
Ps 84 (83)  /wg BT wyd. 4/  

1  Kierownikowi chóru. Na wzór z Gat. Synów Koracha. Psalm.  

2 Jak miłe są przybytki Twoje,  

Panie Zastępów!  

3 Dusza moja pragnie i tęskni  

do przedsieni Pańskich.  

Moje serce i ciało radośnie wołają  

do Boga żywego.  

4 Nawet wróbel dom sobie znajduje  

i jaskółka gniazdo,  

gdzie złoży swe pisklęta:  

przy Twoich ołtarzach, Panie Zastępów,  

mój Królu i mój Boże!  

5 Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie,  

nieustannie Cię wychwalają.  

6 Szczęśliwi, których moc jest w Tobie,  

którzy zachowują ufność w swym sercu.  

7 Przechodząc doliną Baka,  

przemieniają ją w źródło,  

a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.  

8 Z mocy w moc wzrastać będą:  

Boga <nad bogami> ujrzą na Syjonie.  

9 Panie Zastępów, usłysz moją modlitwę;  

nakłoń ucha, Boże Jakuba!  

10 Spojrzyj, Puklerzu nasz, Boże,  

i wejrzyj na oblicze Twego Pomazańca!  

11 Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich  

lepszy jest niż innych tysiące;  

wolę stać w progu domu mojego Boga,  

niż mieszkać w namiotach grzeszników.  

12 Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą:  

Pan hojnie darzy łaską i chwałą,  

nie odmawia dobrodziejstw  

postępującym nienagannie.  



13 Panie Zastępów,  

szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie! 

 

Jak miłe są przybytki Twoje! Psalmista wyraża swoją duchową, pełną tęsknoty, radość, która 

ogarnie go na wspomnienie o świątyni Pana. Ten, który nawiedza ją podczas dorocznych pielgrzymek, 

szczerze zazdrości tym, którzy mieszkają przy niej i mogą tam nieustannie wysławiać Pana. 

Szczęśliwi, których moc jest w Tobie. Lud pielgrzymujący do świątyni pokłada swoją ufność  

w Panu. Pielgrzymowanie połączone z modlitwą i trudem wyprasza Jego błogosławieństwo dla ziemi  

i jej mieszkańców. W miarę zbliżania się do Jerozolimy wzrasta ich żarliwa, ufna modlitwa. Umacnia 

się ich wiara, radość przepełnia ich serca. 

Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące. Ponownie psalmista 

wyraża swoją duchową radość i doświadczenie szczególnego daru spotkania z Bogiem w Jego 

świątyni. Pragnienie przebywania w miejscu świętym to życiowy wybór Boga, przylgnięcie do Jego 

woli i życie w sprawiedliwości. 

Panie Jezu, Ty odpowiadasz na pragnienia ludzkiego serca, spotykasz się z każdym z nas  

i udzielasz hojnie Bożych darów. Tobie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. 
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