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Uwagi egzegetyczne do wybranych Psalmów 

(zob.: O. Synowiec Juliusz St. OFMConv, 
Wprowadzenie do Księgi Psalmów, Kraków 1996) 

*   *   * 

Psalm 1 

Dwie drogi życia 

1 Szczęśliwy mąż, 
który nie idzie za radą występnych, 
nie wchodzi na drogę grzeszników 
i nie siada w kole szyderców, 
2 lecz ma upodobanie w Prawie Pana, 
nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. 
3 Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, 
które wydaje owoc w swoim czasie, 
a liście jego nie więdną: 

co uczyni, pomyślnie wypada. 

4 Nie tak występni, nie tak: 
są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. 
5 Toteż występni nie ostoją się na sądzie 
ani grzesznicy – w zgromadzeniu sprawiedliwych, 
6 bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, 
a droga występnych zaginie. 

 

Psalm ten stanowi wprowadzenie do Psałterza. Jest zaliczany do Psalmów mądrościowych, 
bliski Psalmów o Prawie (Ps 19b;119), ale i przemawiania prorockiego (Jr, Ez, Oz; Joz, Pwt). 

Po zburzeniu świątyni Salomona w 586 r., gdy zabrakło Arki Przymierza, pobożność Izraela 
koncentrowała się na coraz głębszym rozważaniu Słowa Bożego i Prawa. Psalmista ukazuje tu nie 
tyle samo w sobie Prawo, ile przynagla do kierowania się ‘Bożymi Drogowskazami’. W duszy Izra-
elity tkwi od czasów życia w charakterze nomadów przekonanie, że życie jest stałym wędrowa-
niem. Tak było potem zwłaszcza w epoce Wyjścia. Wędrówka zakłada ściśle określony cel. Tylko 
bezbożni z góry odrzucają Jahwe, bluźniąc: „Oddal się...! Nie chcemy znać Twoich dróg! Po cóż 
służyć Wszechmogącemu? Co da nam modlitwa do Niego”? (Hi 21,14n). Jednakże ci, którzy łamią 
Przymierze z Bogiem, podpadną pod sąd, a współsędziami ich będą m.in. wierni Bogu (Mal 
3,17nn; Dn 7,22; Mdr 3,7nn). 

Pierwsza część Psalmu (w. 1-3) kreśli obraz człowieka „szczęśliwego”, nie utrzymującego 
związków z bezbożnymi. Porównanie go do drzewa nad strumieniem przemawia bez potrzeby ko-
mentarza w kraju, gdzie zasoby wody są skąpe (por. Jr 17,7; Ps 92,13nn). Autor dzieli ludzi złych 
na 3 kategorie: 1) Występnych: tj. knujących zasadzki na wiernych Bogu; są to ludzie zarozumiali, 
bezczelni przeciwnicy Boga; 2) Grzeszników, tj. ludzi świadomie łamiących Boże Prawo; 3) Szy-
derców: wrogów pokoju, gardzących upomnieniami. 

Druga część Psalmu (w. 4n) przedstawia los człowieka bezbożnego. Jest on podobny do plew, 
które wiatr porywa, które nie ostoją się w czasie sądu Jahwe, ani na Zgromadzeniu sprawiedli-
wych. W zakończeniu Psalmista podejmuje jeszcze raz temat „dwóch dróg”. Jahwe „zna” drogę 
sprawiedliwych: jest ona znaczona ich upodobaniem w Jahwe, ich miłością do Słowa Bożego. 
Fakt, że Jahwe „zna” sprawiedliwego, oznacza, że jest mu bliski i troszczy się o niego. Natomiast 
droga występnych skazana jest na ciemność i zagładę. 

Nie ma oczywiście dwóch „dróg” ze strony Boga. Bóg proponuje drogę jedną – jedyną, wiodą-
cą do Życia. ‘Droga’ bezbożnych to jedynie tło dla tym bardziej wyraźnego uwydatnienia drogi je-
dynej: człowieka szczęśliwego, który życie układa w pasmie Bożego błogosławieństwa. 

Sam tylko Chrystus zrealizował w pełni Drogę sprawiedliwego: nie popełnił grzechu, nie znale-
ziono w Nim nieprawości (1 P 2,22). My często podążamy drogą prarodziców. Chrystus przyszedł 
pełnić Wolę Ojca (Hbr 10,7) i tę Wolę wypełniał (J 8,29). Kto za Nim pójdzie, chodzi w światłości i 
czerpie z Drzewa Życia (por. Rdz 2,9n), którym jest sam On – Odkupiciel (por. J 15,1-5). 

W świetle Zmartwychwstania – ostatnie słowa Psalmu (w. 4n) nabierają znaczenia eschatolo-
gicznego. 
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================= 
Przypisy z BT do Ps 1: 

1,1 Ps 1 Psalm pochodzi z kół mądrościowych z późniejszego okresu. Prawo Boże jest właściwym drogowskazem życia.  
1,1 "Szyderców" - tych, co lekceważą Prawo Pana; są oni synonimem grzeszników.  
1,5 W sądzie Pana nad występnymi, rozumianym wraz z późnym judaizmem eschatologicznie, wezmą także udział 

sprawiedliwi (por. Dn 7,22; Mdr 3,8; 1 Kor 6,3). 

Psalm 2 

Mesjasz Królem 

1 Dlaczego narody się buntują, 
czemu ludy knują daremne zamysły? 
2 Królowie ziemi powstają 
i władcy spiskują wraz z nimi 
przeciw Panu i przeciw Jego Pamazańcowi: 
3 «Stargajmy Ich więzy 
i odrzućmy od siebie Ich pęta!» 

4 Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, 
Pan się z nich naigrawa, 
5 a wtedy mówi do nich w swoim gniewie 
i w swej zapalczywości ich trwoży: 
6 «Przecież Ja ustanowiłem sobie króla 
na Syjonie, świętej górze mojej». 

7 Ogłoszę postanowienie Pana: 

Powiedział do mnie: 
«Tyś Synem moim, 
Ja Ciebie dziś zrodziłem. 
8 Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo 
i w posiadanie Twoje krańce ziemi. 
9 Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić 
i jak naczynie garncarza ich pokruszysz». 

10 A teraz, królowie, zrozumcie, 
nauczcie się, sędziowie ziemi! 
11 Służcie Panu z bojaźnią 
12 i Jego nogi ze drżeniem całujcie, 
bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze, 
gdyż gniew Jego prędko wybucha. 
Szczęśliwi wszyscy, co w Nim szukają ucieczki.

 
Psalm ten, bez tytułu, cechuje się wyrazistą budowę: 

1. Bunt ludów przeciw Bogu i Jego Pomazańcowi (1-3; 
2. Odpowiedź Boga (4-6); 
3. Dekret Jahwe uwierzytelniający Króla na Syjonie (7-9); 
4. Przywołanie królów ziemskich do posłuszeństwa (10-12). 

Jest to Psalm Królewski, wykonywany być może przy obejmowaniu tronu. Królewskim jest ten 
Psalm ze względu na tytuł – oraz treść i osobę mówiącego. Autor nawiązuje prawdopodobnie do 
narodów ościennych buntujących się przeciw Dawidowi, a raczej ogólnie: przeciw Ludowi Bożemu 
(por. Ps 83,3n). Bunty te ujawniły się zapewne ostro bezpośrednio po śmierci Dawida, gdy tron 
obejmował Salomon. Chodzi zwłaszcza  o księcia Edomu Hadada, który wrócił wtedy z Egiptu i 
dążył do odzyskania swego królestwa podbitego przez Dawida (1 Krl 11,21.25b). Jarzmo poddań-
stwa Jerozolimie chciał zrzucić również Rezon z Damaszku (1 Krl 11,23-25a; 2 Sm 8,5n). Bunty 
przeciw władzy Izraela ogarniały zapewne i inne ościenne państewka. – Bunty narodów otaczają-
cych ówczesnego Izraela posłużyły autorowi Psalmu za punkt wyjścia do refleksji nad sprzysięże-
niem się przeciw Namaszczonemu przez Jahwe Królowi Syjonu oraz samemu Jahwe. 

Słowa buntowników, cytowane w Psalmie (w. 3), oznaczają wypowiedzenie posłuszeństwa – 
ostatecznie samemu Jahwe (por. Jr 2,20; 5,5). Niemniej w obliczu Boga wszelkie potęgi ziemskie 
są bezsilne (por. Iz 40,22nn). Stąd stwierdzenie Psalmisty pełne ironii: Jahwe "śmieje się" i "na-
igrawa" z buntu swych przeciwników (Ps 2,4). Jest to silny antropomorfizm, wskazujący na dys-
proporcję między potęgą Bożą, a z góry na klęskę skazaną niemocą buntowników. Psalmista 
stwierdza jednocześnie, że Bóg bierze żywy udział w rządach świata i działa niezawodnie, choć 
nie zawsze natychmiast. 

Odpowiedzią Jahwe na bunt narodów jest wydany przez Niego Dekret: „Przecież Ja ustanowi-
łem sobie króla na Syjonie, świętej górze mojej”. Następne zdanie-wiersz jest wypowiedzią same-
go Namaszczonego przez Jahwe na Króla, ogłoszonego Bożym Synem: „Ogłoszę postanowienie 
[dekret] Jahwe: Powiedział do mnie: «Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem»” (w. 7). Stwier-
dzenie synostwa Boga było punktem kulminacyjnym intronizacji. 

Jahwe obiecał Domowi Dawidowemu wieczne panowanie (2 Sm 7,12nn). Namaszczony odno-
si Dekret Jahwe do siebie. Chodzi tu nie tylko o synostwo z adopcji (w. 7nn; por. Pwt 32,18; Lb 
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11,12), lecz o intronizację dokonaną przez samego Jahwe (w. 6). Jahwe obiecał niegdyś Jakubo-
wi, że da „ten oto kraj przyszłemu potomstwu [twojemu] na własność na zawsze” (Rdz 48,4; por. 
Pwt 20,16). Obecna obietnica jest o wiele większa: Jahwe obiecuje poddanie władzy swego Syna-
Pomazańca wszystkich krańców ziemi (w. 9; por. Mi 5,3; Za 9,10). Jak Jahwe roztrzaskał berłem 
żelaznym nieprzyjaciół, jakoby były glinianymi naczyniami (por. Iz 10,5; 14,6; Jr 13,14; 19,11), tak i 
Mesjasz rozbije potęgę nieprzyjacielską. 

Stąd słowa nawołujące do posłuszeństwa (w. 10nn; por. Prz 8,32). Mesjasz przemawia jak 
Bóg (Jr 6,8; Mdr 6,1). Wspomniani królowie i sędziowie ziemi, to ci którzy rządzą światem. Napo-
mnienie to przypomina wypowiedź Pwt 6,13n: „Będziesz się bał Jahwe, Boga swego, będziesz Mu 
służył..., by się nie rozpalił na ciebie gniew Jahwe, Boga twego, i nie zmiótł cię z powierzchni zie-
mi” (Pwt 6,13nn). Odmowa posłuszeństwa względem Jahwe prowadzi do zniknięcia narodów (por. 
Iz 60,12). Ocalenie będzie udziałem tych, którzy się do Jahwe uciekają: „Któż się ostoi przed Jego 
zagniewaniem i kto wytrzyma Jego zapalczywość? ... Dobry jest Pan. On obroną w dniu niedoli; 
zna tych, którzy Mu ufają” (por. Na 1,6). 

NT zaświadcza wielokrotnie, że wzmiankowany tu Król mesjański z Syjonu – to Jezus Chry-
stus. Został on przyobleczony w godność mesjańską przez Ducha Świętego, który zstąpił nań na 
początku działalności publicznej (Mk 1,10). Tegoż Mesjasza Bóg wskrzesił z martwych (Dz 13,33) i 
wywyższył po swej prawicy (Hbr 1,3nn). Został On Panem „Niebieskiego Syjonu” (Ga 4,26; Hbr 
12,22) i Głową Kościoła (Ef 1,22), a tym samym Panem nad wszystkimi potęgami Nieba i Ziemi (Ef 
1,21; Ap 1,5). 

Orędzie NT poucza, że w. 7 (Ps 2,7) spełnił się na Jezusie Chrystusie w znaczeniu dosłow-
nym: Jezus Chrystus jest Odwiecznym Synem Ojca – zrodzonym, a nie stworzonym. Dzieje Apo-
stolskie interpretują ten wiersz o zmartwychwstaniu Chrystusa. Jednocześnie sam Ojciec przepro-
wadza inwestyturę Kapłańską swojego Syna, który stał się Człowiekiem (Hbr 5,5). 

Przeciw Niemu podnosiły się, począwszy od Heroda i Piłata, potęgi tego świata (Dz 4,24nn),. 
Jednakże ich pozorne zwycięstwa jedynie pieczętują ich ostateczną klęskę (1 Kor 15,55). Objawi 
się to z końcem czasów (Ap 12,10; 19,15n). Królestwo zaś Jezusa Chrystusa „nie będzie miało 
końca”. 

