Ps 47 (46) / wg BT wyd. 4 /
1

Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm.

2

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,

wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,
3

bo Pan najwyższy, straszliwy,

jest wielkim Królem nad całą ziemią.
4

On nam poddaje narody

i ludy rzuca pod nasze stopy.
5

Wybiera dla nas dziedzictwo –

chlubę Jakuba, którego miłuje.
6

Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków,

Pan przy dźwięku trąby.
7

Śpiewajcie naszemu Bogu, śpiewajcie;

śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie!
8

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,

hymn zaśpiewajcie!
9

Bóg króluje nad narodami,

Bóg zasiada na swym świętym tronie.
10

Połączyli się władcy narodów

z ludem Boga Abrahama.
Bo możni świata należą do Boga:
On zaś jest najwyższy.

Wszystkie narody hymn zaśpiewajcie. Wezwanie skierowane do wszystkich narodów
zaprasza i nas do oddania Bogu chwały. Zaproszenie do uwielbienia tradycyjnie rozpoczyna psalm
pochwalny. W Psalmie 47 powraca takie zaproszenie jeszcze raz kilkakrotnym wezwaniem do
śpiewania na cześć Pana (ww. 7-8). Powtarzane wezwanie pobudza do włączenia się w powszechną
radość i modlitwę. Otwiera serce i duszę, angażuje usta i dłonie, obejmuje całego człowieka.
Pan najwyższy jest Królem nad całą ziemią. Psalm 47 wysławia Boga w jego królewskim
majestacie i władzy. On jest najwyższy i budzi u ludzi pełne bojaźni uszanowanie. Panuje nad
narodami. Psalmista opisuje Boga na wzór władców ziemi jako zasiadającego na tronie (por. Iz 6,1),
Jego obecność obwieszczają trąby, a na Jego cześć wznoszone są radosne okrzyki. Pan sprawuje
swoją władzę nad narodami i ich władcami.

On nam poddaje narody. Pośród narodów świata lud Izraela cieszył się darem szczególnej
łaski i opieki Pana. Zgodnie z obietnicą daną Abrahamowi, Bóg dał Izraelowi ziemię Kanaan. I nie raz
spieszył z pomocą i ujarzmiał potężnych nieprzyjaciół tego niewielkiego narodu. Ale też trwa Jego
obietnica, że w Abrahamie, przez naśladowanie Jego bezgranicznej wiary i zaufania słowu Boga, będą
błogosławione liczne narody. Przychodzą do Boga pociągnięci łaską Ewangelii Chrystusowej,
głoszonej po całym świecie i każdemu człowiekowi.
Panie Jezu, który zasiadasz po prawicy Ojca, Twoje jest Królestwo, potęga i panowanie na
wieki wieków! Amen.
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