
Ps 83 (82)  /wg BT wyd. 4/  

1  Pieśń. Psalm. Asafowy. 

2 O Boże, nie trwaj w milczeniu,  

nie milcz i nie spoczywaj, Boże!  

3 Bo oto burzą się Twoi wrogowie  

i podnoszą głowę ci, którzy Cię nienawidzą.  

4 Knują spisek przeciwko Twojemu ludowi,  

zmawiają się przeciw tym, których strzeżesz.  

5 «Pójdźcie - mówią - wytraćmy ich spośród narodów,  

by więcej nie wspominano imienia Izraela».  

6 Zaiste, zmawiają się jednomyślnie  

i przeciw Tobie zawierają przymierze:  

7 Namioty Edomu z Izmaelitami,  

Moab i Hagryci,  

8 Gebal, Ammon i Amalek,  

kraj Filistynów i mieszkańcy Tyru.  

9 Także Asyryjczycy połączyli się z nimi,  

dla synów Lota stali się ramieniem.  

10 Uczyń im jak Madianitom i Siserze,  

jak Jabinowi nad potokiem Kiszon,  

11 którzy polegli pod Endor,  

stali się nawozem dla ziemi.  

12 Z ich książętami postąp jak z Orebem,  

jak z Zeebem, z Zebachem i z Salmunną,  

z wszystkimi ich przywódcami,  

13 którzy mówili: «Zagarnijmy  

dla siebie kraj Boga!»  

14 O Boże mój, uczyń ich podobnymi do źdźbeł ostu,  

do plew gnanych wichurą.  

15 Jak ogień pożera lasy,  

jak pożoga wypala góry,  

16 tak ich ścigaj Twoją nawałnicą  

i burzą Twoją wpraw ich w zamieszanie!  

17 Okryj hańbą ich oblicze,  



aby szukali imienia Twego, Panie!  

18 Niech wstyd i trwoga ogarną ich na zawsze,  

niech będą pohańbieni i zginą!  

19 Niechaj poznają Ciebie i wiedzą,  

że tylko Ty, który sam jeden masz Jahwe na imię,  

jesteś Najwyższy nad całą ziemią. 

 

Boże, nie trwaj w milczeniu! Psalm 83 to modlitwa błagalna zanoszona w intencji ludu 

Izraela, przeciwko któremu sprzymierzyły się sąsiadujące z nim narody i potężna Asyria (pod jej 

panowaniem Palestyna znalazła się w 2 poł. VIII w. przed Chr.). W takiej modlitwie niekiedy, tak jak to 

ma miejsce w tym psalmie, Psalmista sugeruje, że ta sytuacja mogła się zdarzyć, gdyż Bóg nie podjął 

działania, nie odezwał się słowem w obronie swego ludu, co rozzuchwaliło wrogów Jego ludu. 

Dlatego błaganie rozpoczyna się wezwaniem do przerwania Bożego milczenia.  

Uczyń im tak jak Madianitom. Psalmista wzywa Boga do okazania mocy i pokonania wrogów, 

jak kiedyś, gdy lud Izraela pod opieką Pana wędrował po pustyni z Egiptu do Ziemi Obiecanej.  

Błagania psalmu 83 opierają są o zasady starotestamentalnego prawa, które cześć Boga  

i podstawowe prawa ludu Bożego chroniło sankcją śmierci. Ze względu na domaganie się śmierci 

nieprzyjaciół, Psalm 83 nie jest używany w liturgicznej modlitwie Kościoła. Ale w modlitwie osobistej, 

może stanowić zwierciadło słowa Bożego, w którym sprawdzić możemy, na ile dorastamy do 

ewangelicznej miłości nieprzyjaciół, a na ile jest w nas jeszcze ciągle „stary człowiek” z jego prawem 

śmierci nie tylko w obronie życia, ale i „dla chwały Bożej”. 

Panie Jezu, Ty poleciłeś nam miłować naszych nieprzyjaciół, spraw, byśmy potrafili dobrem 

zło zwyciężać. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
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