Psalm 2 pochodzi niewątpliwie sprzed Niewoli Babilońskiej, a nawet mógł powstać już w 10 
wieku. Mógł go napisany na intronizację Salomona prorok Natan. Natan przekazał Dawidowi 
obietnicę Jahwe, że następcy jego będą mieli godność przybranych Bożych synów.  Na tę godność 
powołuje się Pomazaniec z w. 7. Natan też – wraz z kapłanem Sadokiem, namaścił Salomona na 
króla (1 Krl 1). Inna opinia wiąże autorstwo tego Psalmu z Salomonem. W Psalmie bowiem prze-
mawia cały czas właśnie Pomazaniec, król Syjonu. 

================ 
Przypisy z BT do Ps 2: 

2,1 Ps 2 Psalm intronizacyjny, wg niektórych autorów przeredagowany po niewoli babilońskiej. Bunty narodów sąsied-
nich w okresie panowania Dawida służą za temat refleksji nad sprzysiężeniem przeciw królowi izraelskiemu i samemu 
Panu.  

2,2 Pomazańcem jest każdy potomek na tronie Dawida (por. 2 Sm 7,12nn), godnie sprawujący władzę, a zwłaszcza "syn 
Dawida", Mesjasz.  

2,4 "Śmieje się" i "naigrawa" są antropomorficznymi zwrotami, wskazującymi na dysproporcję między potęgą Bożą a 
niemocą buntowników. Bóg bierze żywy udział w rządach świata, działa niezawodnie, choć nie zawsze natychmiast.  

2,7 Stwierdzenie synostwa Boga jest punktem kulminacyjnym intronizacji (por. Ps 89[88],27-28; 2 Sm 7,13-14; 1 Krn 
28,6). NT wskazuje na ściśle mesjański sens tego wiersza - odnosząc go do słów Bożych przy zstąpieniu Ducha 
Świętego pod postacią gołębicy na Chrystusa (Mk 1,11 par.), do zmartwychwstania (Dz 13,33) i do wywyższenia po 
prawicy Ojca (Hbr 1,3-5).  

2,9 Rozprawa eschatologiczna Mesjasza z wrogami. "Rózga" jest symbolem władzy (Lb 24,17) podobnie jak berło; pier-
wotnie była narzędziem walki i obrony. 

2,12 Tekst skażony, różnie popr. Antropomorficznie przedstawiony wyraz najwyższej czci, oddawanej w orientalnym sty-
lu dworskim. Inni tłum.: "z radością Mu śpiewajcie i ze drżeniem składajcie Mu hołdy". 

Psalm 8 

Pochwała wielkości Stwórcy i godności człowieka 

1 Kierownikowi chóru. Na wzór z Gat. Dawidowy. 
2 O Panie, nasz Boże, 

jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! 
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. 
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3 Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt odda-

ją Ci chwałę, 
na przekór Twym przeciwnikom, 
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. 

4 Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, 
księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: 
5 czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, 
i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz? 

6 Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebie-
skich, 

chwałą i czcią go uwieńczyłeś. 
7 Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; 
złożyłeś wszystko pod jego stopy: 
8 owce i bydło wszelakie, 
a nadto i polne stada, 
9 ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, 
wszystko, co szlaki mórz przemierza. 

10 O Panie, nasz Panie, 
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! 

 
Jest to Hymn Pochwalny nurtu mądrościowego, szczególnie wzruszający: opiewa wspaniałość 

Imienia Jahwe, objawiającą się w cudownym dziele stworzenia niebios, a z kolei w udziale w tym 
dziele małego człowieka wyniesionego do godności pana i króla stworzenia. Psalm niewątpliwie 
nawiązuje do opisu Rdz 1. 

Psalmista jest pod potężnym wrażeniem południowego obrazu gwiaździstego nieba [brak 
wzmianki o słońcu!]. Wspaniałość ta jawi mu się jako odblask Jahwe (por. Ps 113,4; 148,13). 
Zwraca się do Jahwe tytułem Królewskim: „Jahwe, nasz ’Adôn [nasz Panie]” (por. 1 Sm 25,14.17)! 
Autor wysławia Jahwe przez wyliczanie Jego dzieł w całym świecie. Potwierdzają to nawet usta 
dzieci i niemowląt [karmionych co najmniej do 3 roku]. Nieboskłon jest zarazem niezdobytą twier-
dzą (Ps 150,1), skąd wychodzą Boże wyroki (Ps 18,15; Mi 1,2; Ha 3,11; Iz 40,22-26). 

Z wielkością Boga kontrastuje nieproporcjonalna małość człowieka. Toteż Psalmista pyta jak 
Hijob (Hi 7,17nn): co jest powodem Bożej uwagi zwróconej na małość człowieka? Nasuwa mu się 
wypowiedź Rdz 1,26nn: człowiek to Obraz Elohim! Stąd blask królewski, którego odbiciem jest 
człowiek, wyniesiony do godności reprezentanta Bożej władzy w świecie. 

Chętnie do słów Psalmisty nawiązuje Jan Paweł II: „...czym jest człowiek, że o nim pamiętasz” (w. 
5; np. List do Rodzin 10.9; Evang. Vitae 34n.). 

Według Mt 21,15n Chrystus odniósł słowa tego Psalmu w szczególniejszy sposób do siebie. 
Również według innych miejsc NT słowa tego Psalmu spełniły się dosłownie na Chrystusie (por. 1 
Kor 15,27; Ef 1,22; Hbr 2,6-9). To bowiem, co ogólnie dotyczy każdego człowieka jako stworzenia i 
„partnera Absolutu, Podmiotu Przymierza Boga z człowiekiem” (Jan Paweł II, Mężczyzną i niewia-
stą stworzył ich, 24nn), odnosi się w sposób wybitny do Głowy ludzkości (por. Ef 1,22; 4,15). Chry-
stus uniżył się aż do śmierci krzyżowej. Ale Ojciec wywyższył Go i posadził po swojej prawicy (por. 
Rz 8,29; Ps 2,7). W sensie ogólnym słowa te odnoszą się nadal również do każdego człowieka. ST 
nie znał żadnych innych obrazów Boga. Jeśli człowiek zostaje wyniesiony do tak wielkiej godności, 
staje się to dla niego niepojętym uszlachetnieniem. 

Pierwszy Adam był jedynie zdalnym obrazem Adama Drugiego: Chrystusa (Rz 5,14), będące-
go „Obrazem Boga Niewidzialnego” (Kol 1,15). Jezus Chrystus, objawiając tajemnicę Ojca i Jego 
Miłości, objawia zarazem godność człowieka samemu człowiekowi i ukazuje mu jego najwyższe 
powołanie. 

Wielka godność człowieka nadaje z kolei sensu wszelkiej działalności człowieka (zob. KDK 
14.34n.41). Człowiek jest ustanowiony przez Boga na odpowiedzialnego i kochającego zarządcę 
świata. Nie wolno mu stawać się tyrańskim rządcą, który niszczy zasoby ziemi dla egoistycznych 
celów i wbrew Bożemu zamysłowi Miłości, która obdarza Życiem. 

================ 
Przypisy z BT do Ps 8: 

1 8,1 Ps 8 Hymn mądrościowy, stanowiący być może teologiczną refleksję nad znanym opisem stworzenia świata Rdz 1 
[->Rdz 1,1].  

8,1 Chodzi o pieśń lub instrument.  
8,2 Por. Ps 19[18],2; Ps 113[112],5n; Ps 148,13; Iz 6,3.  
8,3 Por. Mt 21,16, gdzie Chrystus Pan odnosi te słowa do mesjańskich okrzyków wydawanych na Jego cześć przez 

dzieci.  
8,5 Por. Ps 144[143],3. Myśl ta nawiązuje niewątpliwie do Rdz 1,26n; Hi 7,17; wiersze 5-7 stosuje NT do Chrystusa: Hbr 

2,6-8a (wyższość Chrystusa nad aniołami); 1 Kor 15,27 (w. 7b o eschatologicznym triumfie Chrystusa) i Ef 1,22; (wy-
wyższenie Chrystusa po prawicy Ojca).  

8,6 "Istot niebieskich" - inni tłum.: "od Boga", "od aniołów". 
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Psalm 16(15) 

Bóg najwyższym dobrem w życiu i po śmierci 

1 Miktam. Dawidowy. 
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie, 
2 mówię Panu: «Tyś jest Panem moim; 
nie ma dla mnie dobra poza Tobą». 
3 Ku świętym, którzy są na Jego ziemi, 
wzbudził On we mnie miłość przedziwną!  
4 Ci, którzy idą za obcymi [bogami], 
pomnażają swoje boleści. 
Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich, 
imion ich nie wymawiam swoimi wargami. 
5 Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego: 
To właśnie Ty mój los zabezpieczasz. 

6 Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały 

i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo. 
7 Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, 
bo nawet nocami upomina mnie serce. 
8 Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy,  
nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy. 

9 Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje, 
a ciało moje będzie spoczywać z ufnością, 
10 bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu 
i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu. 
11 Ukażesz mi ścieżkę życia, 
pełnię radości u Ciebie, 
rozkosze na wieki po Twojej prawicy. 

 

Jest to jeden z Psalmów wyrażających bezgraniczną ufność i zawierzenie Jahwe, w którym re-
ligijność starotestamentalna dosięga szczytów. Autor wyznaje swą żywą wiarę w Jahwe, radość ze 
wspólnoty z Nim i poczucie bezpieczeństwa w zjednoczeniu z Nim, posuwając swoje zawierzenie 
do granic przekraczających życie ziemskie. Psalm ten był uznawany w Kościele pierwotnym od 
początku za Mesjański (Dz 2,25-31; 13,35n). 

Psalm można podzielić na 3 części: 
Wprowadzenie (w. 1). 
1. Wyznanie wiary (w. 2-4). 
2. Szczęście i wdzięczność z tytułu wyznaczonego mu działu w dziedzictwie Jahwe (w. 5n). 
3. Jahwe jest kresem zawierzenia Psalmisty: w życiu i po śmierci (w. 7-10). 
Zakończenie (w. 11). 

Jak w żadnym innym Psalmie, Jahwe jest przedstawiony z szczerą spontanicznością jako całe 
szczęście Psalmisty, tzn. radość i pełnia życia (por. Hi 9,25; 21,25; Koh 6,3). 

Tekst w. 3 jest bardzo skażony i różnie przekładany. Nie jest wykluczony, że sens jego winien 
brzmieć całkowicie odwrotnie, niż ten przyjęty w BT i u wielu egzegetów: „NICOŚCIAMI są wszy-
scy ‘bogowie’ tego kraju, chociażby wszyscy ich zwolennicy określali ich wspaniałymi imionami, 
mnożyli swoje bóstwa i za nimi latali”. Wiersz wyrażałby zdecydowane odcięcie się od kultu boż-
ków. Bogowie, określani tu w hebr. jako „święci” (jak np. w Wj 15,11; por. Dn 4,5; 5,11), bo uzna-
wani przez wielu jako ‘święci’ i godni najwyższej czci, tak iż jeszcze po Niewoli składano im ofiary z 
dzieci (Iz 57,5) – są jednak dla Psalmisty tylko ‘NICOŚCIAMI’ (por. Iz 44,9n; Jr 10,15). 

Toteż gdyby nawet dla tych, którzy lubią wyobrażenia bogów (Oz 4,17; 8,4) i mnożą dla nich 
ołtarze (Oz 8,11; 10,1), składając na nich ofiary płynne – bogowie ci byli „częścią dziedzictwa” i 
„losem” (Iz 57,6), to przecież dla Psalmisty, zawierzającego Jahwe, sam tylko On jest „dziedzic-
twem-posiadłością” (Jr 10,16) oraz „kielichem-losem” (Jr 13,25) Określenia te odnosiły się pierwot-
nie do losowania przydzielającego Ziemię Obietnicy poszczególnym pokoleniom Hebrajczyków (Jr 
13,7; 14,1nn itd.). Tutaj obrazy te są przeniesione na los życiowy [stąd kombinacja z obrazem kie-
licha-czary; por. Ps 11,6] i wyrażają uszczęśliwiającą osobową więź oraz wspólnotę Przymierza z 
Jahwe, jak to jest wyrażone w dalszych wierszach Psalmu (ww. 7n). Dlatego też Psalmista kieruje 
się wskazaniami Jahwe (por. Ps 32,8; 94,12; 107,11; Pwt 4,36), a ponadto każdą dobrą sugestią 
nocnych rozważań (Ps 77,11). 

Ukierunkowanie swego życia na Boga pociąga za sobą Bożą opiekę. Psalmista może miesz-
kać w poczuciu bezpieczeństwa (por. Prz 1,33), a nawet będzie ustrzeżony od „oglądania Szeolu” 
(por. Hi 33,24.28.30). Zazna prawdy słów z Księgi Przysłów: „Dla mądrego droga życia – w górę, 
by uniknąć Szeolu – co w dole” (Prz 15,24). Zawierzający swym sercem Jahwe dozna coś z tego, 
co Bóg obiecuje przez Jeremiasza: „Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu i roz-
radują się błogosławieństwem Pana... Życie ich będzie podobne do zroszonego ogrodu, i nigdy już 
sił im nie zbraknie” (Jr 31,12), bo „w prawicy swej trzyma ona [Mądrość] dni długie...” (Prz 3,16). 

