  i kultycznych, wynikających z Deka-
logu,  które  zawarte  są  w  Pięcioksięgu  (Wj 
20,22n;  25  –  31;  35  –  40;  Kpł  17  –  26; 
Pwt  12  –  26).  Przykazania  nie  są  narzu-
conym  przez  Boga  bezdusznym  prawem, 
lecz  stanowią  konsekwencję  zbawczych 
dzieł  Boga  dokonanych  w  historii  Izraela 
(wybranie,  wyzwolenie  z  Egiptu,  zawar-
cie  przymierza).  Są  również  przejawem 

odpowiedzialności  Boga  za  swój  lud,  do 
którego ma On wyłączne prawo. Odpowie-
dzią człowieka na Boże przykazania ma być 
ich przestrzeganie (Kpł 26,3), ponieważ są 
one  dla  człowieka  rozkoszą  i  przedmiotem 
miłości (Ps 119,47.127.143), a także w sku-
teczny  sposób  przygotowują  go  na  przy-
jęcie  zbawienia.  Sankcją  za  lekceważenie 
przykazań jest przekleństwo (Kpł 26,14nn; 
Pwt  27,15-26).  Jezus  nie  odrzucił  przyka-
zań ST, lecz je zaktualizował i uczynił jesz-
cze bardziej radykalnymi, przez postawienie 
na  pierwszym  miejscu  przykazania  miło-
ści Boga i bliźniego (np. Mt 22,35-40). Zob. 
PRZEKLEŃSTWO.

PRZYMIERZE –  rodzaj  umowy,  gwaran-
tującej porządek i ustalającej prawa i obo-
wiązki  stron  zawierających układ. Termin 
ten odnosi się nie  tylko do relacji między-
ludzkich czy międzynarodowych, ale także 
używa się go w odniesieniu do relacji mię-
dzy Bogiem a ludźmi. Jest to kluczowe poję-
cie dla teologii ST i historii narodu wybra-
nego. ST wymienia kilka przymierzy, które 
Bóg  zawierał  z  ludźmi:  z  Noem  (Rdz  9), 
z Abrahamem (Rdz 15 i 17), z ludem izra-
elskim  na  Synaju  (Wj  19nn),  z  Dawidem 
(2Sm 7) oraz przymierze nazwane kapłań-
skim (Lb 18,19). Na Synaju zostało zawar-
te  najważniejsze  z  nich,  na  mocy  którego 
Izrael  otrzymał prawa  i  zobowiązał  się do 
wierności Bogu. Inicjatorem każdego przy-
mierza był Bóg, który w ten sposób wyraził 
swoją miłość i łaskę wobec ludzi. Zewnętrz-
nym znakiem przymierza Izraela z Bogiem 
było obrzezanie. Obchodzono także Święto 
Odnowienia  Przymierza.  Nagminne  łama-
nie przymierza przez członków ludu Boże-
go doprowadziło do konieczności zawarcia 
Nowego Przymierza (Jr 31,31-33). To osta-
teczne  przymierze  Bóg  zawarł  z  wszystki-
mi ludźmi przez swojego Syna Jezusa Chry-
stusa. Nowe Przymierze nie opiera się  już 
na przepisach prawa, ale ma swoje źródło 
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w  Duchu  (2Kor  3,6;  por.  J  4,23n).  Wier-
ność  temu  przymierzu  jest  możliwa  dzię-
ki ofierze Chrystusa i Jego żywej obecności 
pośród tych, którzy w Niego uwierzyli. Zob. 
OBRZEZANIE, PRZYKAZANIE.

PRZYPOWIEŚĆ (gr. parabole  –  ‘porówna-
nie’,  ‘zestawienie’)  –  krótkie  opowiada-
nie  o  podwójnym  znaczeniu  (dosłownym 
i  przenośnym),  oparte  na  trzech  podsta-
wowych zasadach: narracji, metaforze oraz 
zwięzłości. Pierwszą warstwę znaczeniową 
tworzą treści, które w jakiś sposób odnoszą 
się do życia słuchaczy. Przedstawiana histo-
ria ma ich sprowokować do zinterpretowa-
nia – poprzez porównanie – treści przypo-
wieści  w  kontekście  własnego  życia  i  do 
wyciągnięcia  wniosków  natury  dydaktycz-
no-religijnej. Także prorocy ST posługiwali 
się przypowieściami, zarówno w celu uka-
zania  ludzkich  błędów  (Iz  5,18;  Oz  4,16), 
jak  i  dla  przekazania  Bożej  obietnicy  (Iz 
11,6-9;  Jr  31,21).  Spotykamy  je  również 
w  księgach  historycznych  ST  (Sdz  9,8-15; 
2Sm 12,1-4). Próby systematyzacji przypo-
wieści Jezusa pod względem formalnym nie 
są do końca zadowalające. Najbardziej prze-
konujący wydaje się podział na trzy rodza-
je. Pierwszy tworzą tzw. przypowieści wła-
ściwe, w których przedstawienie konkretnej 
sytuacji  z  życia  codziennego  ma  wyrazić 
rzeczywistość  religijną  (np.  przypowieść 
o ziarnku gorczycy – Mt 13,31n lub zaginio-
nej owcy – Łk 15,1-7). Drugi rodzaj stano-
wi parabola, w której opowiadana historia 
jest tak nietypowa, że słuchacze mogą wąt-
pić, czy rzeczywiście zaistniała (np. przypo-
wieść o dziesięciu pannach – Mt 25,1-13). 
Ostatni  typ  przypowieści  to  tzw.  opowia-
danie paradygmatyczne, gdzie nie ma prze-
niesienia znaczenia z jednej rzeczywistości 
na drugą, lecz następuje zilustrowanie pew-
nej idei religijno-moralnej za pomocą jakie-
goś  szczególnego  przypadku  (np.  przypo-
wieść o faryzeuszu i celniku – Łk 18,9-14). 

Interpretując teksty biblijne, należy zwrócić 
uwagę na różnice gatunkowe między przy-
powieścią  a  alegorią.  W  przypadku  alego-
rii  każdy  element  opowiadania  ma  odręb-
ne  odniesienia  symboliczne,  przypowieść 
natomiast ma tylko  jedno, bardzo czytelne 
odniesienie religijne oparte na zestawieniu 
porównawczym. 

RESZTA, RESZTA IZRAELA – pojęcie 
biblijne  odnoszące  się  do  tej  części  naro-
du wybranego, która dochowała wierności 
Bogu i dzięki temu zostanie uchroniona od 
kary Bożej. W ciągu dziejów znaczenie tego 
pojęcia bardzo się zmieniało. Dla proroków 
działających  przed  przesiedleniem  Izraeli-
tów do Babilonii, które nastąpiło w 586 r. 
przed  Chr.,  resztą  byli  ci,  którzy  przeżyli 
najazdy wrogów, a także ci, którzy ocaleją 
na końcu czasów (Mi 4,6nn). Dla proroków 
nauczających po przesiedleniu resztą byli ci, 
którzy mieli wrócić do ojczyzny. Z czasem 
pojęcie to nabierało coraz bardziej teologicz-
nego wymiaru i odnoszono je do tych, któ-
rzy zostaną odkupieni (So 3,11-20). W NT 
resztą,  która  na  mocy  ofiary  Jezusa  unik-
nie kary za grzechy, jest wspólnota wierzą-
cych – Kościół (Rz 11,5).

RODOWÓD –  katalog  nazywany  często 
genealogią, zawierający informacje o kolej-
nych  członkach  danej  rodziny  lub  rodu. 
W rodowodach podaje się imię osoby, czas 
i  miejsce  narodzin,  ewentualne  małżeń-
stwo, potomstwo, długość życia. W Piśmie 
Świętym  występują  dwa  zasadnicze  typy 
rodowodów:  1)  linearne  –  podające  dane 
o  głowach  rodzin,  zaczynając  od  założy-
ciela  do  ostatniego  lub  aktualnie  żyjącego 
członka;  2)  rozgałęzione  –  ukazujące  roz-
wój klanu wywodzącego się od synów jed-
nego przodka. W ST zamieszczono ok.  24  
rodowodów  (np.  od  Adama  do  Noego 
–  Rdz  5,1-32;  potomków  Jakuba  –  Rdz 
46,8-27; potomków Lewiego – Wj 6,16-25; 
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czy  najbardziej  szczegółowy  rodowód,  od 
Adama do Saula – 1Krn 1,1 – 9,44). Celem 
rodowodów  jest  określenie  pochodzenia, 
a zarazem tożsamości danej osoby. Najstar-
sze  teksty ST przejawiają małe zaintereso-
wanie  tego  typu  informacjami.  Jeżeli  już 
są one podawane, to przede wszystkim dla 
ukazania różnic etnicznych i kulturowych. 
Impuls do zainteresowania w Izraelu rodo-
wodami dała reforma religijna zapoczątko-
wana  przez  króla  Jozjasza  (VII  w.  przed 
Chr.). Kolejne nasilenie tego trendu nastą-
piło  po  powrocie  z  wygnania  babilońskie-
go w 538 r. przed Chr. (np. Ezd 2,59-63). 
Obie te fazy inspirowane były ideą zachowa-
nia czystości etnicznej  i oddzielenia się od 
tego, co obce (np. Pwt 7,1-4; Ne 13,23-28). 
Szczególną  wagę  przykładano  do  rodowo-
dów kapłańskich, dokumentujących pocho-
dzenie danego kapłana od Lewiego (np. Rdz 
46,11;  Wj  6,16-25;  Lb  3,17-39),  gdyż  od 
tego zależała ważność sprawowanego kultu. 
Podobne  znaczenie  miały  rodowody  kró-
lewskie, z których najważniejszy był rodo-
wód potomków Dawida, ponieważ wierzo-
no, że z jego rodu będzie pochodził Mesjasz  
(Ps  89,3-5;  Iz  11,1-5). W NT  znajdują  się 
tylko dwa rodowody, które dotyczą Jezusa 
(Mt 1,1-17; Łk 3,23-38). Celem ich jest uka-
zanie, że w Jezusie wypełniają się zapowie-
dzi mesjańskie ST.

