
Psalm 96 (95)  /wg BT wyd. 4/  

1 Śpiewajcie Panu pieśń nową,  

śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!  

2 Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię,  

z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!  

3 Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów,  

Jego cuda - wśród wszystkich ludów!  

4 Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,  

wzbudza On większy lęk niż wszyscy bogowie.  

5 Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda,  

a Pan uczynił niebiosa.  

6 Przed Nim kroczą majestat i piękno,  

potęga i jasność w Jego przybytku.  

7 Oddajcie Panu, rodziny narodów,  

oddajcie Panu chwałę i [uznajcie] potęgę;  

8 oddajcie Panu chwałę Jego imienia!  

Nieście ofiary i wchodźcie do Jego przedsieni,  

9 oddajcie pokłon odziani w święte szaty!  

Zadrżyj, cała ziemio, przed Jego obliczem!  

10 Mówcie wśród pogan: Pan jest królem.  

Umocnił świat, by się nie poruszył:  

ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość.  

11 Niech się cieszy niebo i ziemia raduje;  

niech szumi morze i to, co je napełnia;  

12 niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich,  

niech się także radują wszystkie drzewa leśne  

13 przed obliczem Pana, bo nadchodzi,  

bo nadchodzi, aby sądzić ziemię.  

On będzie sądził świat sprawiedliwie,  

z wiernością swą - narody. 

 

 

 



Śpiewajcie Panu pieśń nową. Psalmista zachęca do uwielbienia Pana. Swoje wezwanie  

kieruje do ludów całej ziemi. Bo o zbawczych dziełach Pana opowiada się wśród wszystkich ludów . Są 

i one zaproszone, by śpiewać Panu, by błogosławić Jego imię, by przybyć do Jego świątyni i złożyć 

ofiary (w. 8).  

Wzbudza On większy lęk niż wszyscy bogowie. W porównaniu z potęgą Pana, który uczynił 

niebiosa i ziemię, znikoma wydaje się moc wszystkich bogów. Ona jest znikoma przede wszystkim 

dlatego, że pogańskie bóstwa – stwierdza psalmista – są ułudą. 

Mówcie do pogan: Pan jest Królem. Powszechna władza Boga opiera się o Jego autorytet 

jako Stwórcy, który nie tylko świat stworzył, ale zapewnia mu stabilność. To nie tylko stabilność 

fizyczna, ale także oparcie, jakie daje poczucie porządku i sprawiedliwości. Całe stworzenie jest 

wezwane do radości wobec Pana, który przychodzi aby sprawiedliwie sądzić ziemię. Obwieszczenie 

poganom, że Pan jest Królem, zapowiada powszechne królowanie Syna Bożego, które zaczęło się Jego 

wcieleniem, a dopełni powtórnym przyjściem u końca czasów . 

Psalm 96 został zacytowany w 1 Księdze Kronik jako jedna z pieśni wyśpiewanych przy 

wprowadzeniu przez Króla Dawida Arki Przymierza do Jerozolimy  (zob. 1Krn 16,23-33). Jednak 

uniwersalizm zbawczy tego psalmu i dojrzała nauka na temat pogańskich bóstw  przemawiają za 

późniejszym czasem jego powstania, w czasach po niewoli babilońskiej . 

Panie Jezu, niech Twoje imię będzie uwielbione pośród wszystkich ludów ziemi, przyjdź 

Królestwo Twoje. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
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