Psalmista wysławia Jahwe jako źródło życia, a nawet samo Życie. Temat ten rozpatruje on ze 
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stanowiska ST. Być może nie podejrzewał, że słowa jego będą podatne na nowotestamentalny 
‘ciąg dalszy’ i nieprzeczuwane ‘poszerzenie’ z perspektywy Pełni Objawienia w Jezusie Chrystusie: 
„...bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu” (w.10). Psalmi-
sta ukazuje perspektywę, przeczuwając życie, którego śmierć nie zdoła pochłonąć; i tym samym 
wieczną, radosną wspólnotę z Bogiem Przymierza. Z tego względu Psalm ten jest cytowany za-
równo przez Piotra, jak i Pawła (Dz 2,25-28; 13,35nn) jako zapowiedź zmartwychwstania Chrystu-
sa i Jego wywyższenia po prawicy Ojca. Chrystus staje się w ten sposób jednocześnie gwarantem, 
że i my możemy w poczuciu zawierzenia śpiewać tę radosną pieśń, spowitą światłem nowotesta-
mentalnego spełnienia. 

Piotr nawiązuje w swym przemówieniu do faktu, że Dawid umarł i został pochowany w grobie. 
Niemniej: „... jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasią-
dzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie po-
zostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi...” (Dz 2,30n). Taki sens, mesjański, po-
twierdza na swój sposób Papieska Komisja Biblijna (EB 513; wypowiedź z 1933 r.). Można oczywi-
ście przyjąć pogląd, że sens taki spełnił się w najdoskonalszej mierze w osobie Mesjasza, Jezusa 
Chrystusa, jednocześnie znajdując swoje zaczątkowe spełnienia w jego poprzednikach, począw-
szy od Dawida. 

Można by dodać, że nie tylko końcowa część tego Psalmu odnosi się do Mesjasza, tj. Jezusa 
Chrystusa, lecz także już pierwsza jego część. Wola Ojca była dla Chrystusa stałym Jego dziedzic-
twem i cząstką Jego Kielicha (por. Mt 26,39; Łk 2,49). Z kolei zaś, zgodnie z Wolą Ojca, Chrystus 
wskrzesi kiedyś tych, którzy się w Niego zapatrują i Jemu zawierzają (J 6,37-40). 

=============== 
Przypisy z BT do Ps 16: 

16,1 Ps 16 Pieśń ufności o motywach hymnodycznych, pochodzenia lewickiego. 
16,3 Tekst skażony, tłum. przypuszczalne.  
16,5 Wyrażenia zaczerpnięte z opisu podziału ziemi (por. Joz 14,4; Lb 18,21) i połączone z kultowo-sakralnym obrazem 

picia kielicha. W tym kontekście kielich oznacza tyle, co "los, decyzja" (por. Ps 11[10],6).  
16,7n Por. Ps 32[31],8; Ps 94[93],12; Ps 107[106],11; Pwt 4,36. Serce jest w Piśmie św. także organem myślenia. Obec-

ność Pana "po prawicy" oznacza skuteczną pomoc.  
16,8 Por. Ps 32[31],8; Ps 94[93],12; Ps 107[106],11; Pwt 4,36. Serce jest w Piśmie św. także organem myślenia. Obec-

ność Pana "po prawicy" oznacza skuteczną pomoc.  
16,10n Zbawcza opieka Boża wyzwoli Psalmistę ze sfery śmierci i zapewni życie pełne radości w obcowaniu z Bogiem. 

W okresie judaizmu psalm rozumiano o zmartwychwstaniu ciał, a NT (Dz 2,25-28; Dz 13,35-37) wykłada go o zmar-
twychwstaniu Chrystusa i wywyższeniu po prawicy Ojca. 

Psalm 22(21) 

Męka Mesjasza i jej owoce 

1 Kierownikowi chóru. Na modłę pieśni: «Łania o 
świcie». Psalm. Dawidowy. 

2 Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? 
Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku. 
3 Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz, 
[wołam] i nocą, a nie zaznaję pokoju. 
4 A przecież Ty mieszkasz w świątyni, 
Chwało Izraela! 
5 Tobie zaufali nasi przodkowie, 
zaufali, a Tyś ich uwolnił; 
6 do Ciebie wołali i zostali zbawieni, 
Tobie ufali i nie doznali wstydu. 

7 Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, 
pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu. 
8 Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, 
rozwierają wargi, potrząsają głową: 
niechże go wyrwie, jeśli go miłuje». 
10 Ty mnie zaiste wydobyłeś z matczynego łona; 
Ty mnie czyniłeś bezpiecznym u piersi mej matki. 

11 Tobie mnie poruczono przed urodzeniem, 
Ty jesteś moim Bogiem od łona mojej matki, 
12 Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko, 
a nie ma wspomożyciela. 

13 Otacza mnie mnóstwo cielców, 
osaczają mnie byki Baszanu. 
14 Rozwierają przeciwko mnie swoje paszcze, 
jak lew drapieżny i ryczący. 
15 Rozlany jestem jak woda 
i rozłączają się wszystkie moje kości; 
jak wosk się staje moje serce, 
we wnętrzu moim topnieje. 
16 Moje gardło suche jak skorupa, 
język mój przywiera do podniebienia, 
kładziesz mnie w prochu śmierci. 
17 Bo [sfora] psów mnie opada, 
osacza mnie zgraja złoczyńców. 
Przebodli ręce i nogi moje, 
18 policzyć mogę wszystkie moje kości. 
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A oni się wpatrują, sycą mym widokiem; 
19 moje szaty dzielą między siebie 
i los rzucają o moją suknię. 

20 Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka; 
Pomocy moja, spiesz mi na ratunek! 
21 Ocal od miecza moje życie, 
z psich pazurów wyrwij moje jedyne dobro, 
22 wybaw mnie od lwiej paszczęki 
i od rogów bawolich - wysłuchaj mnie! 

23 Będę głosił imię Twoje swym braciom  
i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia: 
24 «Chwalcie Pana wy, co się Go boicie, 
sławcie Go, całe potomstwo Jakuba; 
bójcie się Go, całe potomstwo Izraela! 
25 Bo On nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą 

biedaka, 
ani nie ukrył przed nim swojego oblicza 
i wysłuchał go, kiedy ten zawołał do Niego». 
26 Dzięki Tobie moja pieśń pochwalna płynie w wiel-

kim zgromadzeniu. 

Śluby me wypełnię wobec bojących się Jego. 
27 Ubodzy będą jedli i nasycą się, 
chwalić będą Pana ci, którzy Go szukają. 
«Niech serca ich żyją na wieki». 

28 Przypomną sobie i wrócą 
do Pana wszystkie krańce ziemi; 
i oddadzą Mu pokłon 
wszystkie szczepy pogańskie, 
29 bo władza królewska należy do Pana 
i On panuje nad narodami. 
30 Tylko Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w 

ziemi, 
przed Nim zegną się wszyscy, którzy w proch zstę-

pują. 
A moja dusza będzie żyła dla Niego, 
31 potomstwo moje Jemu będzie służyć, 
opowie o Panu pokoleniu przyszłemu, 
32 a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się 

narodzi: 
«Pan to uczynił». 

 

Psalm składa się z dwóch części: Psalmu Błagalnego Indywidualnego (w. 2-22) oraz Psalmu 
Dziękczynnego Indywidualnego (w. 23-32). Tekst jest w szeregu miejscach trudny do ustalenia. 

Część I (w. 2-22). Składa się, jak zwykle, z przeplatanki próśb i wyrazów zawierzenia Jahwe. Ślubowa-
nie jakim często kończy się tego rodzaju Psalm Błagalny [ślub złożenia ofiary dziękczynnej] jest tu rozsze-
rzone w dłuższą Pieśń dziękczynną, która zarazem stanowi Część II Psalmu i kończy się na sposób hymnu 
(w. 23-32). 

Trudno przypisać autorstwo tego Psalmu Dawidowi, mimo iż imię jego figuruje w nagłówku Psalmu. 
Sposób wyrażania się, forma i treść zdają się przemawiać przeciw pochodzeniu Psalmu od niego. Autor tego 
Psalmu przemawia niewątpliwie z głębi własnego bolesnego doświadczenia cierpień, ale ma na względzie 
niewątpliwie osobę znacznie przewyższającą siebie samego. Wiele zdaje się przemawiać za tym, że ogląda  
on postać cierpiącego Sługi Jahwe, podobną do obrazu nakreślonego przez Iz 53. Nie jest wykluczony pe-
wien wpływ babilońskiego rytuału kultowego o cierpiącym, umierającym i ponownie ożywającym królu, z ja-
kim zapoznał się Izrael w czasie Niewoli Babilońskiej. Głębia jednak treści ukazana w Psalmie nie może nie 
pochodzić z Objawienia Bożej Prawdy-Wierności. Ważne, że Psalmista dołącza do przemawiania prorockie-
go późniejszego okresu, ukazując postać Cierpiącego w jej decydującej roli w dziejach Odkupienia. 

Cierpiący, przedstawiony w Psalmie, przeżywa głębokie opuszczenie przez Boga, podobnie jak Izrael 
czuł się opuszczony przez Boga w Niewoli (por. Iz 49,14; 60,15; 62,4). Mógłby powiedzieć za Jeremiaszem: 
„Oczy moje wylewają łzy dzień i noc bez przerwy...” (Jr 14,17). A jednak, Bóg jest nadal ‘jego’ Bogiem. Jest 
świadom Słowa Bożego: „Zamieszkuję miejsce wzniesione i święte, lecz jestem z człowiekiem skruszonym i 
pokornym...” (Iz 57,15). Wspomina przeszłość, która świadczyła o opiece Jahwe (por. Jr 39,18: „Z całą pew-
nością uratuję ciebie i nie zostaniesz zabity mieczem, a swoje życie mieć będziesz jako zdobycz, albowiem 
Mnie ufałeś”). 

Cierpiący czuje się w swym zdruzgotaniu jak robak (por. Iz 41,14): nieludzko zeszpecony. Wzgardzony 
jak Sługa Jahwe (por. Iz 52,14; 49,7; 53,3). A przecież doświadczał, podobnie jak cały jego naród (por. Iz 
44,2.24; 46,3) Jahwe jako swojego Ojca, który wziął go wprost z łona matki na swoje kolana, jak to prakty-
kowali ojcowie w Izraelu (por. Jr 1,5; Rdz 50,23; Hi 3,12). Stąd gorąca prośba z w. 12 (por. Iz 50,8). 

Niebezpieczeństwo życia Cierpiącego jest spowodowane wystąpieniami jego nieprzyjaciół, przedsta-
wionych za pomocą obrazu byków, lwa, psa i bawołów (w. 21n). 

Wiersze 17-19 świadczą o uwięzieniu i śmiertelnym torturowaniu, a nawet wykonaniu wyroku śmierci na 
wielkim Słudze Jahwe zapowiedzianym w Iz 53,5 i Za 12,10. Zgodnie ze zwyczajem Prawa Asyryjskiego, 
suknie oskarżonego przypadają oskarżającemu. Stojąc w bramie śmierci, Cierpiący woła jeszcze raz błagal-
nie o ratunek (w. 20-22). 

Ponieważ następuje hymn dziękczynny, należałoby zakładać, że Jahwe wysłuchał błagań 
Cierpiącego Sługi. Jest to kolejna niemal wyraźna aluzja do Iz 53,10n: „Spodobało się Panu 
zmiażdżyć Go cierpieniem. ... Ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży”. Cierpiący zostaje ponownie 
zwrócony tym, którzy pozostają wierni Jahwe. W tej sytuacji zaprasza on na uczę ofiarną (Pwt 
14,29; 126,11; Kpł 7,15). Uczta ta wykazuje cechy uczty eschatologicznej (Iz 25,6; 55,1; 65,13). 
Wtedy spełni się obietnica Abrahama (Rdz 12,3; 22,18) o powszechnym zbawieniu, a narody będą 
płynęły do Jeruzalem (Iz 2,3; za 8,20nn; Iz 60,1nn; Tb 13,13). Zacznie się królowanie Jahwe. Wte-
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dy ugną się wszyscy władcy i śmiertelnicy (Iz 49,7; Rdz 3,19). Wieść o zbawieniu Jahwe dotrze nie 
tylko do Wybranych (Iz 41,20; 42,16), lecz na cały świat i wszystkie czasy (por. Wj 10,2). 

Ps 22 nie jest tekstem prorockim w zwyczajnym znaczeniu. Jest on modlitwą zanoszoną w 
najgłębszym cierpieniu. Jednakże to cierpienie zostaje przez Psalmistę w szczególniejszy sposób 
naświetlone Objawieniem i wyniesione niejako na wyższy poziom. Psalmista cofa się w cień, wy-
suwając na pierwszy plan osobę Cierpiącego z Iz 53. A ta skupia na sobie jednocześnie rysy indy-
widualne i zbiorowe. Na czoło wysuwa się aspekt nie tyle cierpienia zadośćczynnego za wielu, ile 
temat uniżenia i wywyższenia. Ten też aspekt okazał się wiodącym u szczytu dzieła Odkupienia 
dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Stąd też Jezus modlił się w godzinę swego umierania sło-
wami tego Psalmu (Mk 15,34; Mt 27,46). Jezus doznał wtedy w swej męce krańcowego opuszcze-
nia przez Boga. Sama zaś męka jest etap za etapem niejako z góry nakreślona w naszym Psal-
mie. 