ROK JUBILEUSZOWY – rok odpoczynku 
i szczególnej łaski, obchodzony co pięćdzie-
siąt  lat  (Kpł  25,8-17),  po  siedmiu  cyklach 
tzw.  lat  szabatowych  (Kpł  25,1-7).  Jego 
nastanie  ogłaszano  w  Dzień  Przebłagania 
dźwiękiem rogu (hebr. jobel – ‘róg’, od tego 
słowa pochodzi  termin  jubileusz). W roku 
jubileuszowym  obowiązywały  takie  same 
prawa,  jak  w  roku  szabatowym.  Opierały 
się one na przekonaniu, że całe stworzenie 
jest własnością Boga  i  człowiek w używa-
niu dóbr ziemskich musi przestrzegać praw 
Bożych.  Dlatego  stało  się  zwyczajem,  że 

w latach szabatowych i jubileuszowych zie-
mia nie była uprawiana, aby jej nie wyjała-
wiać, a plon z tego, co na niej wyrosło, nale-
żało zostawić dla ludzi ubogich i dla dzikich 
zwierząt  (Wj  23,10n;  Kpł  25,1-7).  Ponad-
to  wierzyciele  byli  zobowiązani  darować 
wszelkie długi  (Pwt 15,2), co miało służyć 
przywróceniu  sprawiedliwości  i  równości 
społecznej.  Niewolnicy  mogli  odzyskiwać 
wolność (Kpł 25,39-54). Wszelka własność 
ziemska  wracała  do  swoich  pierwotnych 
właścicieli (Kpł 25,13-34; 27,16-24). Istnieją 
poważne wątpliwości, czy rok jubileuszowy 
był  kiedykolwiek  obchodzony  w  taki  spo-
sób, jak opisuje go Biblia, czy była to tylko 
utopijna  idea  Izraelitów,  którzy  powrócili 
z  wygnania  babilońskiego.  Jako  argument 
podaje się fakt, że rok jubileuszowy nastę-
powałby bezpośrednio po roku szabatowym, 
co w praktyce oznaczałoby obchodzenie nie-
mal  identycznego  święta  przez  dwa  kolej-
ne lata. Prawdopodobnie więc po powrocie 
z wygnania  siódmy z kolei  rok  szabatowy 
traktowano jako rok jubileuszowy.

ROZWÓD – zob. DOKUMENT 
ROZWODU.

RÓD  –  społeczna  jednostka  organizacyj-
na,  oparta  na więzach  krwi. Rody  łączyły 
się w większe grupy zwane plemionami lub 
szczepami, odwołującymi się do wspólnego 
przodka (np. 1Sm 10,21). Ród jest pojęciem 
szerszym niż rodzina rozumiana jako wspól-
nota  zamieszkania.  Poszczególne  rodziny 
izraelskie  łączyły się w rody, na czele któ-
rych stała jedna osoba (np. Lb 36,1). Przy-
należność do danego rodu pociągała za sobą 
konieczność przyjęcia tej samej tradycji reli-
gijnej, czyli wyznawanie wiary w Boga swo-
ich przodków (np. Rdz 26,24). 

RÓG – jęz. hebr. dysponuje kilkoma termi-
nami, które w jęz. pol. oddaje się jako róg: 
szofar  –  instrument  muzyczny  wykonany  
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z  rogu  barana; keren –  róg  zwierzęcy; 
jobel –  róg  barani.  Szofar  to  instrument 
muzyczny, wykonywany z rogu baraniego, 
a  później  z  metalu.  Najpierw  służył  tylko 
do celów religijnych, używano go przy skła-
daniu ofiar w świątyni, inaugurowano nim 
uroczystości religijne, nawoływano do poku-
ty i nawrócenia (Kpł 25,9). Według zapowie-
dzi proroka Joela dźwięk rogu miał ogłosić 
nadejście  Dnia  Pana  (Jl  2,1).  Rzeczownik 
keren określa nie tylko róg zwierzęcia, lecz 
także  każdy  z  czterech  rogów  umieszczo-
nych na ołtarzu w świątyni  jerozolimskiej 
(np.  Wj  27,2).  Taka  konstrukcja  ołtarza 
była  powszechna  na  starożytnym  Bliskim 
Wschodzie. Rogi prawdopodobnie były sym-
bolem obecności i mocy Boga. Podczas skła-
dania  krwawych  ofiar  kapłan  skrapiał  je 
krwią,  co  mogło  oznaczać  oddawanie  czci 
Bogu – dawcy życia (np. Kpł 4,7). Uchwyce-
nie się rogów ołtarza dawało azyl ściganym 
przestępcom  (np.  1Krl  1,50).  Słowo  keren 
może oznaczać również naczynie wykonane 
z rogu baraniego, w którym przechowywa-
no olej  używany do namaszczania  królów 
(1Sm 16,1.13; 1Krl 1,39). W Biblii słowo róg 
występuje także w znaczeniu symbolicznym 
jako znak siły (np. Pwt 33,17) lub zwycię-
skiego króla (1Krl 22,11). W NT słowo róg 
pojawia  się  w  Apokalipsie św. Jana,  gdzie 
jest symbolem nadprzyrodzonej mocy (np. 
Ap 5,6; 12,3).

SADUCEUSZE –  stronnictwo  politycz-
ne  i  religijne  w  Izraelu,  prawdopodob-
nie wywodzące  się od zwolenników Sado-
ka, kapłana z czasów Dawida. Do grupy tej 
należeli zazwyczaj kapłani oraz przedstawi-
ciele arystokracji. Nie uznawali zmartwych-
wstania  ciał,  istnienia  aniołów  ani  żadne-
go przejawu opatrzności czy przeznaczenia 
(Mt 22,23). Mieli duży wpływ na życie spo-
łeczno-polityczne  Izraela.  Posiadali  liczną 
reprezentację w Wysokiej Radzie, gdzie sta-
nowili  opozycję  wobec  faryzeuszów.  Po 

zburzeniu świątyni w 70 r. po Chr. stron-
nictwo to praktycznie przestało istnieć. Zob. 
FARYZEUSZE.

SAMARIA, SAMARYTANIE – miasto oraz 
górzysty  region  w  środkowej  Palestynie, 
który bierze swoją nazwę od miasta Sama-
ria, wzniesionego w IX w. przed Chr. przez 
króla  Omriego,  który  uczynił  z  niej  stoli-
cę  Królestwa  Północnego  (Izraela).  Miało 
ono  duże  znaczenie  strategiczne,  ponie-
waż  było  usytuowane  na  wysokim  wzgó-
rzu, z dala od głównych dróg i umożliwiało 
łatwy dostęp do Jerozolimy, Megiddo, dolin 
Jezreel  i  Jordanu,  a  także  do  doliny  nad-
morskiej.  Samaria  pozostała  stolicą  Króle-
stwa  Północnego  do  końca  jego  istnienia, 
czyli do roku 722 przed Chr., kiedy to zosta-
ło  zdobyte  przez  Asyryjczyków.  Pojawiło 
się  tam  wówczas  wielu  kolonistów  mezo-
potamskich, którzy wymieszali się z rdzen-
ną ludnością żydowską, tworząc specyficzną 
społeczność  etniczną.  Do  ostrego  konflik-
tu między Samarytanami a Żydami doszło 
po powrocie z przesiedlenia babilońskiego, 
kiedy Żydzi odrzucili ofertę pomocy Sama-
rytan przy odbudowie świątyni. Powodem 
tej odmowy był fakt, że Samarytanie, z racji 
mocnych  wpływów  pogańskich,  uważani 
byli przez Żydów za nieczystych. Wybudo-
wali więc własne centrum kultu ze świąty-
nią na górze Garizim i w ten sposób utwo-
rzyli  odrębną  społeczność  religijną.  Mimo 
wspólnego dziedzictwa historycznego Żydzi 
uważali ich za pogan, a ich kult za niezgod-
ny  z  prawem.  Samarytanie  przestrzegali 
dokładnie  Prawa Mojżeszowego,  zachowy-
wali  ścisły  monoteizm,  ale  za  księgi  świę-
te uważali tylko Pięcioksiąg, odrzucając póź-
niejszą  tradycję żydowską, którą uznali  za 
heretycką.  W  czasach  NT  miasto  Samaria 
zostało odbudowane przez Heroda Wielkie-
go  i na cześć cesarza Augusta nazwano  je 
Sebaste. Jezus kilkakrotnie przemierzał oko-
licę Samarii (np. Łk 17,11; J 4,5.39). Na tych 
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terenach Ewangelię głosili Filip, Piotr i Jan 
(Dz 8,1-25). Zob. IZRAEL.

SĄD BOŻY –  określenie  wskazujące  na 
to,  że  w  historii  zbawienia  przewidziane 
jest rozliczenie  ludzi z  ich wierności Bogu 
i  Jego  przykazaniom.  Według  autorów  ST 
będzie to konsekwencja przymierza zawar-
tego  między  Bogiem  i  Izraelem.  Świadka-
mi  na  sądzie  Bożym  będą  niebo  i  ziemia 
(Iz  1,2).  Karą  za  niedotrzymanie  warun-
ków przymierza ma być nieszczęście, które 
spadnie  na  cały  naród.  W  niektórych  tek-
stach prorockich jest mowa o odpowiedzial-
ności  zbiorowej  za  grzechy  narodu.  Pro-
rok Ezechiel jednak wyraźnie wskazuje na 
indywidualną  odpowiedzialność  człowieka 
przed Bogiem za popełnione czyny (Ez 18). 
W  późniejszej  myśli  żydowskiej  wypra-
cowano  pogląd,  że  człowiek  już  za  życia 
otrzymuje częściową odpłatę za wyrządzo-
ne  zło,  która  zostanie  dopełniona  w  dniu 
Sądu Ostatecznego. Kryterium Bożego sądu 
będą dobre uczynki, na podstawie których 
uzna On człowieka za usprawiedliwionego 
lub potępionego. Sąd Boży  łączy się z rze-
czywistością  gniewu  Bożego,  czyli  reakcją 
Boga na pogwałcenie przez człowieka Jego 
praw. Pełnia Bożego gniewu ma się jednak 
ujawnić dopiero w dniu ostatecznego sądu 
nad światem. Autorzy NT nawiązują do sta-
rotestamentowych  idei  dotyczących  Boże-
go sądu nad światem i je rozwijają. Według 
pism NT władza  sędziowska  została  prze-
kazana posłanemu przez Boga Chrystusowi 
(J 5,22.27), który każdego człowieka będzie 
sądził na podstawie wypełnienia przez niego 
przykazania  miłości  Boga  i  bliźniego  (np. 
Mt 22,36-40;  J 13,34; 15,12; 1J 3,23). Sąd 
ten odbędzie się w momencie Paruzji, czyli 
powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię 
(np.  Mt  25,31;  J  16,16nn;  Dz  1,11;  1Kor 
11,26; 15,23nn; Hbr 9,28; 10,37; 1J 2,28). 
Apostoł Paweł wzywa chrześcijan do tego, 
aby  nie  osądzali  się  wzajemnie,  ale  sąd 

zostawili Bogu, który  jako  jedyny zna rze-
czywiste intencje i możliwości każdego czło-
wieka i może go ocenić w prawdzie i miło-
sierdziu  (1Kor  4,5).  Zob.  GNIEW BOŻY, 
KARA BOŻA, SĄD OSTATECZNY.

