
Psalm 98 (97)  /wg BT wyd. 4/  

1 Psalm.  

Śpiewajcie Panu pieśń nową,  

albowiem cuda uczynił. 

Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica  

i święte ramię Jego.  

2 Pan okazał swoje zbawienie:  

na oczach narodów  

objawił swą sprawiedliwość.  

3 Wspomniał na dobroć i na wierność swoją  

wobec domu Izraela.  

Ujrzały wszystkie krańce ziemi  

zbawienie Boga naszego.  

4 Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio,  

cieszcie się i weselcie, i grajcie!  

5 Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,  

przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,  

6 przy trąbach i dźwięku rogu:  

radujcie się wobec Pana, Króla!  

7 Niech szumi morze i to, co je napełnia,  

świat i jego mieszkańcy!  

8 Niech rzeki klaszczą w dłonie,  

niech góry razem wołają radośnie  

9 przed obliczem Pana, bo nadchodzi,  

<bo nadchodzi> sądzić ziemię.  

On będzie sądził świat sprawiedliwie  

i według słuszności - ludy. 

 

Śpiewajcie Panu pieśń nową. Ten psalm rozpoczyna się wezwaniem do wysławiania Pana. 

Ponownie takie zaproszenie pojawi się w wersetach 4nn. Motywem pierwszego są „cuda”, które Pan 

uczynił. Psalmista nie podaje, o jakich konkretnie dziełach myśli. Prawdopodobnie wspomina on 

wybawienie Izraela z niewoli babilońskiej. Ukazuje je jako dzieło Bożej dobroci, wierności  

i sprawiedliwości. Podkreśla, że stało się ono „na oczach narodów”, co też daje mu powód, by 

wezwać wszystkich do oddania czci Bogu, jako Władcy całej ziemi. 



Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga. Warto zatrzymać się na tym 

wersecie, by kontemplować nowe dzieło Boga, które dokonało się w Jezusie Chrystusie i stało się 

widoczne, poznawalne i życiodajne dla wszystkich ludzi. W Nim jest i nasze zbawienie. 

Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio. Rozbudowane, uroczyste wezwanie do 

radości obejmuje całą ziemię, zamieszkałe lądy, jak też morza i rzeki z ich stworzeniami. Odpowiada 

ono królewskiej godności Jahwe. Jego władza obejmuje bowiem wszystkie stworzenia. Zapowiedź 

Jego przyjścia, aby sądzić ludy, skłania do myślenia o eschatologicznym sądzie Bożym. Należy jednak 

pamiętać, że sądzenie stanowiło jedno z zadań sprawowania królewskiej władzy. Zatem byłaby to 

uroczysta zapowiedź królewskich rządów Pana nad wszystkimi narodami, rządów, które będą 

sprawowane ze sprawiedliwością, dobrocią i wiernością. 

Panie Boże, który przed wiekami wybrałeś Izraela, dziękujemy Ci, że dzieło zbawienia  

w Jezusie Chrystusie objęło wszystkie narody ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
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