Krzyk Chrystusa nie został bez odpowiedzi: Bóg wysłuchał cierpiącego Chrystusa w Jego 
wskrzeszeniu z martwych i wywyższeniu: „Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego za-
nosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany 
dzięki swej uległości” (Hbr 5,7; por. enc. DiM 8). Chrystus został Głową tych narodów, które się 
nawracają. W tym świetle rolę niemal tylko drugorzędną odgrywają szczegóły cierpień opisanych w 
Psalmie, chociaż pokrywają się one zdumiewająco ze szczegółami opisanymi w Ewangeliach. 

Psalm można określić jako wprost mesjański, względnie jako mesjański w sensie typicznym, 
bądź jako mesjańsko-historyczny. Psalmista oświecony charyzmatem prorockim widział w cierpie-
niach – swoich bądź kogoś wysoko postawionego – przeżycia przyszłego Mesjasza. Byłby to wów-
czas Psalm, który z biegiem czasu byłby rozumiany coraz wyraziściej jako mesjański. 

=========== 
Przypisy z BT do Psalmu: 

22,4 W chwili poświecenia świątyni przez Salomona spoczęła w jej przybytku Chwała Jahwe pod postacią obłoku i pozo-
stała w niej (por. 1 Krl 8,10n).  

22,5 Z niewoli egipskiej i od późniejszych nieprzyjaciół.  
22,7 Por. Iz 41,14; Hi 25,6. Chodzi o podeptaną godność ludzką Psalmisty (por. Ps 49,7; Iz 52,14; Iz 53,3).  
22,9 Por. Mt 27,43.  
22,11 Por. Jr 1,5.  
22,14 Zob. przypis do Ps 17,12.  
22,15 Szereg drastycznych obrazów przedstawiających agonię; autor jest bliski śmierci (w. 16). Por. Joz 7,5; Ez 7,17; 2 

Sm 17,10.  
22,17 a "Sfora" - wg. LXX.  
22,17 c-19 Wiersze te obrazowo opisują zadawanie śmiertelnych cierpień prześladowanemu (por. Iz 53,5 i Za 12,10). 

Tłumaczenie "przebodli" opiera się na najstarszym tłum. greckim; TM ma w tym miejscu trudne do zrozumienia "jak 
lew". Opis męki Chrystusa w Ewangeliach odpowiada dokładnie poszczególnym obrazom psalmu, zwłaszcza w. 15-
19, mimo że psalm nie jest przytaczany wyraźnie, poza w. 2.9.19. Tradycja chrześcijańska rozumiała go zawsze o 
męce i śmierci krzyżowej Chrystusa.  

22,22 Prośba o pomoc w chwili śmiertelnego niebezpieczeństwa nie pozostaje bez echa, dlatego Psalmista rozpoczyna 
dziękczynienie (w. 23nn). Ostatnie słowa inni popr. za LXX: "mnie biednego".  

22,26 Por. Ps 50[49],14; Ps 61[60],9; Ps 66[65],13; Ps 116,14.18 (= Ps 115,5.9).  
22,27 "Ubodzy" cieszą się specjalną opieką jako ludzie pozbawieni wszelkich gwarancji ludzkich i całkowicie oddani Bo-

gu (por. So 3,12). "Niech... wieki" - zaproszenie do uczty ofiarnej (por. Kpł 7,15; Pwt 14,29).  

22,28n Por. Iz 2,2n; Iz 60,3; Ab 0,21; Za 8,22; Za 14,16.  
22,30-32 Tekst popr. Hołd będą składać Panu także zmarli, choć niektóre inne psalmy (Ps 6,6; Ps 

88[87],11-13) powątpiewają o tym. Prawdopodobnie chodzi tutaj o eschatologiczną nadzieję 
zmartwychwstania, podobnie jak w Dn 12,2. 

Psalm 45(44)  

Weselna pieśń dla Pomazańca Bożego 

1 Kierownikowi chóru. Na melodię: «Lilie...». Synów 
Koracha. Pieśń pouczająca. Pieśń miłosna. 

2 Z mego serca tryska piękne słowo: 
utwór mój głoszę dla króla; 
mój język jest jak rylec biegłego pisarza. 
3 Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich, 
wdzięk rozlał się na twoich wargach: 

przeto pobłogosławił tobie Bóg na wieki. 
4 Bohaterze, przypasz do biodra swój miecz, 
swą chlubę i ozdobę! 5 Szczęśliwie wstąp 
na rydwan w obronie wiary, pokory i sprawiedliwości 
a prawica twoja niech ci wskaże wielkie czyny!  
6 Strzały twoje są ostre – ludy poddają się tobie – 
[trafiają] w serce wrogów króla. 
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7 Tron Twój, o Boże, trwa wiecznie, 
berło Twego królestwa - berło sprawiedliwe. 
8 Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość, 
dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie 
olejkiem radości hojniej niż równych ci losem; 
9 wszystkie twoje szaty pachną mirrą, aloesem;  
płynący z pałaców z kości słoniowej dźwięk lutni ra-

duje ciebie. 
10 Córki królewskie wychodzą ci na spotkanie, 
królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy. 

11 Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, 
zapomnij o twym narodzie, o domu twego ojca! 
12 Król pragnie twojej piękności: 
on jest twym panem; oddaj mu pokłon! 

13 I córa Tyru [nadchodzi] z darami; 
możni narodów szukają twych względów. 
14 Cała pełna chwały wchodzi córa królewska; 
złotogłów jej odzieniem. 
15 W szacie wzorzystej wiodą ją do króla; 
za nią dziewice, jej druhny, 
wprowadzają do ciebie. 
16 Przywodzą je z radością i z uniesieniem, 
przyprowadzają do pałacu króla. 
17 Niech twoi synowie zajmą miejsce twych ojców; 
ustanów ich książętami po całej ziemi! 
18 Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię; 
dlatego po wiek wieków sławić cię będą narody. 

 
Mamy przed sobą Pieśń na wesele Króla z Bożym Ludem. Punktem wyjścia do jej skompono-

wania mogły być zaślubiny króla Judy z jakąś cudzoziemską księżniczką. Trudno określić czas po-
chodzenia Pieśni. Mogło to dziać się zarówno we wczesnej historii Królestwa, jak i w epoce już po 
Niewoli Babilońskiej, na co wskazywałyby: słownictwo, styl i aluzje biblijne (wiek 4 przed Chr.). 
Królem byłby w tym wypadku nie tyle któryś z historycznych władców Judy, lecz „Król Wiary”. 

Mędrzec, związany z posługą w świątyni, już teraz uobecnia oczekiwanego Króla Zbawienia 
jako kogoś „większego niż Salomon”. Ukazuje Go jako Reprezentanta Jahwe w zaślubinach z 
eschatologicznym Ludem Bożym. Korzysta z przyjętego schematu pieśni na zaślubiny króla, spla-
tając po mistrzowsku elementy z dziejów i tradycji prorockiej. Tak powstało arcydzieło, jedyne w 
swoim rodzaju w Psałterzu, blisko spokrewnione z treścią PnP. 

Pieśń zapewne nie była przeznaczona na jakąś określoną uroczystość kultową. Przeznacze-
niem jej było ożywienie wiary mesjańskiej i nadziei świętego Zgromadzenia. Mimo to znajdywała 
ona szczególny wyraz na terenie świątyni – ze względu na tło drugiej części Psalmu: o Syjonie 
eschatologicznym, gdzie pod mianem ‘pałacu królewskiego’ (w. 16) rozumieć należy samą świąty-
nię. 

Wyrażenie: „mój język jest jak rylec biegłego pisarza” (w. 2) występuje tylko u Ezdrasza (Ezd 7,6). 
Wskazuje ono na środowisko skrybów: uczonych w Piśmie. Wzmianki o pięknie Króla zdają się być aluzją do 
eschatologicznego tekstu Izajasza (Iz 33,17). Określenie go mianem „Bohatera” (w. 4) może być aluzją do 
„Boga-Bohatera” z Izajasza (Iz 9,5). „Chluba i ozdoba”  (w. 4) to przymioty Króla (Ps 21,6), odnoszone rów-
nież do Jahwe (1 Krn 16,27; Hi 40,10). Co prawda Salomon był królem „rydwanów” (w. 5; por. 2 Krn 1,14). 
Tutaj, Bohater obdarzony pięknem i majestatem wstąpi na rydwan wojenny dla zrealizowania planu idealne-
go: „... w obronie wiary, pokory i sprawiedliwości” (w. 5). Wzmianka o „pokorze” wskazuje na pokorę Króla, 
który się schyla – w sensie religijnym (Za 9,9), ale jest jednocześnie wspomożycielem poniżonych (Iz 11,4). 
Psalmista widzi Króla, jak to bywało w Egipcie: napinającego łuk wpośród wrzawy walki {w. 6; por. Ps 18,35}. 

Obecnie prowadzi nas Psalmista do sali tronowej. Ukazuje Króla jako nowego Salomona. Przekład wi-
nien brzmieć raczej: „Tron Twój jest Tronem Jahwe na wieki i na zawsze” (w. 7; por. 1 Krn 29,23; 2 Krn 9,8), 
gdzie panuje „prawo i sprawiedliwość” (3 Krl 10,9). „Olejek radości” (w. 8; por. Iz 61,3) oznacza namaszcze-
nie do Królestwa eschatologicznego. Król ukazuje się w woni pachnideł (w. 9), jak król Salomon z Pieśni nad 
Pieśniami (por. PnP 3,6). Wzmianka o „kości słoniowej” (w. 9) dotyczy świątyni [a nie pałacu królewskiego], 
gdzie Salomon po raz pierwszy wprowadził ozdoby z kości słoniowej (3 Krl 10,22). Wzmianka o „córkach 
królewskich” może być aluzją do drugorzędnych żon Salomona z obcych krajów (3 Krl 11,3; PnP 6,8). Wy-
brana na główną żonę [hebr.: szegal – tylko u Ne 2,6] wskazuje na Mezopotamię, skąd wywodził się Izrael 
[Abraham, Sara]. Złoto z Ofiru (w. 10) sprowadzał Salomon (3 Krl 9,28; 10,11). 

Uwaga Psalmisty przechodzi na Oblubienicę (w. 11), do której zwraca się w 2-os. Tak prze-
mawiał tylko Jahwe, względnie Prorocy Izraela. Polecenie, by „zapomniała o swym narodzie” jest 
wyraźną aluzją do słów Jahwe do Abrahama (Rdz 12,1). Król „pragnie twojej piękności” (w. 12), jak 
niegdyś faraon pożądał Sary – „tej Pięknej” (Rdz 12,11.14). Jednakże Abraham jest ojcem Izraela, 
a Sara matką Izraela (Iz 51,1n). Toteż w. 11n ma na myśli Izraela jako Oblubienicę, która powinna 
definitywnie zapomnieć o swym pogańskim pochodzeniu (Joz 24,2; Ez 16,3). 

Izrael eschatologiczny otrzymuje podarunki od narodów (por. Iz 60,5; 61,6; 66,12), jak niegdyś 
do Salomona przybywały delegacje ówczesnego świata (3 Krl 5,1; 10,15.25). Wzmianka o Tyrze, 
zaraz na początku (w. 13) nawiązuje do przymierza Dawida i Salomona z Hiramem z Tyru (3 Krl 
5,15). Izajasz przepowiada, że narody będą przybywały do Syjonu i przyłączą się do Izraela (Iz 
2,2n; 56,7; 60,3nn.14; 66,18nn). Oznaką przyszłości eschatologicznej jest radość (w. 15n; por. Iz 
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65,18). – W w.17 zwraca się autor do Oblubienicy, by jej synowie zostawali książętami ziemi (por. 
Rdz 17,16). Natomiast w.18 – iż „sławić cię będą narody”, jest aluzją do błogosławieństwa umiera-
jącego Jakuba dla Judy: „Judo, ciebie sławić będą bracia twoi” (Rdz 49,8). Przepowiednia spełnia 
się w nowy sposób: „Jahwe... uczyni Jeruzalem przedmiotem chwalby na ziemi” (Iz 62,7). 

Z punktu widzenia teologicznego ma Ps 45 szczególne znaczenie. Nie chodzi tutaj jedynie o 
przeniesienie królowania Jahwe na Zbawcę, lecz Król-Wybraniec otrzymuje polecenie zastąpienia 
Jahwe w charakterze eschatologicznego Oblubieńca Ludu Bożego, zgodnie z wyrocznią Ozeasza: 
„I poślubię cię sobie [znowu] na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miło-
sierdzie” (Oz 2,21). Tutaj jednak Oblubieńcem jest niedwuznacznie Mesjasz. W ten sposób Psalm 
dosięga wyżyn Nowego Przymierza. 