SĄD OSTATECZNY – w myśli ST dojrze-
wało  przekonanie  o  tym,  że  każdy  dobry 
czyn człowieka zostanie przez Boga nagro-
dzony, a każdy zły ukarany. Autorzy biblij-
ni łączą to nauczanie z ideą dnia sądu, dnia 
ostatecznego, Dnia Pana, dnia gniewu itp. Ta 
wielość określeń świadczy o braku pewno-
ści i zróżnicowaniu tradycji, w których doj-
rzewały poglądy na temat Sądu Ostateczne-
go. Według autorów ST, Bogu, jako Stwórcy 
świata, przysługuje władza sędziowska nad 
stworzeniem. Dotyczy ona całej ziemi (np. 
Rdz 18,25; Ps 9,7-9), poszczególnych naro-
dów  (np.  Sdz  11,27),  jak  i  pojedynczych 
ludzi (np. Rdz 16,5). Sąd Boga nad światem 
ma się odbyć w czasie historycznym. Ma to 
być  sąd  uniwersalny  obejmujący  zarówno 
Izraela, jak i wszystkie narody. Wierzono, że 
na Sądzie Ostatecznym umarli powstaną do 
życia (np. Ez 37,1-14; Dn 12,1-3), a nagrodą 
za sprawiedliwe życie będzie wieczne szczę-
ście. Bezbożnych natomiast  czeka potępie-
nie (np. Iz 66,24). W literaturze żydowskiej, 
która powstała pomiędzy ST a NT, idei Sądu 
Ostatecznego towarzyszą wyraźne wzmian-
ki  o  zmartwychwstaniu  (np.  Hen  22,4;  
4Ezd 7,32). Liczne teksty NT zawierają roz-
winiętą naukę o Sądzie Ostatecznym, poda-
ną  najczęściej  przy  pomocy  języka  wła-
ściwego  apokaliptyce  żydowskiej  tamtego 
czasu.  W  tekstach  tych  zwrócono  uwagę 
na to, że Sąd Ostateczny nastąpi nagle i nie 
da  się  go  przewidzieć  (np.  Mt  24,42.44). 
Ma się on łączyć z powtórnym przyjściem 
na ziemię Syna Człowieczego, który założy 
na  ziemi  królestwo  Boże  (np.  1Tes  5,1-3;  
Jk 5,8n; 1P 4,5). Niektórzy autorzy NT uwa-
żali,  że  sąd  Boży  nad  człowiekiem  odby-
wa  się  bezpośrednio  po  jego  śmierci  (np. 
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Łk 16,1-9; Hbr 9,27). Podane w Ewangelii 
nauczanie  Jezusa na  temat  Sądu Ostatecz-
nego łączy się nierozerwalnie z Jego wezwa-
niem do pokuty i nawrócenia. Sąd ten ma 
mieć charakter indywidualny, a jego kryte-
rium będą  ludzkie  uczynki  (Mt  25,31-46). 
Według  Ewangelii św. Jana  sąd  ma  mieć 
nie tylko wymiar przyszły (J 5,28n; 12,48), 
lecz  dokonuje  się  również  w  teraźniejszo-
ści  (J 9,39; 12,31). Tematykę Bożego sądu 
na  końcu  czasów  podejmuje  także  Paweł 
Apostoł. Uważa on, że sąd ten odbędzie się 
w Dniu Pana, który nastąpi nagle (np. 1Tes 
5,2-4). Bóg dokona sądu przez Jezusa Chry-
stusa, według kryteriów zawartych w Ewan-
gelii (np. Rz 2,16). Zdaniem apostoła Pawła 
wierni  wyznawcy  Chrystusa,  czyli  święci, 
będą uczestniczyć w ostatecznym sądzie nad 
światem  (1Kor 6,2). Zob. GNIEW BOŻY, 
KARA BOŻA, SĄD BOŻY.

SELA – słowo o nieustalonym do dziś pocho-
dzeniu i znaczeniu, występujące w Księdze 
Psalmów i w miejscach  cytujących  psalmy 
w Księdze Habakuka. Najczęściej propono-
wane  przez  uczonych  próby  tłumaczenia 
tego  terminu  to:  notacja muzyczna,  pauza 
w czasie  śpiewania, wskazówka dla  chóru 
bądź  muzyków  akompaniujących  do  śpie-
wu psalmów. 

SEPTUAGINTA (łac.  ‘siedemdziesiąt’)  
–  pierwsze  kompletne  tłumaczenie  ST 
z  języka hebrajskiego na grecki. Prace nad 
tym przekładem rozpoczęto w III w. przed 
Chr.  w  Aleksandrii.  Według  tzw.  Legen‑
dy Arysteasza dokonało go 70 (lub 72) tłu-
maczy,  dlatego  powszechnie  tłumaczenie 
to  oznacza  się  rzymską  liczbą  LXX.  Dzie-
ło  to  podjęto  z  myślą  o  Żydach  mieszka-
jących  poza  granicami  Izraela,  którzy  nie 
znali  języka  hebrajskiego.  Septuaginta  cie-
szyła  się  wielką  powagą  u  Żydów  aż  do 
czasu,  kiedy  powszechnie  zaczęli  się  nią 
posługiwać  chrześcijanie.  Prawdopodobnie 

znajdowała się wśród rękopisów Biblioteki 
Aleksandryjskiej. Większość cytatów ze ST 
zamieszczonych  w  NT  przejęto  właśnie 
z Septuaginty. Zob. WULGATA.

SERCE – w Piśmie Świętym oznacza najczę-
ściej siedlisko myśli (Iz 6,10; Mk 7,21-23).  
Uważano  je  również  za  ośrodek  uczuć, 
namiętności, nastrojów, emocji. Z nim wią-
zano  różne  stany  psychiczne  człowieka, 
np.  radość  (Pwt  28,47),  smutek  (Ps  13,3), 
miłość  (Flp  1,7).  Serce  wypełnione  pychą 
prowadzi  do  przyjmowania  postaw  sprze-
ciwiających się Bogu (Iz 6,10) i stoi w opo-
zycji do serca Jezusa, które charakteryzuje 
się pokorą i łagodnością (Mt 11,29). Dzięki 
mądremu sercu można odróżniać dobro od 
zła oraz roztropnie i sprawiedliwie rządzić 
(1Krl 3,12). Serce utożsamiane jest również 
z podstawowymi władzami człowieka: wolą 
i  sumieniem  (2Sm  24,10).  To  ono  podej-
muje decyzje (2Sm 7,21), stanowi centrum 
posłuszeństwa, świadomego działania i jako 
takie reprezentuje całą osobę. Jest miejscem 
spotkania człowieka ze słowem Bożym i dla-
tego w nim musi  dokonać  się nawrócenie 
(Ps 51,12). Zob. NERKI.

SĘDZIA, SĘDZIOWIE – określenie odno-
szące  się  w  ST  do  przywódców  rodów 
poszczególnych plemion  izraelskich po  ich 
osiedleniu  się w Kanaanie,  a  przed  nasta-
niem  monarchii.  Działali  mniej  więcej 
w  okresie  od  1200  do  1000  r.  przed Chr. 
Pełnili  nie  tylko  funkcje  sędziowskie,  ale 
sprawowali faktyczną władzę nad plemiona-
mi. W Księdze Sędziów wymienia się sześciu 
tzw.  wielkich  sędziów,  ukazując  ich  jako 
charyzmatycznych  przywódców  i  wybaw-
ców  Izraela,  na  których  spoczywał  duch 
Boży.  Zaliczono  do  nich  Deborę,  Baraka, 
Otniela, Gedeona, Ehuda oraz Jeftego. W ich 
gronie nie znalazł się Samson, bohater walk 
z Filistynami, chociaż w księdze poświęco-
no  mu  aż  cztery  rozdziały  (Sdz  13  –  16). 
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Oprócz  tego  w  Księdze Sędziów  znajduje-
my wzmianki o sześciu innych tzw. mniej-
szych  sędziach,  którzy  nie  byli  postacia-
mi  charyzmatycznymi,  lecz  stali  na  straży 
przestrzegania  prawa Bożego w powierzo-
nych  im  plemionach.  W  Piśmie  Świętym 
słowa sędzia używa się również w znacze-
niu szerszym. Odnosi się ono np. do Moj-
żesza  jako  pośrednika  przymierza  między 
Bogiem  i  Jego  ludem.  Sędziami  nazywano 
także  królów  oraz  najwyższych  urzędni-
ków państwowych. Uważano, że ich władza 
pochodzi od Boga, który jest sędzią świata 
(Rdz 18,25). Sposób postępowania sędziów 
regulowały  specjalne  kodeksy.  Musieli  oni 
odznaczać się przede wszystkim uczciwością 
i bezstronnością w wydawanych przez sie-
bie orzeczeniach (np. Wj 23,1-9; Kpł 19,15n; 
Pwt 17,8-13).

SIOSTRA – zob. BRAT.

SŁUGA PANA –  tytuł,  który  w  Piśmie 
Świętym  nadawany  jest  ludziom  będącym 
w szczególnie bliskiej relacji z Bogiem, np. 
Abrahamowi  (np.  Rdz  26,24)  czy  Mojże-
szowi (np. Wj 14,31). W szczególny sposób 
wiąże się on jednak z anonimową postacią 
z czterech pieśni proroka Izajasza (Iz 42,1-9; 
49,1-7; 50,4-9; 52,13  – 53,12). Brak  jasne-
go określenia, kto jest wspomnianym Sługą 
Pańskim,  sprawia,  że  istnieje  wiele  inter-
pretacji  i  domysłów,  kogo  faktycznie  miał 
na myśli Izajasz. Żydzi widzieli w nim sym-
bol idealnego Izraela, dzięki któremu przyj-
dzie  na  świat  zbawienie,  albo  utożsamiali 
go  z  konkretnymi  postaciami  historyczny-
mi.  Tradycja  chrześcijańska  w  proroctwie 
Izajasza widzi zapowiedź cierpiącego Chry-
stusa, a postać Sługi Pańskiego identyfikuje 
z osobą Jezusa (Dz 3,13nn; 1P 2,22-25).

