Psalm 99 (98) /wg BT wyd. 4/
1

Pan króluje: drżą narody;

zasiada na cherubach: a ziemia się trzęsie.
2

Wielki jest Pan na Syjonie

i wyniesiony ponad wszystkie ludy.
3

Niech wielbią imię Twoje

wielkie i straszliwe:
ono jest święte.
4

Królem jest Potężny, co kocha sprawiedliwość.

Ty ustanowiłeś to, co jest słuszne,
prawo i sprawiedliwość w Jakubie
Ty ustanowiłeś.
5

Wysławiajcie Pana, Boga naszego,

oddajcie pokłon u podnóżka stóp Jego:
On jest święty.
6

Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron,

i Samuel wśród tych, co wzywali Jego imienia:
wzywali Pana,
On ich wysłuchiwał.
7

Przemawiał do nich w słupie obłoku:

słyszeli Jego zlecenia i przykazania, które im nadał;
8

Panie, Boże nasz, Ty ich wysłuchiwałeś,

byłeś dla nich Bogiem przebaczającym,
ale brałeś odwet za ich występki.
9

Wysławiajcie Pana, Boga naszego,

oddajcie pokłon przed świętą Jego górą:
bo Pan, Bóg nasz, jest święty.

Pan króluje: drżą narody. Dlaczego królewski majestat Boga, panującego na Syjonie, budzi
lęk narodów? Dlaczego Jego imię jest dla nich nie tylko wielkie i święte, ale i „straszliwe”? To dlatego,
że czciły one i służyły bożkom. Teraz zostały wezwane do oddania czci Bogu, do uznania Jego
panowania nad sobą, do uznania Jego świętości.
On jest święty. W psalmie 99 wezwanie do uwielbienia Boga umotywowane jest Jego
świętością. I tak jest trzy razy, co przywołuje na myśl znaną aklamację „Święty, święty, święty” chóru

Serafinów z Izajaszowej wizji Boga (zob. Iz 6,2n), używaną w liturgii eucharystycznej. Trzykroć święty,
czyli „najświętszy”. Pierwsze wezwanie psalmu 99 skierowane jest do narodów i podkreśla świętość
Bożego imienia. Dwa następne skierowane są do ludu Izraela i zachęcają do oddania pokłonu Panu
jako królowi Izraela.
Potężny, co kocha sprawiedliwość. Bóg jest potężnym królem, a Jego rządy są sprawiedliwe.
On zapewnia bezpieczne i szczęśliwie życie swego ludu. Zawierając przymierze, przekazał Izraelowi
prawo i sam stoi na jego straży. Zamiary i decyzje Pana są słuszne. Przez wybranych ludzi pouczał lud
Izraela, karał ich występki, i przebaczał, gdy zwracali się do niego ze skruchą wyznając swoje winy.
Najświętszy Boże, niech wszystkie narody ziemi cieszą się pokojem w Twoim królestwie.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
o. Michał Baranowski OFMConv