Interpretacja mesjańska Ps 45 Kościoła pierwotnego opiera się na wypowiedzi Hbr 1,8n. Nie 
chodzi zatem o sens akomodowany [przystosowany], lecz o wykładnię autentyczną: Oblubieńcem 
jest Chrystus, Oblubienicą jest Kościół. Jest to wątek, który włącza się bezkolizyjnie w Rzeczywi-
stość Pełni Objawienia Nowego Testamentu: Mt 9,15; J 3,29; Ef 5,22nn; Ap 21,2; 22,17. Podobnie 
jak ST widział w tym Psalmie horyzont eschatologiczny, tak i NT podtrzymuje to rozumienie Psal-
mu. Wciąż spełnia się więź Chrystusa, „Oblubieńca z Krzyża” – z Kościołem-Oblubienicą. Dokonu-
je się to przede wszystkim na płaszczyźnie sakramentalnej. Dopiero w chwili Paruzji spełni się 
ostatecznie sens Ps 45,6, kiedy to „Duch i Oblubienica powiedzą: «Przyjdź»” (Ap 22,17), zaprasza-
jąc na „Gody”, jakie Król wyprawił swojemu Synowi (Mt 22,9; Ap 19,9). 

================ 
Przypisy z BT do Ps 45: 

45,1 Ps 45 Psalm "królewski" na zaślubiny monarchy. Hbr 1,8-9 stosuje w. 7-8 do Chrystusa. Może nawiązują do Ps 45 
także słowa Jezusa o oblubieńcu w Mt 9,15; J 3,29.  

45,3 Por. Iz 33,17.  
45,5 Tekst zapewne skażony; tłum. przybliżone. Por. Iz 11,4n.  
45,6 Por. Ps 18[17],35.  
45,8 Przekazanie władzy królewskiej odbywało się ceremonialnie przez namaszczenie; dokonywał go prorok lub kapłan 

(por. 1 Sm 10,1; 1 Sm 15,17; 2 Sm 12,7). Zwyczaj ten, znany również w dawnej Syrii, posiadał u Izraelitów znaczenie 
religijne. "Olejek radości" (por. Iz 61,3) nasuwa ideę królowania eschatologicznego.  

45,10 "Spotkanie" - scena wprowadzenia królewskiej małżonki, która zajmuje honorowe miejsce. Następne słowa od 
wiersza 11 są rodzajem upomnienia dla niej; "po prawicy" - inni popr.: "między twymi ulubienicami".  

45,11 Por. Rdz 12,1.15; Joz 24,2.14n; Ez 16,3.  
45,13 Popr. wg Targ. TM ma: "narodu" (mianowicie izraelskiego). O eschatologicznej wędrówce narodów na Syjon por. 

Iz 2,2-3; Iz 56,7; Iz 60,3nn; Iz 66,18nn.  
45,14 Tekst skażony, różnie popr. Inni tłum.: "ozdobiona kosztownościami".  
45,15 Tekst skażony; tłum. przypuszczalne. Inni popr.: "dla niej".  
45,18 Por. Rdz 49,8; Iz 62,7: "narody" ówczesnego świata. 

Psalm 51(50) 

Wezwanie i prośba pokutnika 

1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawida, 
2 gdy przybył do niego prorok Natan po jego grzechu 

z Batszebą. 
3 Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, 
w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją niepra-

wość! 
4 Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 
i oczyść mnie z grzechu mojego! 

5 Uznaję bowiem moją nieprawość, 
a grzech mój jest zawsze przede mną. 
6 Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem 
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, 
tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku 
i prawym w swoim osądzie. 
7 Oto zrodzony jestem w przewinieniu 
i w grzechu poczęła mnie matka. 

8 Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, 
naucz mnie tajników mądrości. 

9 Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, 
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. 
10 Spraw, bym usłyszał radość i wesele: 
niech się radują kości, któreś skruszył! 
11 Odwróć oblicze swe od moich grzechów 
i wymaż wszystkie moje przewinienia! 
12 Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste 
i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! 
13 Nie odrzucaj mnie od swego oblicza 
i nie odbieraj mi świętego ducha swego! 
14 Przywróć mi radość z Twojego zbawienia 
i wzmocnij mnie duchem ochoczym! 

15 Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich 
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i nawrócą się do Ciebie grzesznicy. 
16 Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco: 
niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość! 
17 Otwórz moje wargi, Panie, 
a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 
18 Ty się bowiem nie radujesz ofiarą 
i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał. 
19 Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, 

nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym. 

20 Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci: 
odbuduj mury Jeruzalem! 
21 Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i 

całopalenia, 
wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu. 

 
Tekst zachował się dobrze. Jest to Psalm Lamentacyjny Indywidualny o wydźwięku pokutnym. 

Już w ST i w synagodze posługiwano się tym Psalmem chętnie dla wyrażenia ducha pokuty. Pełna 
skruchy prośba o przebaczenie grzechów wznosi się w tym Psalmie na wysoki poziom. Nagłówek 
wiąże powstanie Psalmu z osobą Dawida, lecz nie musi to być w pełni wiążące. Widzimy aluzje do 
Ksiąg Proroków, zwłaszcza Jeremiasz, Ezechiela, Trito-Izajasza. Autor musiał jednak przeżyć wy-
rażoną tu skruchę na sobie samym i podjąć głęboką refleksję. Jednocześnie ma autor na wzglę-
dzie cel dydaktyczny. Psalm będzie pomocą dla osób indywidualnych, a nawet całej społeczności, 
do wzbudzenia skruchy serca, jak to wynika m.in. z dołączonych w. 20n. 

Choć Psalmista jest zdruzgotany poczuciem własnej winy, zaczyna od wezwania miłosiernego 
Boga Przymierza. Izrael zwraca się do Bożego Miłosierdzia [hebr.: niejako macierzyńskie wnętrz-
ności] szczególnie w modlitwach pokutnych (Ne 9,19.27n.31; Dn 9,9.18). Raz po raz wznawiane 
prośby: „wymaż” (por. Iz 43,25), „obmyj mnie” (tak nigdy o Jahwe, lecz o ludzkim usiłowaniu – Jr 
2,22; 4,14), „oczyść mnie” (por. Jr 33,8; Ez 36,33) świadczą w swej niecodzienności o głębi poczu-
cia swego skalania w obliczu Jahwe. 

Właściwe wyznanie formułuje Psalmista w w. 5: „Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech 
mój jest zawsze przede mną” (por. Iz 59,12). Nie upiększa niczego, a po prostu przyznaje Jahwe 
prawo do sądu. Wyrok ten w zasadzie już zapadł: w. 10b i w. 16 zakładają śmiertelne schorzenie. 
Ale nie choroba sprawia Psalmiście największe zmartwienie. Najgłębiej przejmuje go poznanie 
swej grzeszności nabytej jako dziedzictwo od samego poczęcia: „Oto zrodzony jestem w przewi-
nieniu i w grzechu poczęła mnie matka” (w. 7). Dotyczy to zarówno samej grzeszności, jak i skłon-
ności do grzeszenia (por. Rdz 8,21:„usposobienie człowieka jest złe już od młodości”; oraz: Hi 
14,4; 15,14; Prz 20,9; Jr 17,9). Świadomość swej nędzy i uznanie własnych bezdennych nizin jest 
podarowaną człowiekowi Mądrością Boga, w której Bóg ma upodobanie (w. 8). 

Ponieważ Modlący się przeżywa swą grzeszność jakoby wewnętrzny trąd, ucieka się do obra-
zów (w. 9a) zaczerpniętych z rytuału oczyszczenia z trądu – przy użyciu hyzopu (Kpł 14,3nn). Nie 
zadowala się jednak samym oczyszczającym odpuszczeniem winy, a prosi o „stworzenie” mu no-
wego, czystego serca i ducha (por. Jr 24,7; 31,33; 32,39; Ez 11,19; 36,26), oraz o dar Ducha  
Świętego, którego Jahwe użyczył wnętrzu Mojżesza (Iz 63,11). Znamienne, że użyty tu czasownik 
„stworzyć” odnosi się poza tym jedynie do szczególnych aktów stworzycielskich Jahwe. Tak ubo-
gacone serce stanie się ponownie wielkoduszne i ochocze (w. 14). Dalszym tego skutkiem będzie 
doprowadzenie innych do nawrócenia. Na tym będzie polegało jego dziękczynienie (w. 15-17). 

Z ofiary pozostał psalmiście przede wszystkim Psalm Dziękczynny ku chwale Boga jako jej 
część najważniejsza. Tak pojęta ‘dusza’ wszelkiej ofiary wyzwala zapał misjonarski. W. 18 trzeba 
oczywiście rozumieć w świetle Ps 50. Najważniejszą sprawą jest bowiem wnętrze człowieka, tzn. 
jego duch i serce. Tutaj rozgrywa się przeżywanie faktu zerwania z Bogiem poprzez przyjęcie cier-
pienia i odczuwanie wstrętu do grzechu (por. Jr 23,9: serce złamane; Ez 6,9; Iz 57,15). 

Zakończenie ma na względzie czasy przed Nehemiaszem, ten bowiem odbudował mury Jeru-
zalem ok. 445. Dopiero po odbudowie murów, Jeruzalem Syjon będzie ponownie doskonałe. Bę-
dzie można składać w nim ponownie nawet najdroższe ofiary. 

Ps 51 niewątpliwie dystansuje swą głębią i horyzontami większość Psalmów-pieśni, których 
treścią byłaby prośba czy lamentacja. Autor ma na względzie stosunki z Bogiem, zakłócone aż do 
samego dna duszy. W jego słowach jest coś ze stwierdzenia Jana o Chrystusie, który „wiedział co 
jest w człowieku” (J 2,25), oraz wyznań św. Pawła (Rz 7,14-23; 5,12-19: podstawa biblijna nauki o 
grzechu pierworodnym). Ponad tym doktrynalnym kontekstem Psalmu nasuwa się wciąż jego rola 
egzystencjalna: jako modlitwy pokutnej. Ktokolwiek wyznaje, że Bóg ma słuszność w swym wyroku 
(w. 6 = Rz 3,4) i odmawia Psalm „sercem skruszonym”, nietrudno wprowadza w czyn wielokrotne 
nawoływania Chrystusowe do pokuty, pokładając zarazem ufność w zbawiennym krzyżu Chrystu-
sa. O tyle żywsze stają się w tym kontekście prośby o Ducha Świętego. Jest nim Duch Chrystusa 
(J 15,26; 16,7; Rz 8,9). On to darowuje serce zbawione i oczyszczone – jako zadatek Obietnicy 
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Chrystusowej: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8; por. Rz 
8,14). 

Znamienne w Psalmie jest niezwykle mocne podkreślenie, że grzech – chociaż wyrażał się 
krzywdą bliźniego – jest w świadomości Psalmisty grzechem pierwszoplanowo skierowanym prze-
ciw Bogu samemu: „Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem, i uczyniłem, co złe jest przed Tobą...” (w. 6). 
Przekonanie to wyraża Dawid po swym upadku z Batszebą w słowach: „Zgrzeszyłem przeciw Ja-
hwe” (2 Sm 12,13; por. Rdz 39,9; Wj 10,16n; Rdz 4,1-16). 

W słowach w. 9: „Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka” dopa-
trywali się niektórzy potępienia współżycia płciowego, jakoby było aktem samym w sobie złym. Inni 
wyrażali opinię, że psalmista potępia swych rodziców, jakoby go poczęli poprzez cudzołóstwo. 
Niemniej obie opinie są nie do przyjęcia. ST nigdy nie kwestionował godziwości współżycia mał-
żeńskiego. Przeciwnie zaś, płodność uważano zawsze za znak szczególnego błogosławieństwa 
Bożego. – Dopiero w świetle Rz 5,12 zaczęto interpretować wypowiedź Ps 51,7 o grzechu pierwo-
rodnym jako winie dziedziczonej przez ludzi po pierwszych rodzicach. Najprawdopodobniej jednak 
psalmista ma na myśli jedynie tyle, że urodził się z rodziców, którzy podobnie jak on sam, też są i 
byli skłonni do grzechu. Stąd jego prośba: „Stwórz... we mnie serce czyste...” (w. 12n). Jest to 
prośba o obdarzenie go mocą do prawego postępowania. 

================ 
Przypisy z BT do Ps 51: 

51,1 Ps 51 Indywidualna pieśń błagalna i pokutna.  
51,2 Por. 2 Sm 12 [->2 Sm 12,1].  
51,6 Grzesznik wyznaje, że Bóg karząc go za grzechy okazał się w pełni sprawiedliwym. O grzechu "przeciw Panu" zob. 