STADION – miara  długości  odpowidająca 
ok. 185 m. Tyle wynosiła długość bieżni na 
stadionie w starożytnej Olimpii. 

STARSI, STARSZY (gr. presbyteroi, presby‑
teros) – w Piśmie Świętym termin odnoszący 
się do mężczyzn, którzy sprawowali funkcję 
przełożonych  wspólnoty.  W  NT  słowo  to 
określa  kierujących  wspólnotami  chrześci-
jańskimi,  ustanowionych  przez  apostołów 
lub ich następców (Dz 11,30; 14,23). Urząd 
ten nawiązuje bardzo wyraźnie do tradycji 
żydowskiej  (Lb  11,16n).  Każda  wspólnota 
chrześcijan miała swoich starszych. Apostoł 
Paweł,  mając  na  uwadze  dobro  wspólnot 
i  potrzebę  zachowania  w  nich  określone-
go  porządku,  ustanawiał  w  tym  celu  star-
szych (Dz 14,23), którzy przewodzili wspól-
notom,  rozstrzygali  sporne  kwestie  i  byli 
duchowymi przewodnikami wiernych. Nie-
kiedy  mianem  starszych  określano  bisku-
pów (Tt 1,5-9).

STELA –  blok  kamienny  umieszczany 
w pozycji pionowej, w miejscach upamięt-
niających  ważne  wydarzenia.  Bardzo  czę-
sto  stele  były opatrzone  inskrypcją.  Służy-
ły one również celom religijnym, ponieważ 
upamiętniały  kult  oddawany  bóstwu. Nie-
kiedy  pełniły  funkcję  kamienia  wskazują-
cego na miejsce pochówku zmarłego. Zwy-
czaj umieszczania stel znany był nie  tylko 
na  terenie  Palestyny,  lecz  na  całym  Bli-
skim  Wschodzie.  Na  terenie  dzisiejszego 
Izraela znaleziono stele kananejskie i egip-
skie w takich miejscowościach, jak: Chasor, 
Bet-Szean, Tell Bajt Mirsim czy Deir el-Bala. 
Wiele stel hebrajskich odnaleziono w sank-
tuarium w Arad, ale nie widnieją na nich 
żadne inskrypcje. Z Samarii pochodzi frag-
ment  steli,  na  którym  zachował  się  tylko 
jeden  wyraz.  Najbardziej  znana  z  Ziemi 
Świętej  jest  tzw.  stela Meszy,  pochodząca 
z ok. 850 r. przed Chr. Znajdują się na niej 
inskrypcje sławiące zwycięstwo moabickie-
go króla Meszy nad Izraelem.

SYCHEM –  starożytne  miasto  leżące  ok. 
70 km na północ od Jerozolimy. W XIX w. 
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przed Chr. miało już fortyfikację i kompleks 
pałacowo-świątynny, które w ciągu wieków 
były przebudowywane  i odnawiane. Przez 
Sychem przebiegał ważny szlak handlowy. 
Tam  zatrzymał  się  Abraham,  gdy  przybył 
z Charanu  (Rdz 12,6). W pobliżu Sychem 
został pochowany Jakub (Rdz 49,29nn). Po 
podboju Kanaanu przez Izraelitów Sychem 
stało  się  dla nich ważnym ośrodkiem  reli-
gijnym.  W  X  w.  przed  Chr.  miasto  przez 
jakiś czas było stolicą Królestwa Północne-
go (1Krl 12,25). W 722 r. przed Chr. Asy-
ryjczycy  zaatakowali  Królestwo  Północne 
i zniszczyli Sychem. Ok. 350 r. przed Chr. 
miasto odbudowano i stało się ono głównym 
ośrodkiem  Samarii.  W  niedalekiej  odległo-
ści od niego, na górze Garizim, znajdowa-
ła się świątynia i centrum kultu Samarytan. 
W 107  r. przed Chr. prawdopodobnie  Jan 
Hirkan zniszczył Sychem, którego już nigdy 
nie odbudowano.

SYDON –  starożytny  fenicki port handlo-
wy położony na wąskiej  równinie  pomię-
dzy  górami  Libanu  a  Morzem  Śródziem-
nym, 35 km na północ od Tyru; dzisiejsze 
Saida  na  terenie  Libanu.  W  Piśmie  Świę-
tym  Sydon  jest  nazywany  pierworodnym 
synem  Kanaana  (Rdz  10,15)  oraz  wielką 
metropolią (Joz 11,8). Uchodził za najzna-
mienitsze miasto Fenicji (wspomina o nim 
Homer, IX/VIII w. przed Chr.). Jego hege-
monia  wyrażała  się  również  w  tym,  że 
wszystkich  mieszkańców  Fenicji  nazywa-
no niekiedy Sydończykami (np. 1Krl 5,20; 
16,31). Z czasem królestwo Sydonu utraciło 
swoje znaczenie na rzecz sąsiedniego Tyru. 
Na nowo odzyskało  swoją pozycję w cza-
sach  perskich.  Jezus  tylko  jeden  raz  udał 
się w okolice Tyru i Sydonu, gdzie uwolnił 
od  złego  ducha  córkę  Syrofenicjanki  (Mk 
7,24-30).  Również  apostoł  Paweł  zatrzy-
mał się w Sydonie podczas swojej podróży 
z Cezarei do Rzymu (Dz 27,3). Zob. FENI‑
CJA, TYR.

SYJON – początkowo nazwa południowo-w-
schodniego wzgórza Jerozolimy, na którym 
stała, zdobyta przez Dawida, twierdza Jebu-
sytów. Na cześć zwycięzcy miejsce to nazwa-
no  Miastem  Dawida  (2Sm  5,7).  W  Biblii 
określenie Syjon często ma sens metaforycz-
ny. Występuje jako synonim całej Jerozoli-
my. Oznacza świętą górę, którą Bóg wybrał 
na swoje mieszkanie (Hbr 12,22). Prorocy 
widzieli w Syjonie miejsce, w którym doko-
na  się  zbawienie  (Iz 2,2-4). W NT nazwa 
Syjon funkcjonuje jako synonim niebieskie-
go  Jeruzalem  (Hbr  12,22;  Ap  14,1),  czyli 
miejsca  przebywania  Boga  i  odkupionych 
przez Niego ludzi. Zob. JEROZOLIMA.

SYKL –  miara  wagi  stosowana  najczę-
ściej  w  odniesieniu  do  metali  szlachet-
nych i wynosząca ok. 11,4 g kruszcu (tzw. 
sykl  lekki;  niektórzy  podają  8,33  g)  lub 
12,5 g kruszcu (tzw. sykl ciężki, niektórzy 
podają  16,6  g).  Częściej  posługiwano  się 
syklem  lekkim. Z  czasem  sykl  stał  się  jed-
nostką monetarną bitą przez Żydów.

SYN BOŻY –  tytuł  biblijny,  przysługujący 
wybrańcom Boga, których obdarza On szcze-
gólnym upodobaniem. W ST tytuł ten odno-
sił się do aniołów (Hi 1,6), narodu wybrane-
go (Wj 4,22; Pwt 14,1; Oz 2,1), przywódców 
Izraela (Ps 82,6). Mianem Syna Bożego okre-
ślano również oczekiwanego Chrystusa, czyli 
Mesjasza (1Krn 17,13; Ps 2,7; 89,27). W NT 
Jezus został nazwany Synem Bożym i tylko 
On jest nim w sensie właściwym (Mt 4,3.6; 
17,5;  26,63;  Mk  3,11.17;  5,7;  15,39;  Łk 
4,41). Prawdę tę Jezus wielokrotnie objawiał 
w swoim nauczaniu (Mt 7,21; 11,27; 21,37; 
22,42-46;  24,36;  J  10,36;  20,17).  Apostoło-
wie Paweł i Jan, mówiąc o Jezusie jako Synu 
Bożym, wskazują na Jego odwieczne istnie-
nie wraz z Bogiem. Jezus – Syn Boży – ist-
niał  jako  Słowo,  ma  swój  udział  w  dziele 
stworzenia  i  jest  pośrednikiem  objawienia 
i odkupienia.
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SYN CZŁOWIECZY – biblijny zwrot stoso-
wany na określenie człowieka (np. Ps 8,5; 
144,3; Ez  2,1)  lub  całej  ludzkości  (Ps  4,3; 
Prz 8,31). W ST wyrażenie to jest używane 
dla  podkreślenia  dystansu  między  Bogiem 
a człowiekiem. W apokaliptyce żydowskiej 
oznaczało  ono  godność  i  stało  się  tytułem 
specjalnego  pośrednika,  który  ukaże  się 
na  końcu  czasów.  W  Księdze Daniela  jest 
mowa o przybywającym na obłokach Synu 
Człowieczym, który na wieki będzie pano-
wał nad ludźmi (Dn 7,13nn). W NT Jezus 
wielokrotnie  nazywa  siebie  Synem  Czło-
wieczym.  Wypowiedzi  Jezusa,  w  których 
używa tego określenia w stosunku do wła-
snej osoby, można podzielić na dwie grupy: 
kiedy mówi o godności przysługującej Syno-
wi Człowieczemu, który ma władzę odpusz-
czania grzechów i jest Panem szabatu, oraz 
gdy  mówi  o  sobie  jako  tym,  który  przy-
szedł, żeby służyć, który nie ma mieszkania, 
który będzie musiał cierpieć i zostanie zabi-
ty. Taki kontekst użycia tego zwrotu przez 
Jezusa sugeruje, że z jednej strony akcento-
wał  On  w  ten  sposób  swoje  człowieczeń-
stwo, a z drugiej objawiał swoje mesjańskie 
posłannictwo,  przywołując  znany  Żydom 
obraz  Syna  Człowieczego  jako  sędziego, 
który ma przyjść na końcu czasów i zapa-
nować nad wszystkim.

