
Ps 75 (74)  /wg BT wyd. 4/  

1 Kierownikowi chóru. Na melodię: «Nie niszcz...». Psalm. Asafowy. Pieśń. 

2 Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy,  

wzywamy Twego imienia, opowiadamy Twe cuda.  

3 «Gdy Ja naznaczę porę,  

odbędę sąd sprawiedliwy.  

4 Choćby się chwiała ziemia z wszystkimi jej mieszkańcami,  

Ja umocniłem jej filary.  

5 Mówię zuchwalcom: "Nie bądźcie zuchwali!"  

a do niegodziwych: "Nie podnoście rogu!"  

6 Nie podnoście rogu ku górze,  

nie mówcie bezczelnie przeciw Skale.  

7 Bo nie ze wschodu ani z zachodu,  

ani z pustyni, ani z gór [przychodzi] wywyższenie,  

8 lecz Bóg jedynie jest sędzią –  

tego zniża, tamtego podnosi.  

9 Bo w ręku Pana jest kielich,  

który się pieni winem, pełnym przypraw.  

I On z niego nalewa: aż do mętów wypiją,  

pić będą wszyscy niegodziwi na ziemi».  

10 Ja zaś będę się radował na wieki,  

zaśpiewam Bogu Jakuba.  

11 I połamię cały róg niegodziwych,  

a róg sprawiedliwego się wzniesie. 

 

Wysławiamy Cię, Boże. Psalm 75 rozpoczyna się (w. 2a) i kończy się (w. 10-11) słowem 

uwielbienia i dziękczynienia. Niektórzy bibliści widzą zatem w tym psalmie modlitwę dziękczynną  

z włączonym do niej tekstem Bożej wyroczni i upomnienia. Inni natomiast interpretują Ps 75 jako 

zapis liturgii, w której po wprowadzeniu następuje słowo Bożej wyroczni, potem upomnienie  

i pouczenie w oparciu o usłyszane słowo, oraz modlitewna odpowiedź wiernych na słowo Pana. 

Wzywamy Twego imienia. Psalm nie podaje przedmiotu prośby, ale z odpowiedzi, którą daje 

Pan, możemy się domyśleć, że dotyczyła ona utrapienia, jakie przeżywał sprawiedliwy widząc 

zuchwałość niegodziwych wynoszących się nie tylko ponad ludzi, ale nawet przeciwko samemu Bogu 

(por. Ps 73). Jest ona wyobrażona przez „podnoszenie rogu ku górze” (róg = symbol mocy, siły).  



Opowiadamy Twe cuda. Przywołuje się słowo Pana, zapowiadające powszechny sąd nad 

ludźmi. Bóg przypomina o swoim autorytecie jako Stwórcy i Sędziego, który czuwa nad moralnym 

porządkiem świata i upomina niegodziwych. Następnie w mowie proroka, albo kapłana, przypomina 

się, że „Bóg jedynie jest sędzią”, który jednych nagradza, a drugich karze za ich postępowanie. Boży 

sąd obejmie wszystkich ludzi i każdy otrzyma w całości sprawiedliwą odpłatę. 

Boże, sprawiedliwy Sędzio, dopomóż nam nie zwątpić i wytrwać na drodze sprawiedliwości 

aż do końca życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
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