2 Sm 12,13.  
51,7 Już od najwcześniejszego okresu swego życia człowiek staje wobec złowieszczego wpływu grzechu (por. Ps 

143[142],2; Rdz 8,21; Hi 14,4; Hi 15,14-15). Później wyrazi to NT w nauce o grzechu pierworodnym (Rz 5,12-21).  
51,8 Darem Bożym jest umiejętność zgłębiania tajników własnej duszy.  
51,9 Rytuał oczyszczenia z trądu (por. przypis do Ps 38[37],6nn) przewidywał pokropienia tego rodzaju (Kpł 14,3-9). O 

wybieleniu grzesznika "nad śnieg" zob. Iz 1,18.  
51,12 Tylko stwórcze działanie Boże może spowodować wewnętrzne odnowienie grzesznika. Organem nowego życia 

będzie niewzruszony duch wykluczający wszelką chwiejność (por. Jr 24,7; Jr 31,33; Ez 11,19n; Ez 36,25nn).  
51,13 Tutaj (por. także Iz 63,11) pochodzące od Boga źródło wszelkiego życia religijnego i moralnego w człowieku (por. 

w. 12 i 14).  
51,16 Chodzi raczej o przedwczesną śmierć, której Psalmista obawia się jako kary za grzech, niż o aluzję do zbrodni po-

pełnionej na Uriaszu (2 Sm 12,9).  
51,18 Por. przypis do Ps 40[39],7 i do Ps 50[49],13.  
51,20n Dwa ostatnie wiersze dodano w czasach Nehemiasza, gdy odbudowywano mury Jerozolimy po niewoli babiloń-

skiej; dokończenie tej pracy uważa Psalmista za wyraz specjalnej łaski Bożej. 

Psalm 72(71)  

Królestwo Mesjasza 

1 Salomonowy. 
O Boże, przekaż Twój sąd królowi 
i Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. 
2 Niech sądzi sprawiedliwie Twój lud 
i ubogich Twoich - zgodnie z prawem! 
3 Niech góry przyniosą ludowi pokój, 
a wzgórza - sprawiedliwość! 
4 Otoczy opieką uciśnionych z ludu, 
ratować będzie dzieci ubogich, 
a zetrze ciemiężyciela. 
5 I będzie trwał długo jak słońce, 
jak księżyc przez wszystkie pokolenia. 
6 Zstąpi jak deszcz na trawę, 
jak deszcz rzęsisty, co nawadnia ziemię. 
7 Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość 
i wielki pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie. 

8 I panować będzie od morza do morza, 

od Rzeki aż po krańce ziemi. 
9 Nieprzyjaciele będą mu się kłaniać, 
a jego przeciwnicy pył będą lizali. 
10 Królowi Tarszisz i wysp 
przyniosą dary, 
królowie Szeby i Saby 
złożą daninę. 
11 I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, 
wszystkie narody będą mu służyły. 

12 Wyzwoli bowiem wołającego biedaka 
i ubogiego, i bezbronnego. 
13 Zmiłuje się nad nędzarzem i biedakiem 
i ocali życie ubogich: 
14 uwolni ich życie od krzywdy i ucisku, 
a krew ich cenna będzie w jego oczach. 
15 Przeto będzie żył i dadzą mu złoto z Saby, 
zawsze będą się modlić za niego, 
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nieustannie mu błogosławić. 

16 Obfitość zboża niech będzie na ziemi, 
szczyty gór niech zaszumią [lasami]! 
Jak Liban [niech wzrasta] plon jego, 
niech zakwitną jego łodygi jak polna trawa! 
17 Imię jego niech trwa na wieki; 
jak długo świeci słońce, niech wzrasta jego imię! 
Niech się wzajemnie nim błogosławią! 
Niech wszystkie narody ziemi życzą mu szczęścia! 

18 Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, 
który sam jeden czyni cuda! 
19 Błogosławione na wieki chwalebne Jego imię; 
niech się cała ziemia napełni Jego chwałą! 
Niech się tak stanie - niech się stanie! 

20 (Skończyły się modlitwy Dawida, syna Jessego).

 

Psalm ten należy do Pieśni Królewskich, ale w dzisiejszej postaci jest on jednocześnie Pieśnią 
o Mesjaszu i za Mesjasza. Sens mesjański nie jest wcale wykluczony przez fakt, że autor modli się 
w intencji owego Króla (w. 15). Rozumienie Mesjasza nie było wtedy jeszcze pełne. Można by naj-
wyżej przyjąć opinię, że późniejszy autor skorzystał ze schematu Pieśni Królewskiej i przepracował 
ją w sensie mesjańskim. NT nie przytacza wyraźnie tego Psalmu, nie jest to jednak dowodem 
przeciw jego mesjańskiej interpretacji. W Mt 2,11 znajdziemy co najmniej echo do w.10 i 15a; a u 
Łk 1,68 aluzję do w. 18a. Z nagłówka wynika, że Psalm dostrzega w Mesjaszu wyidealizowanego 
Salomona. 

Cały starożytny Wschód dzielił przekonanie, że król zostaje ustanowiony przez bóstwo na 
stróża prawa i sprawiedliwości. Nasz Psalm przekształca to przekonanie, cechujące również ocze-
kiwania mesjańskie (por. Iz 9,6; Jr 23,5; 33,15) – w modlitwę, podobną do modlitwy Salomona: „O 
Boże, przekaż Twój sąd królowi [= synowi Dawidowemu: 3 Krl 3,9]...”. Żeby ów Król mógł, jak Sa-
lomon, rozsądzić między dobrem a złem. Ludem Bożym są tutaj „ubodzy-pochyleni” (w. 2; por. So 
3,12). Król ma zrealizować mesjańskie życzenie, występujące i u Izajasza (Iz 11,4: tekst mesjań-
ski!): „Otoczy opieką uciśnionych z ludu... a zetrze ciemiężycieli...” (w. 4). Sprawiedliwość przynie-
sie pokój, a prawo poczucie bezpieczeństwa na zawsze. Cechy te przepowiadał też już Izajasz (Iz 
2,4; 9,5; Za 9,10). – W. 5 nawiązuje być może do życzeń pod adresem królów: „Niech król Dawid 
żyje na wieki”  (3 Krl 1,31), ale przerasta je zdecydowanie (por. 2 Sm 7,16: wieczne trwanie Domu 
Dawida; 1 Krn 17,14). – W. 6n nawiązuje zapewne do Iz 45,8: „Niebiosa, wysączcie z góry spra-
wiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją...”. – W. 8: jest zapowiedzią mesjańską podobną do 
zapowiedzi Zachariasza: „Panowanie jego sięga od morza do morza, od Rzeki [Eufrat] aż po krań-
ce ziemi”. Tę samą treść wyrażają w. 10n: władzy Mesjasza będzie poddana cała ziemia (por. 3 Krl 
10,1nn; Iz 60,6; 3 Krl 10,22). 

Królestwa ziemi będą poddane Królowi, ponieważ zrealizuje on ideał króla [w. 12nn] (por. Prz 
29,14), gdyż będzie on  królem Mesjańskim. Szczęśliwość tego królowania znajdzie swój wyraz w 
modlitwie wstawienniczej za króla (w. 15; por. Ps 20). Treść życzeń pod adresem Króla dotyczy w 
pierwszym rzędzie żyzności czasów mesjańskich (por. Iz 30,23; Ez 34,26n: mesjański tekst!; Oz 
2,23n: Jo 4,18) oraz wzrostu demograficznego (por. Iz 49,21; 54,1nn; 66,7nn) – swoisty dalszy 
ciąg błogosławieństw Bożych danych Abrahamowi (Rdz 22,18). Ostatnie słowa, kończące zarazem 
drugą część Psałterza, są kolejną aluzją do Boga Przymierza, który koronuje swoje zbawcze dzia-
łanie w Królu Mesjańskim. 

Właściwą perspektywę nadaje temu z kolei Psalmowi Pełnia Objawienia w Chrystusie. Dlatego 
Kościół włączył ten Psalm do modlitwy liturgicznej m.in. Bożonarodzeniowej i Objawienia Pańskie-
go, w Wielki Czwartek i uroczystość Chrystusa Króla. Wtedy same przez się przemawiają teksty 
takie jak Łk 1,32 (wieczne przekazanie Chrystusowi tronu Dawidowego) i wiele innych (J 5,22.30; 
Dz 10,42: przekazanie sądu Synowi; Hbr 7,2; Mt 5,3; 11,5, Łk 4,18; 14,13.21; Mt 21,5; J 12,15). 
Ale i to pierwsze przyjście Chrystusa jako Króla nie jest jeszcze ostatecznym wypełnieniem Psal-
mu 72. Dopełni się on z chwilą oczekiwanej paruzji Chrystusa z końcem czasów. Toteż nadal ak-
tualne pozostają wezwania: „Maranathá” = Przyjdź Panie, przyjdź! (1 Kor 16,22 Mt 25,34.40; 1 Kor 
15,28; Ap 5,9nn; 11,15; 17,14; 19,16). Podobnie też ciągle aktualna pozostaje prośba z Ojcze 
Nasz – o „przyjście Królestwa Bożego”. 

=============== 

Przypisy z BT do Ps 72: 

72,1 Ps 72 Psalm królewski, rozumiany w okresie judaizmu i w NT w sensie mesjańskim.  
72,1 Por. 1 Krl 3,9.  
72,3 Sprawiedliwe rządy Boga rozciągają się na całą naturę (por. Jl 2,23-24); podobnie będzie rządził Mesjasz (Iz 9,6; Jr 
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23,5; Jr 33,15), opiekun ubogich (Iz 11,4; So 3,12), przynosząc sprawiedliwość i pokój na ziemię (por. Iz 2,4; Iz 
32,16n; Za 9,10). 

72,5 Por. Ps 89[88],37n.  
72,6 Por. Iz 45,8; Iz 61,11.  
72,8 Mesjańska zapowiedź powszechnego królestwa Bożego (por. Za 9,10).  
72,9 Oddając hołd poddańczy; por. Iz 49,23; Mi 7,17.  
72,10 Szeba (w Afryce, w sąsiedztwie Etiopii?) - zob. Rdz 10,7; Iz 43,3; Iz 45,14; Saba (w płd. Arabii) - zob. 1 Krl 10,1nn; 

Iz 60,6.  
72,16 "Łodygi" - hebr.: "mieszkańcy miast"; tekst po części skażony; tłum. przypuszczalne.  
72,17 Błogosławieństwo udzielone przez Boga Abrahamowi (Rdz 12,3; Rdz 22,18).  
72,19 Doksologia końcowa i konkluzja drugiej Księgi Psałterza. 

Psalm 110(109) 

Chrystus Królem i Kapłanem 

1 Dawidowy. Psalm. 
Wyrocznia Boga dla Pana mego: 
«Siądź po mojej prawicy, 
aż Twych wrogów położę 
jako podnóżek pod Twoje stopy». 
2 Twoje potężne berło 
niech Pan rozciągnie z Syjonu: 
«Panuj wśród swych nieprzyjaciół! 
3 Przy Tobie panowanie 
w dniu Twej potęgi, 
w świętych szatach [będziesz]. 
Z łona jutrzenki 
jak rosę Cię zrodziłem». 
4 Pan przysiągł 

i żal Mu nie będzie: 
«Tyś Kapłanem na wieki 
na wzór Melchizedeka». 

5 Pan po Twojej prawicy 
zetrze królów w dniu swego gniewu. 
6 Będzie sądził narody, 
wzniesie stosy trupów, 
zetrze głowy 
jak ziemia szeroka. 
7 Po drodze będzie pił ze strumienia, 
dlatego głowę podniesie. 

 
================= 

Tekst Psalmu jest  częściowo skażony. Psalm należy bezdyskusyjnie do Pieśni Królewskich 
(por. Ps 2.45.72). Pytamy tylko: kim jest według tego Psalmu Król-Kapłan? Napis wymienia Dawi-
da. Również Chrystus wiąże Psalm z osobą Dawida (Mt 22,43; Dz 2,34). Mimo to opinie co do au-
tora Psalmu są podzielone. 

Zdecydowaną nowością Psalmu w stosunku do pozostałych Psalmów i tradycji Objawienia jest 
wprowadzenie króla jako „Kapłana”. Tytuł taki mógł odnosić się jedynie do jakiegoś „Nowego Da-
wida”, o jakim wspominają Prorocy (Jr 23,5; 30,9; Ez 34,23n; 37,24n; Oz 3,5) jako przyszłym Królu 
zbawienia. Stąd też Psalm 110 jest w pełnym słowa znaczeniu Psalmem Mesjańskim. Trudno go 
był spożytkować w ramach ówczesnego kultu: wskazywał on zdecydowanie na przyszłość, wyzwa-
lając modlitwę społeczności wiary o tego Króla-Kapłana. 

W. 1: „Wyrocznia Jahwe dla Pana mego”. Wyrażenie to, częste u Proroków, występuje w 
Psalmach tylko na tym jedynym miejscu. Wprowadza zapowiedź samego Jahwe, którą psalmista, 
jak prorok, przekazuje swemu królewskiemu Panu (por. stosunek: Natan a Dawid; 2 Sm 7,4nn). 
Słowa Jahwe są zaproszeniem Króla Syjonu, by zasiadł na zaszczytnym miejscu po prawicy Ja-
hwe (por. 3 Krl 2,19; Ps 45,10). Sam Jahwe sprawi, że nieprzyjaciele jego zostaną sprowadzeni do 
roli jego podnóżka (por. Joz 10,24; Dn 7,14), co potem dokładniej przedstawione jest w w. 5. 