SYN DAWIDA –  tytuł  mesjański,  odnie-
siony  w  NT  do  Jezusa.  Jest  to  bezpo-
średnie nawiązanie do  faktu, że w Jezusie 
wypełniło  się  proroctwo  dane  Dawidowi, 
iż  z  jego  potomstwa  będzie  wywodził  się 
Chrystus,  doskonały  i  wieczny  król  Izra-
ela (2Sm 7,11-16). Sam Jezus pozwalał, aby 
tak  do  Niego  się  zwracano  (np.  Mt  9,27; 
21,9),  choć w niektórych  sytuacjach ukry-
wał swoją godność, aby uniknąć utożsamie-
nia Go z politycznym wyzwolicielem ocze-
kiwanym przez Żydów (np. Mk 1,40-45+).  
Tytuł Syna Dawida odnosi do Jezusa rów-
nież  Kościół  pierwotny  (Rz  1,3n;  2Tm 

2,8),  podkreślając  tym  samym  autentyzm 
Jego  mesjańskiego  posłannictwa.  Ewange-
lista  Mateusz  zamieszcza  rodowód  Jezusa, 
potwierdzający  Jego  pochodzenie  z  rodu 
Dawida (Mt 1,1-17).

SYNAGOGA (gr.  synagoge  –  ‘zgromadze-
nie’)  –  miejsce  modlitewnych  zgromadzeń 
Żydów.  Geneza  synagogi  jest  sprawą  dys-
kusyjną.  Jedni  uważają,  że  od  pierwszych 
lat obecności Izraelitów w Kanaanie istniały 
specjalne namioty lub budynki, które służy-
ły celom modlitewnym. Ich zdaniem insty-
tucja synagogi ukształtowała się na drodze 
powolnej  ewolucji.  Inni  natomiast  wiążą 
powstanie synagog z faktem zburzenia świą-
tyni jerozolimskiej i deportacji Izraelitów do 
Babilonii (586 r. przed Chr.). Brak świąty-
ni  spowodował,  że  punkt  ciężkości  religii 
izraelskiej przesunął  się  z obchodów  litur-
gicznych  w  świątyni  na  gromadzenie  się 
w synagogach, aby czytać, studiować i roz-
ważać  Prawo.  Wygnańcy,  którzy  powró-
cili  z Babilonii do  swojej  ziemi, przynieśli 
ze  sobą  zwyczaje  związane  z  synagogami  
(Ne 8,2; Ezd 8,15),  które nawet po  odbu-
dowaniu  świątyni  jerozolimskiej  stały  się 
integralną  częścią  religii  Izraela.  Powstał 
również  zwyczaj,  że  gdziekolwiek  istniała 
żydowska diaspora, tam wznoszono synago-
gę. Pod względem architektonicznym syna-
gogi  wpisywały  się  w  lokalną  zabudowę. 
Najczęściej były to budynki wzniesione na 
planie  prostokąta,  posiadające  trzy  nawy 
i zwrócone w kierunku Jerozolimy. Z cza-
sem terminem synagoga zaczęto określać nie 
tylko sam budynek,  lecz także gromadzącą 
się w nim wspólnotę modlących  się  ludzi. 
Celebracje w synagogach miały wspólne ele-
menty: rozpoczynanie liturgii o tym samym 
czasie  co  w  świątyni;  odmawianie  tych 
samych,  przewidzianych  na  daną  okolicz-
ność modlitw;  odczytywanie  tych  samych, 
ustalonych  wcześniej  fragmentów  Pisma 
Świętego;  homilię.  Do  ważności  modlitwy 



2948Synaj – Świątynia

potrzebna  była  obecność  dziesięciu  męż-
czyzn. Synagogi służyły jako miejsca rozsą-
dzania sporów pomiędzy członkami wspól-
noty. W nich zazwyczaj mieściła się szkoła 
dla  dzieci  członków  wspólnoty.  Synagogi 
integrowały więc żydowską wspólnotę lokal-
ną.  Początek  publicznej  działalności  Jezu-
sa wiąże się z Jego uczestnictwem w litur-
giach  synagogalnych.  W  synagogach  Jezus 
nauczał i uzdrawiał (np. Łk 4,16-37). Misyj-
na działalność apostołów, zwłaszcza Pawła, 
w pierwszej kolejności ukierunkowana była 
na  żydowskie  synagogi  gęsto  rozsiane  po 
terenie Cesarstwa Rzymskiego.

SYNAJ –  półwysep  o  kształcie  odwróco-
nego  trójkąta,  stanowiący  pomost  między 
Afryką  i  Azją,  położony  pomiędzy  Kana-
łem  Sueskim  a  Zatoką  Akaba.  Dominuje 
tam klimat pustynny z nikłą ilością opadów. 
Obszar  ten  mimo  niekorzystnych  warun-
ków  jest zamieszkany przez  ludzi od  trzy-
dziestu  tysięcy  lat.  Przecinały  go  liczne 
trakty,  którymi  przemieszczały  się  grupy 
etniczne, armie i rzesze kupców. Na Synaju 
znajduje się góra nosząca tę samą nazwę, na 
której Mojżesz otrzymał od Boga Prawo (Wj 
31,18). Góra ta nosi również nazwę Horeb 
(np. Pwt 1,2).  Jako miejsce objawienia się 
Boga  człowiekowi  stała  się  ona  miejscem 
świętym i symbolem Bożej opieki (Ps 68,9). 
Apostoł  Paweł,  pokazując  różnice  między 
Starym  a  Nowym  Przymierzem,  odwołuje 
się do Synaju jako symbolu starego porząd-
ku (Ga 4,24n). Zob. PRZYMIERZE.

SZABAT – ostatni dzień tygodnia, święto-
wany przez Żydów jako dzień przeznaczony 
na modlitwę i odpoczynek. Tradycja świę-
towania szabatu jest zakorzeniona w biblij-
nym opisie  stwarzania  świata  (Rdz 2,1-3),  
według  którego  Bóg  w  siódmym  dniu  po 
zakończonym  dziele  przestał  pracować, 
a następnie pobłogosławił ten dzień i usta-
nowił go świętym. Od początków istnienia 

biblijnego  Izraela  szabat  stanowił  centrum 
żydowskich praktyk religijnych. Żydowskie 
prawodawstwo  bardzo  ściśle  obwarowa-
ło  ten  dzień  stosownymi  normami,  które 
dokładnie  wyjaśniały,  jak  należy  go  świę-
tować i od jakich prac bezwzględnie należy 
się powstrzymać (Pwt 5,12-15). Szabat był 
dniem radości oraz znakiem jedności między 
Bogiem a ludem Izraela. Jego zachowywanie 
stanowiło jeden z czynników umacniających 
narodową i religijną tożsamość Żydów.

SZATAN – zob. DIABEŁ.

ŚWIĄTYNIA – budowla wzniesiona w Jero-
zolimie, w której złożono Arkę Przymierza, 
symbol obecności Boga pośród ludu izrael-
skiego.  Stanowiła  centrum  życia  religijne-
go i społecznego Izraela od czasów monar-
chii (X w. przed Chr.) aż do jej ostatecznego 
zburzenia w 70 r. po Chr. Po raz pierwszy 
zbudowano ją w ok. 960 r. przed Chr., za 
panowania Salomona (965-926 przed Chr.) 
na wzgórzu Moria w Jerozolimie, na którym 
Abraham miał złożyć ofiarę ze swojego syna 
Izaaka. Ta świątynia została zburzona przez 
Babilończyków w 586 r. przed Chr. Odbu-
dowano ją po powrocie z przesiedlenia babi-
lońskiego (ok. 520 r. przed Chr.), ale nie było 
już w niej Arki Przymierza, zabranej praw-
dopodobnie  przez  Babilończyków.  Drugą 
rekonstrukcję  przeprowadził  Herod  Wiel-
ki, który w ramach prowadzonych z ogrom-
nym  rozmachem  prac  architektonicznych 
przywrócił  jej  dawną  świetność.  Kilka  lat 
po zakończeniu odbudowy, Rzymianie, tłu-
miąc  żydowskie  powstanie  w  70  r.  po 
Chr., spalili doszczętnie świątynne budynki. 
Według opisu z 1Krl 6 – 9, świątynię zbu-
dowano na planie prostokąta o wymiarach 
ok. 27 m na 9 m i podzielono na trzy czę-
ści: przedsionek, nawę główną, zwaną miej-
scem świętym, i wydzielone zasłonami miej-
sce najświętsze, w którym przechowywano 
Arkę Przymierza. Świątynia była oddzielona 
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dziedzińcem od pałacu królewskiego, a cały 
kompleks budynków usytuowano na wiel-
kim placu otoczonym murem. Przed świą-
tynią stał wielki ołtarz ofiarny. Jej wnętrze 
wyłożone było drewnem cedrowym pokry-
tym złotem. Umieszczono tam złoty ołtarz, 
dziesięć złotych świeczników i sprzęty litur-
giczne. Do wnętrza świątyni mogli wchodzić 
tylko wybrani,  a do miejsca najświętszego 
wyłącznie  najwyższy  kapłan,  raz  w  roku. 
Na  terenie  świątynnym  składano  codzien-
ne  ofiary  całopalenia  i  kadzenia.  Każdy 
Żyd przynajmniej raz w roku miał obowią-
zek  odbyć  pielgrzymkę  do  świątyni.  Jezus 
aprobował świątynne praktyki, sam w nich 
uczestniczył, ale potępiał przesadny forma-
lizm (Łk 22,50) i zapowiedział jej zniszcze-
nie  (Mt  23,38n).  Zob.  ARKA PRZYMIE‑
RZA, MIEJSCE NAJŚWIĘTSZE, MIEJSCE 
ŚWIĘTE, MIESZKANIE.

ŚWIĘCI – osoby wyróżniające się szczegól-
ną więzią z Bogiem. W ST termin ten ma 
podwójne znaczenie. Świętymi są ci, którzy 
dochowują wierności przymierzu i są zwią-
zani  z  Bogiem  relacją  miłości  (Ps  31,24), 
a także ci, którzy są przeznaczeni na wyłącz-
ną  służbę  Bogu  i  przez  to  oddzieleni  od 
reszty  społeczności  (Dn  7,27).  W  NT  ter-
minem tym określa  się  chrześcijan, którzy 
dzięki wierze w Chrystusa są oddzieleni od 
pogan (1Kor 6,2). Apostoł Paweł mówi tak 
o wszystkich członkach wspólnot chrześci-
jańskich, które odwiedza i do których wysy-
ła listy (np. Flp 4,22). 

