Ps 37 (36) / wg BT wyd. 4 /
1

Dawidowy.

Alef

Nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców
ani nie zazdrość niesprawiedliwym,
2

bo znikną tak prędko jak trawa

i zwiędną jak świeża zieleń.
Bet

3

Miej ufność w Panu i postępuj dobrze,

mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność.
4

Raduj się w Panu,

a On spełni pragnienia twego serca.
Gimel

5

Powierz Panu swoją drogę

i zaufaj Mu: On sam będzie działał
6

i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło,

a słuszność twoja - jak południe.
Dalet

7

Upokórz się przed Panem i Jemu zaufaj!

Nie oburzaj się na tego, komu się szczęści w drodze,
na człowieka, co obmyśla zasadzki.
He

8

Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość;

nie oburzaj się: to wiedzie tylko ku złemu.
9

Złoczyńcy bowiem wyginą,

a ufający Panu posiądą ziemię.
Waw

10

Jeszcze chwila, a nie będzie przestępcy:

spojrzysz na jego miejsce, a już go nie będzie.
11

Natomiast pokorni posiądą ziemię

i będą się rozkoszować wielkim pokojem.
Zain

12

Przeciw sprawiedliwemu zło knuje występny

i zgrzyta na niego zębami.
13

Pan śmieje się z niego,

bo widzi, że jego dzień nadchodzi.
Chet

14

Występni dobywają miecza,

łuk swój napinają,
by powalić biedaka i nieszczęśliwego,
by zabić tych, których droga jest prosta.
15

Ich miecz przeszyje własne ich serca,

a ich łuki zostaną złamane.
Tet

16

Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy,

niż wielkie bogactwo występnych,
17

bo ramiona występnych będą połamane,

a sprawiedliwych Pan podtrzymuje.
Jod

18

Pan zna dni nienagannych,

a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki;
19

w czasie klęski nie zaznają wstydu,

a we dni głodu będą syci.
Kaf

20

Występni natomiast poginą;

wrogowie Pana
jak krasa łąk zwiędną,
jak dym się rozwieją.
Lamed

21

Występny pożycza, ale nie zwraca,

a sprawiedliwy lituje się i obdarza.
22

Błogosławieni przez Pana posiądą ziemię,

przeklęci przez Niego będą wyniszczeni.
Mem

23

Pan umacnia kroki człowieka

i w jego drodze ma upodobanie.
24

A choćby upadł, to nie będzie leżał,

bo rękę jego Pan podtrzymuje.
Nun

25

Byłem dzieckiem i jestem już starcem,

a nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu
ani potomstwa jego, by o chleb żebrało.
26

Lituje się on w każdym czasie i pożycza;

potomstwo jego stanie się błogosławieństwem.
Samek

27

Odstąp od złego, czyń dobro,

abyś mógł mieszkać na wieki,
28

bo Pan miłuje sprawiedliwość

i nie opuszcza swych świętych;
Ain

nikczemni wyginą,

a potomstwo występnych będzie wytępione.
29

Sprawiedliwi posiądą ziemię

i będą mieszkać na niej na zawsze.
Pe

30

Usta sprawiedliwego głoszą mądrość

i język jego mówi to, co słuszne.
31

Prawo jego Boga jest w jego sercu,

a jego kroki się nie zachwieją.
Sade

32

Występny czatuje na sprawiedliwego

i usiłuje go zabić,
33

lecz Pan nie zostawia go w jego ręku

i nie pozwala skazać, gdy stanie przed sądem.
Kof

34

Miej nadzieję w Panu i strzeż Jego drogi,

a On cię wyniesie, abyś posiadł ziemię;
zobaczysz zagładę występnych.
Resz

35

Widziałem, jak występny się pysznił

i rozpierał się jak cedr zielony.
36

Przeszedłem obok, a już go nie było;

szukałem go, lecz nie można było go znaleźć.
Szin

37

Strzeż uczciwości, przypatruj się prawości,

bo w końcu osiągnie [ten] człowiek pomyślność.
38

Wszyscy zaś grzesznicy będą wyniszczeni,

potomstwo występnych wyginie.
Taw

39

Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana;

On ich ucieczką w czasie utrapienia.
40

Pan ich wspomaga, wyzwala;

wyzwala ich od występnych i zachowuje,
do Niego bowiem się uciekają.

Nie unoś się gniewem…, miej ufność w Panu. Psalm 37 należy do tzw. psalmów
mądrościowych, które w stylu i treści podobne są do nauczania mędrców. Ton pouczenia, temat losu
dobrych i złych, kompozycja alfabetyczna, zaznaczona na marginesie literami alfabetu. Brakuje
typowych dla modlitwy form bezpośredniego zwracania się do Boga, zatem, aby się tym psalmem
modlić proponuję potraktować go jako wewnętrzną rozmowę z samym sobą przed Bogiem. Słowo
rady i zachęta do ufności w Bogu, przeplatają się z rozważaniem życia ludzi złych i sprawiedliwych.

Nie unoś się gniewem…, nie zazdrość niesprawiedliwym, bo znikną tak prędko jak trawa.
Na czyniących źle można się oburzać, w poczuciu naruszenia Bożego i dobra człowieka, można też - i
dziś się z tym spotykamy – patrzeć z zazdrością, gdy widzi się beztroskę i życiowe powodzenie ludzi
nieprawych, drwiących ze sprawiedliwych i pobożnych, czy samego Boga. Czy warto być wiernym
Bogu, gdy tymczasem spotykają utrapienia, choroby i bieda? Psalmista wskazuje na krótkość życia
ludzkiego, i zapewnia, że postępowanie nieprawych doprowadzi ich do unicestwienia (por. Ps 1,6).
Wielokrotnie powraca w Ps 37 stwierdzenie, że nieprawi wyginą. Z tym przekonaniem o „ostatecznej”
sprawiedliwości Bożej łączy się wyznanie, że Bóg niweczy już teraz ich ataki, oszustwa i fałszywe
oskarżenia, stając w obronie ludzi prawych.
Miej ufność w Panu i postępuj dobrze. Wielokrotnie wybrzmiewa w tym psalmie zachęta do
prawego życia i zaufania Bogu: nie unoś się gniewem, nie zazdrość, nie oburzaj się, miej ufność w
Panu postępuj dobrze, raduj się w Panu, powierz Mu swą drogę… Umacnia przekonanie o wartości
prawego życia. Pan wspiera tych, co Mu ufają, w różnych trudnych sytuacjach życia i sprawi, że w
nagrodę … „posiądą ziemię”. Nie pojawia się wyraźnie obietnica Nieba. Psalmista pozostaje jeszcze w
kręgu tych, którzy potrzebują świadectwa Jezusa, który przez Ewangelię rzucił światło na życie i
nieśmiertelność (por. 2Tm 1,10).
Panie Jezu, oświeć nasze serca i umocnij naszą nadzieję życia wiecznego, abyśmy mężnie
znosili utrapienia doczesnego życia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
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