W. 3-4. Jest to część centralna Psalmu. Psalmista wyraża swój właściwy cel: Król ustanowiony 
przez Jahwe zostaje ustanowiony mocą swego posłannictwa również Kapłanem, i to od początku 
aż po wieczność. Zostanie on zrodzony już jako Król. Jednocześnie jednak przypadnie mu z łona 
matki godność Kapłańska. Jej wyrazem są szaty liturgiczne („w świętych szatach” – w. 3) (por. 2 
Krn 20,21; Wj 29,29). – Nie jest zbyt jasne, o jakiego rodzaju narodzenie tu chodzi (por. również Ps 
2,7): tekst wyraża szczególną Bożą tajemnicę. W każdym razie Król, do którego Psalm się zwraca, 
jest cały wciągnięty w Boską sferę. Dotąd uczestnictwo w godności królewskiej było zastrzeżone 
dla pokolenia Judy, natomiast kapłaństwo – pokoleniu Lewiego. 

Wzmianka o „łonie jutrzenki – jak rosę Cię zrodziłem” odsyła do Bożej tajemnicy. Można by 
przywołać wypowiedź Izajasza o zmartwychwstaniu zmarłych Izraela (Iz 26,19: „Bo rosa Twoja jest 
rosą światłości”). Rosa pochodzi z Królestwa światłości Niebieskiej (Rdz 27,28; Iz 45,8) i rodzi ży-
cie, którego z kolei symbolem jest światłość. Wzmianka o „jutrzence”, tzn. brzasku dnia, symbolizu-
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je wybawienie i obdarzenie łaską (Iz 8,20; 17,14; 33,2; 58,8; Oz 6,3). Zaś Ozeasz mówi: „Stanę się 
jakby rosą dla Izraela, tak że rozkwitnie jak lilia, nie opuszczą matczynego łona” (Oz 14,6). Teksty 
prorockie wyrażają w ten sposób łaskawość Jahwe, obdarzającą nowym życiem. Czyli: Jahwe po-
daruje temu Królowi ze swej własnej życiodajnej sfery – Życie, które będzie zawsze „nowe jak 
młodość orła” (Ps 103,5; por. Iz 40,31), tak iż będzie „trwał jak słońce i dłużej niż księżyc...” (Ps 
72,5). 

W. 3 zostaje jeszcze wzmocniony przysięgą Bożą: Król Mesjasz z Ps 110 będzie jak Melchi-
zedek, „Król Salemu” [= Jeruzalem] i zarazem „Kapłan Boga Najwyższego” (Rdz 14,18) – łączył w 
sobie na wieki obie te funkcje: Króla i Kapłana. Co prawda mamy wzmianki o tym, że zarówno Da-
wid, jak Salomon, spełniali również funkcje liturgiczne (2 Sm 6,13n; 24,25; 3 Krl 8,14.54; 9,25). 
Niemniej Pwt rezerwuje kapłaństwo pokoleniu Lewiego (Pwt 10,8). Tu ma uzasadnienie nagana 
dla króla Ozjasza, któremu „nie przysługiwało składania Jahwe ofiar kadzielnych, a tylko kapłanom, 
synom Aarona” (2 Krn 26,18). Chociaż królowie dawniej spełniali sporadycznie akt kultu, nie nazy-
wano ich nigdy „kapłanami”. Stąd też psalmista zwraca się do ustanowionego przez Jahwe Króla i 
zarazem Kapłana, wskazując na jego poprzednika Melchizedeka. Tutaj należy szukać klucza przy 
próbie podjęcia zagadnienia: kim jest owa postać Królewska? 

W. 5 ukazuje nową scenerię: sam Jahwe staje po prawicy omawianego tu Króla, chroniąc Go 
przed atakiem nieprzyjaciół wspomnianych już w w. 1, a raczej sam Jahwe poprowadzi tę walkę. 
Wiersze bowiem 5-6 dotyczą w pierwszym rzędzie samego Jahwe, co oczywiście nie wyklucza ak-
tywnego udziału ustanowionego przez Jahwe Króla-Kapłana (por. Ps 2,2: sprzysiężenie królów 
ziemi przeciw Jahwe i Jego Namaszczonemu=Mesjaszowi). „Dniem gniewu Jahwe” jest (wg So 
2,2n) oczekiwany wielki Dzień Sądu Boga, który sprowadzi klęskę na Babilon (Iz 13,9.13). Według 
w. 6 sąd będzie wykonany ogólnie nad ludami pogańskimi (por. Iz 34,2n). 

W w. 7 przemawia psalmista do ludu. Mówi o opisywanym Królu – w sposób jednak swoisty. 
We wspomnianym tu „strumieniu” z którego pić będzie Król, usiłują niektórzy dopatrzyć się źródła 
Gichon przy Jeruzalem, które odgrywało ważną rolę w dawnym rytuale królewskim, gdy króla na-
maszczano (por. 3 Krl 1,38nn). Niemniej zmiana „źródła” na „strumień” i cały kontekst przemawiają 
przeciw takiej opinii. Tekst mówi o rozprawie eschatologicznej. Wyrażenie „podniesie głowę” jest 
gestem zwycięstwa (por. Ps 27,6; 83,3). Z tego względu treść owego „pić będzie ze strumienia”, co 
ma być powodem zwycięstwa, oznacza niewątpliwie znacznie więcej, aniżeli zwyczajne zaspoko-
jenie pragnienia. Wyrażenie „strumień” jest tematem oczekiwań eschatologicznych: „...Wtedy 
chromy wyskoczy jak jeleń...; Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie...” (por. Iz 
35,4.6). Chodzi niewątpliwie o potęgę życia i zwycięstwa, którą obdarzony zostanie przez Jahwe 
Król wiodący walkę eschatologiczną (por. Ps 36,9). 

Ps 110 jest blisko spokrewniony z Ps 2. Jednakże tutaj, w Ps 110, widzimy coś, co było niesły-
chane dla funkcji Króla i Sędziego Mesjasza, promulgowanej w Ps 2: ukazana zostaje również 
godność Kapłańska Mesjasza Pańskiego. Cechą znamienną jest w Ps 110 również wyraziściej 
podkreślony koloryt walki eschatologicznej. Wspólną cechą obydwu Psalmów jest jedność życia i 
akcji Jahwe i Mesjasza. Król – w Ps 110 będący również Kapłanem, zostaje decyzją Boga od po-
czątku i na zawsze wstawiony w życiodajną zbawczą sferę Boga i reprezentuje ją w tym świecie. 
Boża ingerencja sprawia, że zostaje on Głową ludzkości, a Królestwo Mesjańskie – staje się tym 
samym Królestwem Boga. 

Ps 110 jest Psalmem najczęściej przytaczanym w NT. Według Mk 12,35nn [= M6, 22,41nn; Łk 
20,41nn] skorzystał Chrystus do wykazania, iż Mesjasz daleko przerasta Dawida. Według Mk 
14,62 odniósł Chrystus wypowiedź z w. 1 wyraźnie do siebie w chwili decydującego pytania ze 
strony arcykapłana. Nic zatem dziwnego, że również Apostołowie odwoływali się samorzutnie do 
wypowiedzi Ps 110 dla wykazania Mesjańskości Jezusa Chrystusa (Dz 2,33nn; Hbr 1,3.13; Rz 
8,34; 1 Kor 15,25; Ef 1,20; Kol 3,1; 1 P 3,22). Szczególnie mocno uwydatnia godność Kapłańską 
Chrystusa List do Hebrajczyków (Hbr 5,6; 7,21; 6,20; 7,3.11.15.17). W ten sposób Ps 110 ukazuje 
i nam nadal Chrystusa jako Pieśń Królewską eschatologiczną, odnoszącą się do „Króla Królów i 
Pana nad Panami” (Ap 19,16), którego paruzji nadal oczekujemy. 

Przypisy z BT do Ps 110: 

110,1 Ps 110 Psalm królewski o charakterze mesjańskim.  
110,1 Psalm zapowiada zajęcie zaszczytnego miejsca po prawicy Ojca przez Chrystusa zmartwychwstałego (Dz 2,34n; 

Rz 8,34; Hbr 10,12n; 1 P 3,22). Jezus stosuje ten wiersz do siebie, podkreślając swą godność boską i mesjańską (Mt 
22,44); przewyższa ona godność nie tylko jakiegokolwiek króla ziemskiego, ale i aniołów (Hbr 1,13). Podnóżki przy 
tronach były używane na Wschodzie (np. w Egipcie) i przedstawiały niekiedy wizerunki najbardziej znienawidzonych 
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nieprzyjaciół (por. także Ps 89[88],11; Joz 10,24; Iz 51,23).  

110,2 Boski król będzie panował na nowym, odrodzonym Syjonie, zwyciężając otaczających go nieprzyjaciół (2 Sm 
Inn.8n; Ps 21[20],9; Ps 45[44],6).  

110,3 Tekst wiersza skażony (hebr. dosł: "Twój naród jest ochoczy (?) w dniu twej potęgi w świętej ozdobie, z łona brza-
sku już rosa twego dziecięctwa jest Twoja") i niezrozumiały w tradycyjnej postaci. Proponowane brzmienie stanowi 
próbę odtworzenia myśli autora na podstawie przekł. starożytnych i tradycji rękopisów. Chodzi zapewne o niewymow-
ne zrodzenie Mesjasza-Króla, przedstawione obrazowo (por. Ps 2,7).  

110,4 Starotestamentalna zapowiedź wiecznej godności arcykapłańskiej Chrystusa. Obszerny komentarz do tego daje 
Hbr (Hbr 5,6.10; Hbr 6,20; Hbr 7,1-28). O samej postaci Melchizedeka zob. Rdz 14,17-20 (z przypisem).  

110,5 Odmiennie niż w w. 1, Pan znajduje się po prawicy Mesjasza - Króla, gromiąc Jego nieprzyjaciół (por. Ps 2,9) lub 
wspomagając Go (jeśli podmiotem "zetrze" jest Mesjasz).  

110,6 Sąd eschatologiczny nad światem nawiązuje do znanej tematyki prorockiej "dnia Pańskiego" (Ps 21[20],10; Iz 
13,9.13; Jl 1,15; Mi 5,14; So 1,14-18).  

110,7 Tekst różnie wyjaśniany: jako aluzja do triumfu Gedeona (Sdz 7,4-6.21-23) lub przenośnie jako czerpanie przez 
Mesjasza łask Bożych z niewyczerpanego zdroju (Iz 35,6). 

Psalm 137(136) 

Nad rzekami Babilonu 

1 Nad rzekami Babilonu – 
tam myśmy siedzieli i płakali, 
kiedyśmy wspominali Syjon. 
2 Na topolach tamtej krainy 
zawiesiliśmy nasze harfy. 
3 Bo tam żądali od nas 
pieśni ci, którzy nas uprowadzili, 
pieśni radości ci, którzy nas uciskali: 
«Zaśpiewajcie nam 
jakąś z pieśni syjońskich!» 
4 Jakże możemy śpiewać 
pieśń Pańską 
w obcej krainie? 
5 Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, 
niech uschnie moja prawica! 
6 Niech język mi przyschnie do podniebienia, 

jeśli nie będę pamiętał o tobie, 
jeśli nie postawię Jeruzalem 
ponad największą moją radość. 

7 Przypomnij, Panie, 
synom Edomu, 
dzień Jeruzalem, 
kiedy oni mówili: «Burzcie, burzcie – 
aż do jej fundamentów!» 
8 Córo Babilonu, niszczycielko, 
szczęśliwy, kto ci odpłaci 
za zło, jakie nam wyrządziłaś! 
9 Szczęśliwy, kto schwyci i rozbije 
o skałę twoje dzieci. 

 
Również ten Psalm trudno sklasyfikować według któregoś ze znanych gatunków. Należy on 

zapewne do Pieśni o Syjonie. Mamy tu pojedyncze motywy hymnu (w. 5n), ale i silne nawiązania 
do jakiejś Pieśni Lamentacyjnej Narodu. Nie jest to jednak również Pieśń z okresu Niewoli, gdyż 
początek Psalmu spogląda na ten okres jako już miniony (w. 2n). Podobnie również sama koń-
cówka byłaby nie do pomyślenia na terenie Babilonu. Psalm powstał być może na ruinach dawnej 
świątyni – po powrocie z Babilonu, a przed zbudowaniem nowej (świątynia została odbudowana w 
latach 520-515). Mogłoby to jednak stać się równie dobrze w późniejszym czasie. Niemniej okres 
Niewoli musiał jeszcze być w czasie powstania Psalmu żywym wspomnieniem. 

Teren Babilonu między Eufratem a Tygrysem był poprzerzynany wieloma kanałami. M.in. Eze-
chiel przebywał na jednym z nich wśród wygnańców [Kebar]. Zebrania liturgiczne odprawiano nad 
brzegiem rzeki – ze względu na konieczność dostępu do wody przy ceremoniach żałobnych (por. 1 
Sm 7,6). Trudno było w takich warunkach myśleć o śpiewie przy wtórze instrumentów – w tym kra-
ju obcym (por. Oz 9,3; Am 7,17), skalanym obcymi bogami. Stąd zaklęcie Psalmisty (w. 5n), rów-
noznaczne z wywyższeniem Syjonu i Jahwe. 