ŚWIĘTE MIESZKANIE – zob. 
MIESZKANIE. 

ŚWIĘTO NAMIOTÓW  (hebr.  Sukkot) 
–  jedno  z  trzech  najważniejszych  świąt 
żydowskich, związanych ze zwyczajem piel-
grzymowania  do  Jerozolimy.  Jego  obcho-
dy  odbywały  się  jesienią  i  trwały  osiem 
dni.  Święto  Namiotów  było  radosnym 

dziękczynieniem  za  zbiory  zboża  i  wino-
gron.  Podstawowym  rytuałem  tego  świę-
ta  było  nakazane  przez  Boga  mieszkanie 
w  szałasach  (Ne  8,13-18).  W  ten  sposób 
nawiązywano  do  wędrówki  przez  pusty-
nię  i  przypominano  o  nieustannie  towa-
rzyszącej  Izraelowi  opiece  Boga.  W  czasie 
tej  uroczystości  miało  miejsce  poświęce-
nie świątyni Salomona (1Krl 8). Co siedem 
lat, w ramach obchodów Święta Namiotów, 
publicznie  odczytywano  Prawo.  W  juda-
izmie panowało też przekonanie, że w przy-
szłości właśnie podczas tego święta w Jero-
zolimie  zbiorą  się  wszystkie  narody,  aby 
wielbić Boga (Za 14,16).

ŚWIĘTO PRZAŚNIKÓW – zob. 
PASCHA.

ŚWIĘTO PRZEBŁAGANIA  (hebr.  Jom 
Kippurim – ‘Dzień Przebłagania’ lub ‘Dzień 
Pojednania’)  –  jedno  z  najważniejszych 
świąt  w  kalendarzu  religijnym  Izraela, 
wprowadzone  do  niego  po  przesiedleniu 
babilońskim (586 r. przed Chr.). Obchodzo-
no  je na początku  roku – dziesiątego dnia 
miesiąca  Tiszri (pierwszy  miesiąc  roku, 
przełom września i października). Przepisy 
dotyczące sposobu świętowania Dnia Prze-
błagania  oraz  jego  teologiczne  uzasadnie-
nie  znajdują  się  w  Kpł  16,1-34;  23,26-32;  
Lb  29,7-11.  Teksty  te  pochodzą  z  trady-
cji  kapłańskiej  i  powstały  po  powrocie 
z  wygnania  babilońskiego  (538  r.  przed 
Chr.).  Ustanowienie  tego  święta  przypisy-
wano Mojżeszowi, który otrzymał od Boga 
stosowne polecenie odnośnie do jego prze-
biegu.  Obrzędy  liturgiczne  wykonywane 
corocznie w świątyni jerozolimskiej, w tym 
wolnym  od  pracy  dniu,  miały  być  wyra-
zem postu i pokuty narodu wybranego, aby 
wyjednać  przebaczenie  za  grzechy  kapła-
nów  i  ludu  oraz  usunąć  nieczystości  ze 
świątyni  i  z  ołtarza  (Kpł  16).  Za  grzechy 
kapłanów  składano  Bogu  krwawą  ofiarę 
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przebłagalną  z  cielca  i  barana. Za  grzechy 
ludu ofiarowany był baran oraz dwa kozły, 
z których jednego pozostawiano przy życiu. 
W  tym dniu,  jedynym w  roku, najwyższy 
kapłan  wchodził  za  zasłonę  miejsca  naj-
świętszego,  aby  krwią  złożonych  w  ofie-
rze zwierząt siedmiokrotnie pokropić płytę 
przebłagalną  (Wj  25,17nn),  na  znak  prze-
błagania Boga. Następnie, w symbolicznym 
geście  włożenia  rąk  na  głowę  pozostawio-
nego  przy  życiu  kozła,  najwyższy  kapłan 
zrzucał  na  niego  wszystkie  grzechy  Izra-
ela. Zaraz potem kozioł był wypędzany na 
pustynię. Jego śmierć oznaczała uwolnienie 
ludu od grzechów. 

ŚWIĘTO TYGODNI – zob. 
PIĘĆDZIESIĄTNICA.

TALENT – jednostka wagi wynosząca około 
34 kg, odpowiednik 60 min oraz jednostka 
monetarna,  równowartość  6000  drachm. 
Zob. DENAR, MINA.

TYR – starożytne miasto fenickie, położone 
na terenie dzisiejszego Libanu, ok. 35 km na 
południe od Sydonu (obecna nazwa es-Sur). 
Miasto to ma nietypowe położenie geogra-
ficzne, ponieważ znaczna jego część jest usy-
tuowana na wyspie, którą Aleksander Wielki 
połączył z lądem rampą oblężniczą. Ta loka-
lizacja sprawiła, że przez długie wieki Tyr 
był cenionym portem handlowym. Początki 
osadnictwa miejskiego w Tyrze  sięgają  III 
tysiąclecia przed Chr. Istnienie miasta w II 
tysiącleciu  potwierdzają  wzmianki  ugaryc-
kie, hetyckie oraz egipskie. Chociaż odkry-
cia archeologiczne pokazują, że nie było żad-
nej przerwy w osadnictwie na terenie Tyru, 
przyjęła się opinia, że miasto zostało odbu-
dowane ok. 1200 r. przed Chr. przez Sydoń-
czyków (być może zniszczeń dokonały tzw. 
Ludy Morza, zob. Filistyni). W Pięcioksięgu 
nie znajdujemy żadnej wzmianki o Tyrze, 
a  pierwsza  informacja  w  Piśmie  Świętym 

na jego temat znajduje się w Joz 19,29, gdzie 
wspomina się o jego fortyfikacjach. Stosun-
ki handlowe Izraela z Tyrem zostały zaini-
cjowane przez króla Dawida, który poprosił 
Hirama,  króla  Tyru,  o  dostarczenie  drew-
na cedrowego oraz robotników do budowy 
pałacu w Jerozolimie (2Sm 5,11; 1Krn 14,1; 
22,4).  Następca  Dawida,  Salomon,  także 
sprowadzał z Tyru drewno cedrowe i cypry-
sowe  oraz  rzemieślników,  którzy  poma-
gali  przy  budowie  świątyni  w  Jerozolimie  
(np.  1Krl  7,13nn).  Mieszkańcy  Tyru  byli 
doskonałymi  żeglarzami  i  wzięli  udział 
w wyprawie floty Salomona do Ofiru (np. 
1Krl 9,26-28). Izebel, córka Ittobaala, króla 
Tyru, poślubiła Achaba, władcę Królestwa 
Północnego, co przyczyniło się do asymila-
cji tyryjskich elementów religijnych i kultu-
rowych  w  Samarii.  Ewangelie  wspomina-
ją o jednym tylko pobycie Jezusa w okolicy 
Tyru i Sydonu (Mk 7,24). Chrystus podaje 
Tyr jako przykład miasta pogańskiego, które 
na Sądzie Ostatecznym czeka lepszy los niż 
te miasta  palestyńskie,  które Go  odrzuciły 
(Mt 11,21n). Zob. FENICJA, SYDON.

UCZTA WESELNA, UROCZYSTOŚĆ 
WESELNA –  uroczyste  przyjęcie,  nastę-
pujące  po  ceremonii  zaślubin,  trwające 
cały  tydzień,  obchodzone  w  gronie  rodzi-
ny,  sąsiadów  i  przyjaciół.  Te  wyjątkowe 
dni  uczty  weselnej  –  dzielenia  się  miło-
ścią – stały się dla autorów biblijnych dosko-
nałym  obrazem  dla  wyrażenia  oblubień-
czej miłości pomiędzy Bogiem i Jego ludem 
oraz pomiędzy Bogiem i pojedynczym czło-
wiekiem.  Jezus  swoje  przyjście  na  ziemię 
porównał  m.in.  do  rozpoczęcia  się  uczty 
weselnej,  na  której  On  jest  panem  mło-
dym, a wierzący w Niego są panną młodą. 
W  ten  sposób  została  przekazana  prawda 
o królestwie Bożym, które gdy się w pełni 
objawi, będzie stanem nieprzerwanej rado-
ści i szczęścia (Mk 2,19; J 3,29). W przypo-
wieściach nawiązujących do uczty weselnej 
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Jezus  jednoznacznie  stwierdził,  że  nie  ma 
człowieka,  którego  Bóg  nie  powołałby  do 
radości przebywania z Nim w wieczności. 
Każdy człowiek wezwany jest więc do tego, 
aby pozytywnie odpowiedzieć na zaprosze-
nie  Boga,  a  następnie  w  odpowiedni  spo-
sób przygotować się do spotkania ze swoim 
Stwórcą (Mt 22,1-14; 25,1-13). W Apokalip‑
sie św. Jana metafora uczty weselnej wyra-
ża wieczne królowanie zmartwychwstałego 
Baranka – Jezusa Chrystusa (Ap 19,9). 

WRÓŻBITA, WRÓŻBIARSTWO –  zob. 
MAGIA.

WSPÓLNOTOWA OFIARA (hebr. zewach, 
szelamim lub zewach szelamim) – ofiara nazy-
wana  także  ‘ofiarą  biesiadną’  albo  ‘ofiarą 
za pokój’. Była  to ofiara krwawa składana 
na życzenie  indywidualnych pielgrzymów, 
szczególnie rodzin przybywających do Jero-
zolimy.  Jej  celem  było  z  jednej  strony 
wyrażenie wdzięczności Bogu  za otrzyma-
ne przez rodzinę dobrodziejstwa, z drugiej 
natomiast, prośba o  jeszcze większe  zacie-
śnienie więzów rodzinnych oraz pogłębienie 
relacji rodziny z Bogiem (np. Rdz 31,54; Kpł 
3,1nn; 1Sm 1,21). W księgach biblijnych nie 
ma przepisów, które w jednoznaczny sposób 
określałyby, co ma być przedmiotem ofiary 
wspólnotowej i w jaki sposób należy ją skła-
dać. W ofierze tej można było złożyć młodą 
krowę, owcę, wołu itp. Po zabiciu zwierzę-
cia kapłan zobowiązany był wylać jego krew 
na ołtarz (np. Pwt 12,27), a następnie spa-
lić jego tłuszcz (np. Kpł 3,3-5). Po ofiarowa-
niu Bogu krwi i tłuszczu zwierzęcia kapła-
ni  otrzymywali  jego  mostek  oraz  prawą 
łopatkę (Kpł 7,28-34). To, co zostało, zabie-
rał ofiarodawca, aby przygotować ucztę dla 
rodziny i zaproszonych gości.

