Ps 67(66)
O błogosławieństwo na trud apostolski
1 Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm. Pieśń.
2 Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi;
niech zajaśnieje dla nas Jego oblicze!
3 Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie - pośród wszystkich ludów.

4 Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,
niech wszystkie narody dają Ci chwałę!
5 Niech się narody cieszą i weselą,
że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie
i kierujesz narodami na ziemi.
6 Niech Ciebie, Boże wysławiają ludy,
niech wszystkie narody dają Ci chwałę!

7 Ziemia wydała swój owoc:
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
8 Niechaj nam Bóg błogosławi
i niech się Go boją
wszystkie krańce ziemi!

„Niech Bóg... nam błogosławi, niech zajaśnieje dla nas Jego oblicze!" Psalm rozpoczyna
się prośbą o Boże błogosławieństwo. Modlitwa ta, w swym sformułowaniu, nawiązuje do tekstu
błogosławieństwa Aaronowego (zob. Lb6,24-26). "Jaśniejące oblicze" jest znakiem życzliwości i
łaskawości. Prośba zanoszona jest z pokorą do Boga, ponieważ psalmista świadomy jest
świętości Boga i grzechów swojego ludu. Błogosławieństwo udzielone ludowi Izraela, a więc
dobrodziejstwa codziennego życia, których Bóg udziela swym wiernym, są najlepszym
świadectwem Jego obecności w świecie, Jego panowania pełnego mocy i życzliwości dla ludzi.
„Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy!" Psalmista wzywa, zachęca wszystkie narody do
oddania Bogu chwały. Objawia im i zaświadcza, że Bóg Jahwe jest nie tylko Panem Izraela, ale
całej ziemi. To Jego sprawiedliwe rządy zapewniają wszystkim ludziom życie i dostatek

pożywienia dla wszystkich Jego stworzeń. Boże błogosławieństwo „niesie" życie. Ono uczy nas
obejmować naszą modlitwą sprawy wszystkich ludzi i prosić dla nich o doczesne i wieczne dobro.
„Niechaj nam Bóg błogosławi." Psalm 67 jest jednym z psalmów, którymi Kościół modli
się rozpoczynając codzienną modlitwę Liturgii Godzin. Prosi o Boże błogosławieństwo dla
wszystkich ludzi, obejmuje troską wspólnoty wiernych obecne po całym świecie, ale też
przypomina sobie ciągle aktualne zadanie głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim narodom.
Wszechmogący, dobry Panie, błogosław ziemi i wszystkim jej mieszkańcom, a Twój
Kościół niech głosi wszystkim Dobrą Nowinę o zbawieniu. Który żyjeszi królujesz na wieki
wieków. Amen.
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