Nieutulona nostalgia za dawną świątynią na Syjonie i widok ruin Jeruzalem tłumaczą namiętne 
złorzeczenie z w. 7n, dotyczące synów Edomu oraz okrutnych Babilończyków: „Szczęśliwy, kto 
schwyci i rozbije o skałę twoje dzieci!...”! Edomici odegrali przy oblężeniu i zdobyciu Jerozolimy w 
r. 586 najgorszą rolę (zob. Abd 10-16; Jr 49,7nn; Ez 25,12nn; 35,5nn): donosili Babilończykom 
gdzie, w jakich grotach ukrywają się Judejczycy, którzy w ten sposób zostali po kolei wymordowa-
ni. Zgodnie ze zakorzenioną zasadą odwetu (por. Wj 21,24) psalmista prosi o spełnienie wyroku 
zapowiedzianego w apokaliptycznym fragmencie Izajasza: „Dzieci ich będą roztrzaskane w ich 
oczach, ich domy będą splądrowane, a żony – zgwałcone” (Iz 13,16)! Ten okrutny zwyczaj wojen-
ny (por. Na 3,10; Oz 10,14; 14,1; 2 Krl 8,12) doprowadził być może już bardzo wcześnie do ogólnie 
formułowanego zaklęcia-złorzeczenia, stosowanego przeciw każdej nieprzyjacielskiej potędze. 
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Nasz autor je jedynie cytuje. To pozwoliłoby lepiej zrozumieć wzmiankę o „skałach”, jakich w Babi-
lonie w ogóle nie ma! 

Ps 137 jest jedną z najbardziej porywających i poetyckich Pieśni Psałterza. Jeśli wstawimy się 
w sytuację ówczesnego wiernego który się modlił, również nasze serce włącza się w jego modli-
twę. A wtedy rozumiemy nawet skandaliczne zakończenie Psalmu, które z punktu widzenia psy-
chologicznego ówczesnej sytuacji nietrudno zrozumieć. Oczywiście uczeń Chrystusa nie może 
spełniać czynu, o którym mówi Psalmista. Chrystus ukazuje nieprzekraczalną granicę odniesień do 
bliźnich: uczniowie Jego nie mogą sprowadzać ognia z nieba na przeciwników (Łk 9,54n). Za nie-
przyjaciół należy się modlić, a nie złorzeczyć im. Tego uczy w sposób niezaprzeczalny Chrystus 
(Mt 5,44; Łk 23,34; por. Rz 12,19n). Dlatego został skreślony wiersz 8 (Ps 137) z nowego wydania 
Psałterza na użytek Liturgii Godzin. Również Ap 18,2-8 nie usprawiedliwia go jako modlitwy ziem-
skiego Kościoła [fragment dotyczy upadku Wielkiego Babilonu]. Natomiast głęboko w serce powin-
ny zapisać się słowa z w. 5n: o zobowiązaniu do pamięci o Jeruzalem jako największej radości i 
tęsknocie wierzącego. Słowa te są świetlistym wyznaniem wierności do Boga proponującego czło-
wiekowi Przymierza – nie tylko indywidualnemu, lecz każdemu człowiekowi – zgodnie ze słowami 
Konsekracji: „To jest moja Krew Przymierza... wylana na odpuszczenie grzechów wielu...”. Oto 
prawdziwa tęsknota za Kościołem, który jest „Ojczyzną Wielu”. 

=============== 

Przypisy z BT do Ps 137: 

137,1 Ps 137 Zbiorowa lamentacja wygnańców judzkich, połączona z elementami złorzeczenia.  
137,1 Zapewne chodzi o kanały nad dolnym Eufratem i Tygrysem, nad którymi zbierali się wygnańcy z Judy, by opłaki-

wać zburzenie Jerozolimy (uroczystości liturgiczne z obmyciami). Por. Ez 1,1; Ez 3,15.  
137,3 Chodziło zapewne o pieśni religijne lub nawet o "pieśni Syjonu" w sensie Ps 46[45] [->Ps 46[45],1]; Ps 48[47] [-

>Ps 48[47],1]; Ps 76[75] [->Ps 76[75],1]; Ps 84[83] [->Ps 84[83],1] lub Ps 87[86] [->Ps 87[86],1].  
137,4 Wśród Izraelitów panowało przekonanie, że godziwy kult można było sprawować jedynie w ziemi Pańskiej, tj. w 

Palestynie. Ziemia obca była uważana za "nieczystą" (Oz 9,3; Am 7,17).  
137,5 Tekst poprawiony; hebr.: "niech zapomni" niezrozumiały.  
137,7 Złorzeczenie pod adresem Edomu (sens złorzeczeń: zob. przypis do Ps 54[53],7), częste u proroków. Edomici 

czynnie pomagali Babilończykom przy zdobyciu miasta w r. 586 i cieszyli się z jego upadku (por. Ab 0,8-15; Ez 
25,12nn; Ez 35,5-15).  

137,8n Podyktowane prawem odwetu (Wj 21,24) straszne złorzeczenie pod adresem Babilonu odzwierciedla nie tylko 
nienawiść przeciw okrutnemu najeźdźcy, ale także barbarzyńskie zwyczaje panujące w toczonych wówczas wojnach 
(por. 2 Krl 8,12; Iz 13,16; Oz 10,14; Oz 14,1; Na 3,10).  

Psalm 139(138) 

Człowiek prześladowany przed Bogiem który wszystko przenika 

1 Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm. 
Panie, przenikasz i znasz mnie, 
2 Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. 
Z daleka przenikasz moje zamysły, 
3 widzisz moje działanie i mój spoczynek 
i wszystkie moje drogi są Ci znane. 
4 Choć jeszcze nie ma słowa na języku: 
Ty, Panie, już znasz je w całości. 
5 Ty ogarniasz mnie zewsząd 
i kładziesz na mnie swą rękę. 
6 Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza, 
zbyt wzniosła: nie mogę jej pojąć. 
7 Gdzież się oddalę przed Twoim duchem? 
Gdzie ucieknę od Twego oblicza? 
8 Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś; 
jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę. 
9 Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki, 
zamieszkał na krańcu morza: 
10 tam również Twa ręka będzie mnie wiodła 
i podtrzyma mię Twoja prawica. 
11 Jeśli powiem: «Niech mię przynajmniej ciemności 

okryją 

i noc mnie otoczy jak światło»: 
12 sama ciemność nie będzie ciemna dla Ciebie, 
a noc jak dzień zajaśnieje: 
<mrok jest dla Ciebie jak światło>. 

13 Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, 
Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. 
14 Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, 
godne podziwu są Twoje dzieła. 
I dobrze znasz moją duszę, 
15 nie tajna Ci moja istota, 
kiedy w ukryciu powstawałem, 
utkany w głębi ziemi. 
16 Oczy Twoje widziały me czyny 
i wszystkie są spisane w Twej księdze; 
dni określone zostały, 
chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał. 

17 Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże, 
jak jest ogromna ich ilość! 
18 Gdybym je przeliczył, więcej ich niż piasku; 
gdybym doszedł do końca, jeszcze jestem z Tobą. 
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19 O Boże, obyś zgładził bezbożnego, 
niech krwawi mężowie idą precz ode mnie! 
20 Oni przeciw Tobie zmawiają się podstępnie, 
za nic mają Twoje myśli. 

21 Panie, czyż nie mam nienawidzić tych, co niena-
widzą Ciebie, 

oraz nie brzydzić się tymi, co przeciw Tobie powsta-

ją? 
22 Nienawidzę ich pełnią nienawiści; 
stali się moimi wrogami. 
23 Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce; 
doświadcz i poznaj moje troski, 
24 i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, 
a skieruj mnie na drogę odwieczną! 

 
Trudno zaliczyć ten Psalm do któregoś z gatunków psalmodii. Część zasadnicza (w. 1-18) jest 

swoistym Hymnem Dziękczynnym, natomiast końcowa część (w. 19-24) brzmi jak Pieść Lamenta-
cyjna. Prześladowany, modlący się Psalmista znajduje się zapewne w świątyni, gdzie chroni się u 
Jahwe jako instancji ostatecznej. Wyraża to poprzez wysławienie Jahwe i prośbę zarazem. Autor 
wzorował się być może na prześladowanym Jeremiaszu. Psalm miał jednocześnie stać się po-
uczeniem dla serca i ducha każdego kto się modli, wiodąc do tym intymniejszego zjednoczenia z 
Jahwe. 

W. 1. Treść wiersza jest podobna jak u Jeremiasza, według którego Jahwe bada serce i nerki 
(Jr 17,10). Jeremiasz prosi zarazem: „Jahwe, ty znasz mnie, patrzysz na mnie, badasz serce moje, 
ono jest z Tobą...” (Jr 12,3). Tym bardziej Jeremiasza przypominają dalsze słowa Psalmu. U Je-
remiasza mówi Pan: „Czy jestem Bogiem tylko z bliska... a z daleko już nie jestem Bogiem? Czy 
może się człowiek ukryć w zakamarkach, tak bym go nie widział?” (Jr 23,23n; por 32,19; Hi 31,4). 
Jahwe jest wszechobecny (w. 7nn). Podobnie wyraża się Amos: że dla Jahwe nie ma miejsca 
ukrytego (Am 9,2n). Psalmista stosuje te wypowiedzi w formie hymnu do wszechobecności Boga, 
dla którego nawet ciemności – są jasnością (w. 11; por. Hi 11,7n; Dn 2,22; Hi 34,22).  

Począwszy od w. 13 nawiązuje Psalmista do własnego utworzenia. Bóg odsłania się tutaj jako 
cudowny Stworzyciel przyrody i życia ludzkiego. Już według Jr 1,5 okazuje się Jahwe jako twórca 
owocu łona. Podobnie też Hijob wyznaje, że ręce Jahwe go ukształtowały i stworzyły (Hi 10,8nn). 
Psalmista stawia tu niemal na jednym poziomie rodzoną matkę – i ziemię-matkę (por. Hi 1,21; Syr 
40,1 TH). Z ukształtowaniem człowieka wiąże się też już całe dalsze życie człowieka (w. 16). 
Wzmianka o „Księdze Jahwe” służy do ilustracji tej wypowiedzi (por. Wj 32,32n; Mal 3,16; Dn 
7,10). W w. 17 wyznaje autor niezbadaność Bożego działania . 

Podobnie jak Jeremiasz (Jr 12,3) prosi Psalmista o zniszczenie bezbożnych (w. 19). Jako 
„krwawi mężowie” są oni przeciwnikami nie tylko Jahwe, ale i Jego wiernych. Stąd konsekwencja 
wyrażona w w.21n: nienawiść tych co łamią Przymierze obróci się – zgodnie z ówczesnym poglą-
dem o retrybucji – przeciw nim samym. Końcowy wiersz wyraża deklarację wierności Psalmisty i 
zarazem prośbę, by Jahwe prowadził go drogą wspólnoty w Przymierzu z Jahwe (por. Jr 6,16: 
„prastara” droga). 

Ps 139 jest szczególnie cenną perłą Psałterza. Psalmista wyraża tu – w chwili prześladowania 
– swoją żywą wiarę we wszechwiedzę, wszechobecność i wszechwładanie Boga Sędziego, który 
jest zarazem Bogiem Przymierza. Nie czyni tego w formie wykładu, ale dialogu modlitewnego. W 
ten sposób widzimy tu już niejako słowa, które o Jezusie wypowiada Hbr  10,5n: „...utworzyłeś mi 
ciało... Oto, idę! W zwoju Księgi napisane jest o mnie, bym spełniał Wolę Twoją...”. Jednakże słów 
końcowych Psalmu nie można by odnieść do Chrystusa. Jezus zostawia nienawiść jedynie w sto-
sunku do grzechu, a nie przeciw człowiekowi grzeszącemu. 

================ 

Przypisy z BT do Ps 139: 

139,1n Por. Hi 31,4; Jr 12,3; Jr 17,10.  
139,5 Dosł. "z tyłu i z przodu". Por. także z ww. 4,5; Mt 6,4.6.18; Dz 17,28.  
139,8-12 Por. Ps 123[122],1 z przyp.; Hi 26,6; Hi 9,2nn.  
139,12 Glosa.  
139,13n Por. Hi 10,10n; Jr 1,5; Hbr 10,5nn.  
139,14 Tekst poprawiony.  
139,15 "Istota" - hebr. dosł.: "kości", uważane za istotną część jednolitej psychofizycznej struktury człowieka; "ziemi" jako 

pramatki: Hi 1,21; Syr 40,1.  
139,16 Tekst popr.; hebr.: "w zarodku" (w stanie embrionalnym). O "księdze" Bożej zob. Ps 56[55],9; (z przypisem); Ps 

69[68],29. Jest ona symbolem wszechwiedzy Bożej, obejmującej także bieg rzeczy przyszłych.  
139,19 Por. ww. 21n; Jr 12,1nn oraz przypis do Ps 53[52],7.  
139,20 Tekst skażony, tłum. przypuszczalne.  
139,23 Por. Ps 17[16],3; Ps 26[25],2.  
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139,24 Chodzi może o aluzję do słynnej nauki o dwóch drogach, znanej w kołach mądrościowych (por. Ps 1,6), lub do 

Przymierza jak w Jr 6,16. 
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