WULGATA (łac.  vulgata  –  ‘rozpowszech-
niona’) – łaciński przekład Pisma Świętego, 
przygotowany w IV w. z polecenia papieża 

Damazego  I  (366-384)  przez  św.  Hiero-
nima  (340-419),  który  poprawił  i  uzupeł-
nił  istniejące  przekłady  ksiąg  biblijnych 
oraz  przetłumaczył  brakujące.  W  ten  spo-
sób powstało integralne tłumaczenie całego 
tekstu  Pisma  Świętego  na  łacinę.  Przekład 
ten nie od razu przyjął się w Kościele. Osta-
tecznie Sobór Trydencki w 1546 r. dokonał 
jego rewizji i uznał za autentyczny, oficjalny 
tekst kościelny. Nazwa Wulgata przyjęła się 
z tego względu, że tekst ten stał się z czasem 
bardzo  popularny  w  całym  Kościele.  Zob. 
SEPTUAGINTA.

WYNAGRADZAJĄCA OFIARA –  zob. 
PRZEBŁAGALNA OFIARA.

WYROCZNIA – w Piśmie Świętym jest to 
informacja  lub  przesłanie,  które  Bóg  kie-
ruje  do  człowieka  lub  do  całej  społecz-
ności.  Często  wyrocznia  jest  odpowiedzią 
na  postawione  przez  człowieka  pytanie 
lub  stanowi  szczególną  interwencję  Boga, 
który  objawiając  swoją wolę,  kieruje  losa-
mi  świata. W Piśmie Świętym mamy uka-
zane trzy sposoby otrzymywania wyroczni:  
1) w czasie snu (np. Rdz 40,8nn; 1Sm 15,16; 
Mt  1,20-24);  2)  pod  wpływem  natchnie-
nia  lub w widzeniu (np. 1Sm 8,21n; 9,17;  
Ez  2,1nn;  Dz  9,10nn);  3)  przez  rzuca-
nie losów (np. Wj 28,30; Joz 7,16nn; 1Sm 
14,41nn; Dz 1,26). W ciągu dziejów Izraela 
istniały wyznaczone miejsca i osoby umoż-
liwiające  otrzymanie  wyroczni  od  Boga. 
Szczególnymi przekazicielami Bożych wyro-
ków byli  charyzmatyczni  prorocy. Władcy 
na dworach mieli zazwyczaj kogoś, kto prze-
kazywał Bożą wolę i głos takiego człowieka 
brano pod uwagę na przykład w organiza-
cji wypraw wojennych (np. 2Krn 18,3nn). 
Prawo zabraniało Żydom stosowania jakich-
kolwiek praktyk magicznych,  którymi  czę-
sto  posługiwali  się  ludzie  przekazujący 
wyrocznie  w  społecznościach  pogańskich. 
Bóg  sam  przekazywał  swoje  objawienie 
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w sposób pewny i jednoznaczny i nie miało 
to nic wspólnego z praktyką magiczną czy 
wróżbiarską.

WYROCZNIA PANA – specyficzny zwrot, 
formuła  biblijna  stosowana  przez  proro-
ków,  którzy  powoływali  się  na  otrzyma-
ne  od  Boga  objawienie  za  pomocą  słów: 
Tak mówi Pan lub wyrocznia Pana, nadając 
w ten sposób swojej wypowiedzi szczegól-
ną siłę wyrazu. Takie wypowiedzi budowa-
ły  autorytet  proroków  jako  autentycznych 
przekazicieli  woli  Bożej  oraz  miały  często 
charakter  normatywny,  zobowiązujący  do 
wypełnienia  objawionego  przez  proroków 
Bożego zamysłu.

WYSOKA RADA –  Sanhedryn  (gr.  syne‑
drion –  ‘rada  przywódców’).  Ewangelie 
i  Dzieje Apostolskie,  a  także  źródła  poza-
biblijne  stosują  ten  termin  na  określenie 
wielu różnych rad żydowskich. NT najczę-
ściej  używa  go  w  odniesieniu  do  najwyż-
szego sądu w Jerozolimie. W czasach Jezu-
sa organ ten stanowił najwyższą żydowską 
władzę religijną i sądowniczą w Jerozolimie. 
W jej ławach zasiadało 71 osób: urzędujący 
najwyższy kapłan i jego poprzednicy; star-
si,  czyli przedstawiciele zamożnych rodów 
arystokratycznych; nauczyciele wywodzący 
się  z  kręgów  faryzeuszów  i  saduceuszów. 
Wysoka Rada była organem, który dokonał 
sądu nad Jezusem (Mt 26,59), a także badał 
działalność i nauczanie pierwszej wspólnoty 
Kościoła w Jerozolimie, na której członków 
nałożył  pewne  sankcje  mające  zatrzymać 
ekspansję chrześcijaństwa (Dz 4 – 6; 23).

WZNIESIENIE KULTOWE – ogólne okre-
ślenie  miejsca,  w  którym  składano  ofiary 
i sprawowano kult. Mogły to być naturalne 
pagórki albo też podwyższenia zbudowane 

przez człowieka w celach kultycznych. Przed 
reformą  deuteronomiczną  i  scentralizowa-
niem kultu w świątyni jerozolimskiej wznie-
sienia służyły Izraelitom do oddawania czci 
Jahwe  i  były  uznawane  za  legalne  miej-
sca  kultu.  W  czasach  ST  wzniesienia  sta-
nowiły  jednak  typowy  element  kananej-
skiego  kultu  płodności  oraz  kultu  Baala  
(Jr 19,5). Ponieważ przyczyniały się do upa-
wiania  publicznego  bałwochwalstwa,  spo-
tykały  się  z  coraz bardziej  zdecydowanym 
potępieniem  ze  strony  proroków  i  niektó-
rych  królów.  W  końcu  całkowicie  wyeli-
minowano tę formę kultu (początek VI w. 
przed Chr.). 

ZGROMADZENIE (hebr. kahal,  gr.  ekkle‑
sia)  –  termin  odnoszący  się  do  wspólno-
ty  ludzi  jednoczących  się  ze  względu  na 
wspólne  pochodzenie  lub  ze  względu  na 
wspólny cel. Pierwotnie termin zgromadze‑
nie  dotyczył  powszechnego  zwołania  męż-
czyzn z Izraela w celu stawienia czoła wro-
gowi lub wyruszenia na wyprawę wojenną  
(np. Lb 10,7). Sygnałem nakazującym zebra-
nie się w oznaczonym miejscu był dźwięk 
trąby.  Wielokrotnie  w  Piśmie  Świętym 
(szczególnie w Wj, Lb, Pwt, 1-2Krn) zgro‑
madzeniem  nazywany  jest  cały  Izrael.  Po 
instytucjonalizacji kultu świątynnego hebr. 
termin kahal przybrał także znaczenie reli-
gijne  i  określał  wspólnotę  ludu  zwołane-
go,  aby  oddawać  cześć Bogu. Kościół  jako 
wspólnota  ludzi wierzących  jest  określany 
w NT mianem ekklesia (najbliższy gr. odpo-
wiednik  hebr.  kahal),  czyli  ‘zgromadzenie 
ludu Nowego Przymierza’. Kościół jest więc 
postrzegany jako nowy Lud Boży zwołany 
przez  Boga.  Najpełniejszym  urzeczywist-
nieniem  tego  zwołania  jest  zgromadzenie 
eucharystyczne (np. 1Kor 11,17-34).
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Historia powszechna

1830-1530	 	Starożytne	imperium	
babilońskie.

1728-1686	 	Panowanie	Hammurabiego.	
Kodeks	prawa.

1720-1570	 	Panowanie	Hyksosów	
w	Egipcie.

ok.	1400	 Listy	z	Tell-el-Amarna.

1294-1279	 Panowanie	faraona	Setiego	I.

1279-1213	 Panowanie	faraona	Ramzesa	II.

Historia zbawienia

ok.	1850	 	Wyjście	Abrama	
z	Mezopotamii	do	ziemi	
Kanaan.

ok.	1700	 	Rozwój	plemion	izraelskich		
we	wschodniej	części	delty	
Nilu.	Jakub	patriarchą	
plemion	izraelskich.

ok.	1650		 Józef	zarządcą	Egiptu.	

ok.	1300	 	Izraelici	zmuszeni	do	
pracy	na	rzecz	faraona.

ok.	1270-1230	 Wyjście	Izraelitów		
	 z	Egiptu;		wędrówka		
	 przez	pustynię.	
	 Przymierze	na	Synaju.	

Tablice chronologiczne

Chro	no	lo	gia	wy	da	rzeń	Sta	re	go	Te	sta	men	tu	po	zo	sta	je	wciąż	w	sfe	rze	ba	dań	ar	che	olo	gicz-
nych	i	hi	sto	rycz	nych.	W	Piśmie	Świętym	hi	sto	ria	słu	ży	teo	lo	gii,	co	nie	wy	klu	cza	praw	dzi	wo	ści	
zda	rzeń,	ale	wska	zu	je	na	in	ne	ich	ro	zu	mie	nie.	Chro	no	lo	gię	wy	da	rzeń	do	ty	czą	cą	św.	Paw	ła	
opar	to	na	wy	ni	kach	ba	dań	eg	ze	ge	ty	ks.	W.	Ra	ko	ce	go	CM	(PawełApostoł.Chronologiażycia
ipism,	Czę	sto	cho	wa	2003).

2000

1500
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1213-1204	 	Panowanie	faraona	
Merneptaha.	
W	hymnie	ułożonym	na	jego		
cześć	znajduje	się	najstarsza		
pozabiblijna	wzmianka		
nazwy	Izrael.

753	 Założenie	Rzymu.

ok.	1230-1200	 Wejście	Izraelitów		
	 do	ziemi	Kanaan		
	 pod	wodzą	Jozuego.

ok.	1200-1030	 Czasy	sędziów		
	 w	Izraelu.	

ok.	1040	 Prorocka	działalność		
	 Samuela.

ok.	1020-1004	 Instytucja	monarchii		
	 w	Izraelu.	Saul		
	 pierwszym	królem		
	 Izraela.

ok.	1004-965	 Panowanie	króla		
	 Dawida.

ok.	965-926	 	Panowanie	Salomona.	
Budowa	pałacu	
królewskiego	i	świątyni.	

