Psalm 92 (91) /wg BT wyd. 4/
1

Psalm. Pieśń. Na dzień szabatu.

2

Dobrze jest dziękować Panu

i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy:
3

głosić z rana Twoją łaskawość,

a wierność Twoją nocami,
4

na harfie dziesięciostrunnej i lirze

i pieśnią przy dźwiękach cytry.
5

Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami,

cieszę się dziełami rąk Twoich.
6

Jakże wielkie są dzieła Twe, Panie,

bardzo głębokie Twe myśli!
7

Człowiek nierozumny ich nie zna,

a głupiec ich nie pojmuje.
8

Chociaż występni plenią się jak zielsko

i złoczyńcy jaśnieją przepychem,
i tak idą na wieczną zagładę.
9

Ty zaś, o Panie, na wieki jesteś wywyższony.

10

Bo oto wrogowie Twoi, Panie,

bo oto wrogowie Twoi poginą,
rozproszą się wszyscy złoczyńcy.
11

Wywyższyłeś mój róg jak u bawołu,

skropiłeś mnie świeżym olejkiem.
12

Oko moje patrzy na nieprzyjaciół,

<tych, co powstają na mnie>.
Słuchają moje uszy moich przeciwników.
13

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,

rozrośnie się jak cedr na Libanie.
14

Zasadzeni w domu Pańskim

rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.
15

Wydadzą owoc nawet i w starości,

pełni soków i zawsze żywotni,
16

aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,

moja Skała, nie ma w Nim nieprawości.

Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać imieniu Twemu, Najwyższy. Psalmista łączy modlitwę
dziękczynienia z uwielbieniem Boga i Jego dzieł. Rozpoczyna psalm zachętą do wysławiania Bożej
łaskawości i wierności, do uwielbiania Boga w każdej chwili dnia, do głoszenia Jego chwały pieśnią
przy dźwięku instrumentów, które pomagają wyrazić uczucia wdzięczności i zachwytu.
Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami. Ogólne wspomnienie Bożych dzieł pozwala
objąć tymi słowami psalmu zarówno stwórcze dzieło Boga, jak też i Jego działanie zbawcze. Psalmista
wysławia Bożą mądrość, jak również sprawiedliwość przejawiającą się w karze dla występnych.
Nawet, jeśli im się powodzi i cieszą się życiem, to nie unikną zagłady.
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma. Sprawiedliwy został porównany do palmy i cedru,
a dziedzińce świątyni przypominają ogród rajski (por. Rdz 2,8-10; Ez 47,1-12). Sprawiedliwy
wprawdzie w swym życiu doświadcza trudności i prześladowania, ale będzie nagrodzony przez Pana
życiem długim i dostatnim, szlachetnym i obfitym w dobre dzieła.
Boże sprawiedliwy i wszechmogący, Tobie przystoi nieustannie cześć i chwała. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen.
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