	 Koniec	podboju		
	 Kanaanu.
	
ok.	926-910	 Panowanie	Roboama.

922	 Podział	Izraela	na	dwa		
	 królestwa:
	 Królestwo	Północne		
	 ze	stolicą	w	Samarii		
	 i	Królestwo	Południowe	
		 ze	stolicą	w	Jerozolimie.
	
722	 	Zburzenie	Samarii	

i	upadek	Królestwa	
Północnego.	Wygnanie	
Izraelitów	do	Asyrii.

	 	
701	 Najazd	Asyryjczyków		
	 na	Judę.	

1000
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612	 Zburzenie	Niniwy.

609	 Bitwa	pod	Megiddo.

605-562	 	Nabuchodonozor	II		
królem	babilońskim.

605/604	 Pierwsza	wyprawa		
	 Nabuchodonozora	II		
	 na	Palestynę.
	
605	 Bitwa	pod	Karkemisz.		
	 Ostateczne	pokonanie	faraona		
	 Necho.

559-530	 Cyrus	II	Wielki	królem		
	 perskim.

539	 Cyrus	II	Wielki	zajmuje		
	 Babilon.

640-609	 	Jozjasz	królem	Judy	
(Królestwa	Południowego).

622	 Odnalezienie	Księgi	Prawa.		
	 Reforma	religijna	za	króla		
	 Jozjasza.

597	 Pierwsze	przesiedlenie	
	 Izraelitów	do	Babilonii.
	
586	 	Zdobycie	i	zniszczenie	

Jerozolimy	przez	
Nabuchodonozora	II.	

	 Drugie	przesiedlenie		
	 mieszkańców	Judy.

582	 	Trzecie	przesiedlenie	
mieszkańców	Judy.

539	 Dekret	Cyrusa	II	pozwalający		
	 Izraelitom	na	powrót		
	 do	ojczyzny.	
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175-163	 	Antioch	IV	Epifanes	władcą	
Syrii.	Prześladowanie	Żydów.

538	 	Początek	powrotu	Izraelitów	
z	wygnania	do	Jerozolimy.

536-515	 Odbudowa	(intensywna		
	 od	520	r.	przed	Chr.)		
	 i	poświęcenie	świątyni		
	 jerozolimskiej.	

458	 Powrót	Izraelitów		
	 pod	wodzą	Ezdrasza.

445-433	 Nehemiasz	namiestnikiem			
	 władcy	perskiego	w	Judzie.	
	 Odbudowa	murów		
	 Jerozolimy.

ok.	300		 	Wg	ListuPseudo‑Arysteasza		
–	na	potrzeby	licznej	kolonii		
żydowskiej	mieszkającej		
w	Egipcie	w	okresie	rządów		
Ptolemeusza	II	powstaje	
grecki	przekład	Tory,	
początek	późniejszej	
Septuaginty	(LXX).

198	 	Palestyna		
pod	władzą	Seleucydów.

167-164	 	Antioch	IV	bezcześci	
świątynię	w	Jerozolimie.	
Wielkie	prześladowanie	
Żydów.	Powstanie	
Machabejskie.

166-160	 	Rządy	Judy	Machabeusza.		
Walka	o	wyzwolenie	spod		
władzy	Seleucydów.

164	 Oczyszczenie	świątyni		
	 zbezczeszczonej	przez	pogan.
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60	 Pierwszy	triumwirat		
	 w	Rzymie	(Pompejusz,		
	 Juliusz	Cezar		
	 i	Krassus).

51-30	 Kleopatra	królową		
	 Egiptu.

49	 Juliusz	Cezar		
	 obejmuje		
	 dyktatorską	władzę		
	 w	Rzymie.

44	 Zabójstwo	Juliusza		
	 Cezara.

40	 Senat	rzymski		
	 ogłasza	Heroda	
	 „królem	Żydów”.

35	 Małżeństwo		
	 Marka	Antoniusza		
	 z	Kleopatrą.

31	 Bitwa	pod	Akcjum.		
	 Oktawian	pokonuje		
	 Marka	Antoniusza.

30	 Samobójstwo		
	 Marka	Antoniusza		
	 i	Kleopatry.

27	przed	Chr.	–	14	po	Chr.	 Panowanie	cesarza		
	 Oktawiana	Augusta.

20-19	 Początek	budowy		
	 nowej	świątyni		
	 w	Jerozolimie.

63	 	Zdobycie	Jerozolimy		
przez	Pompejusza.		
Palestyna	prowincją	
rzymską.

40-4	 Panowanie	Heroda		
	 Wielkiego.
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4	przed	Chr.	–	6	po	Chr.	 Archelaos		
	 etnarchą	Idumei,		
	 Judei	i	Samarii.

4	przed	Chr.	–	39	po	Chr.	 Filip	tetrarchą		
	 Iturei	i	kraju		
	 Trachonu.

4	przed	Chr.	–	39	po	Chr.	 Herod	Antypas		
	 tetrarchą	Galilei		
	 i	Perei.

6-41	 	Judea,	Samaria	
i	Idumea		
zarządzane	przez	
prokuratorów	
rzymskich	
zależnych		
od	cesarskiego	
legata	Syrii.

14-37	 Tyberiusz	cesarzem		
	 Rzymu.

26-36	 Poncjusz	Piłat		
	 prokuratorem	Judei.

4	przed	Chr.	–	39	po	Chr.	 Panowanie	Heroda		
	 Antypasa	(znany	z	NT		
	 jako	„Herod”).

7	lub	6	 Narodzenie	Jezusa		
	 Chrystusa.

5	lub	6	 Narodzenie	Szawła		
	 z	Tarsu.

18-36	 Kajfasz	najwyższym		
	 kapłanem.	

ok.	27	 Początek	działalności		
	 Jana	Chrzciciela.

ok.	30	 Męka,	Śmierć		
	 i	Zmartwychwstanie		
	 Chrystusa.	

ok.	34	 Męczeństwo		
	 Szczepana.	

34	 Nawrócenie	Szawła		
	 (Pawła)		
	 pod	Damaszkiem.

0

30



2959

37-41	 Kaligula	cesarzem		
	 Rzymu.

39	 Herod	Antypas		
	 wygnany	przez	Kaligulę.

41-54	 Klaudiusz	cesarzem		
	 Rzymu.

41-44	 Herod	Agryppa	I		
	 królem	Palestyny.

44	 Śmierć	Heroda	Agryppy	I.		
	 Palestyna	staje	się		
	 prowincją	rzymską.

49	 Edykt	Klaudiusza,		
	 na	mocy	którego	Żydzi		
	 musieli	opuścić	Rzym.

51	lub	52	 Gallio	prokonsulem	Achai.

37	 Paweł	odwiedza		
	 Jerozolimę.

43-44	 Prześladowania		
	 chrześcijan		
	 za	Heroda	Agryppy	I.		
	 Męczeństwo	Jakuba		
	 Starszego.	Aresztowanie		
	 i	wyzwolenie	Piotra.

44	lub	45	 Paweł	i	Barnaba	głoszą		
	 Ewangelię	w	Antiochii		
	 Syryjskiej.

od	45	do	46	 Pierwsza	wyprawa		
	 misyjna	Pawła	i	Barnaby.		
	 Powstanie	wspólnot		
	 chrześcijan	na	Cyprze,		
	 w	Antiochii	Pizydyjskiej,		
	 Ikonium,	Listrze	i	Derbe.

od	47	do	51	 Druga	wyprawa	misyjna		
	 Pawła.	Powstanie		
	 wspólnot	chrześcijan		
	 w	Troadzie,	Filippi,		
	 Tesalonice,	Berei		
	 i	Koryncie.

51	 Tzw.	Sobór	Jerozolimski.
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52-60	 Antoniusz	Feliks		
	 prokuratorem	Judei.

54-68	 Neron	cesarzem	Rzymu.

60-62	 Porcjusz	Festus		
	 prokuratorem	Judei.

64	 Pożar	Rzymu		
	 i	prześladowanie		
	 chrześcijan.
	 Gessius	Florus		
	 prokuratorem	Judei.

66-70	 Powstanie	żydowskie.		
	 Wespazjan	i	Tytus	okupują		
	 Palestynę	i	zdobywają		
	 Jerozolimę.	W	grotach		
	 Qumran	ukryto		
	 dokumenty	esseńczyków,		
	 odnalezione	w	1947	r.

68	 Panowanie	rzymskich		
	 cesarzy:	Galby,	Ottona,		
	 Witeliusza.

69-79	 Wespazjan	cesarzem	Rzymu.

od	52	do	56	 Trzecia	wyprawa		
	 misyjna	Pawła.		
	 Powstanie	wspólnot		
	 chrześcijan	w	Efezie		
	 i	Kolosach.

od	56	do	58	 Uwięzienie	Pawła		
	 w	Jerozolimie.	Pobyt		
	 w	więzieniu	w	Cezarei.

od	ok.	59	do	61	 Paweł	więziony	w	Rzymie.

od	61	do	62/63	 Ostatni	etap	działalności		
	 Pawła.	
	
62	 Męczeństwo	Jakuba		
	 Młodszego.

63	lub	64	 Ostatnie	uwięzienie		
	 (Rzym)	i	męczeństwo		
	 Pawła.	

64	 Męczeństwo	Piotra		
	 w	Rzymie.	
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70	 Zburzenie	Jerozolimy		
	 	i	świątyni.	Rozproszenie		
	 Żydów.

73	lub	74	 Upadek	Masady;	koniec		
	 oporu	Żydów	przeciwko		
	 Rzymowi.

79-81	 Tytus	cesarzem	Rzymu.

81-96	 Domicjan	cesarzem	Rzymu.		
	 	Prześladowanie	chrześcijan.

96-98	 Nerwa	cesarzem	Rzymu.

98-117	 Trajan	cesarzem	Rzymu.

ok.	85	 Tzw.	synod	w	Jawne		
	 (Jamnia).

ok.	95	 Jan	Apostoł	zesłany		
	 na	Patmos.

ok.	100	 Śmierć	Jana	Apostoła.
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