Zeszyt na czerwiec

Psalm 120
PROŚBA O UWOLNIENIE OD LUDZI
FAŁSZYWYCH
1
Pieśń wstępowań.
W utrapieniu moim do Jahwe wołałem,
a On mnie wysłuchał.
2
Jahwe, uwolnij mnie od warg kłamliwych,
od przewrotnego języka.
3
Cóż ci się dostanie i co ci będzie dodane,
o języku kłamliwy?
4
Ostre strzały wojownika
i rozżarzone głownie janowca.
5
Biada mi, że przebywam w Meszek,
że mieszkam pośród namiotów Kedar.
6
Zbyt długo przebywałem
z tymi, którzy nienawidzą pokoju.
7
Ja i pokój to jedno! Ale ledwo przemówię,
oni dążą do wojny.

Psalm 121
BÓG STRÓŻEM SWEGO LUDU
1
Pieśń wstępowań.
Oczy moje wznoszę ku górom...
Skądże przyjdzie mi pomoc?
2
Moja pomoc nadejdzie od Jahwe,
który stworzył niebo i ziemię.
3
On nie dopuści, by zachwiała się twoja noga,
nie zaśnie Ten, który cię strzeże.
4
Oto nie śpi ani nie drzemie
Ten, który strzeże Izraela.
5
Jahwe twym stróżemK, Jahwe twym cieniem
po twojej prawej ręce.
6
Nie porazi cię słońce za dnia
ani księżyc w nocy.
7
Od wszelkiego zła strzeże cię Jahwe,
On strzeże duszy twojej.
8
Twego wyjścia i powrotu Jahwe strzeże
już teraz i na wieki.

Psalm 122
POWSTANIE MIASTA JERUZALEM
1
Pieśń wstępowań; Dawida.
Uradowałem się, gdy mi powiedziano:
„Pójdziemy do Domu Jahwe”.
2
Zatrzymały się już nasze nogi
w twoich bramachK, o Jeruzalem.
3
Jeruzalem, któreś zbudowane jak miasto,
w zwartą całość zespolone.
4
Tu wstępują pokolenia, pokolenia Jahwe,
by według Prawa Izraela wielbić Imię Jahwe.
5
Tam bowiem ustanowiono trony sprawiedliwości,
trony domu Dawidowego.
6
Upraszajcie pokój dla Jeruzalem:
„Niech będą bezpieczni, którzy cię miłują.
7
Niech pokój będzie w twych murach,
bezpieczeństwo w twoich pałacach”.
8
Przez wzgląd na mych braci i przyjaciół moich
będę mówił: Pokój tobie!
9
Przez wzgląd na Dom Jahwe, Boga naszego,
będę prosił o dobro dla ciebie.

Psalm 123
MODLITWA POGARDZANYCH
1
Pieśń wstępowań.
Do Ciebie wznoszę me oczy,
który przebywasz w niebiosach.
2
Oto jak oczy sług na ręce ich pana,
a oczy służebnicy na ręce jej pani,
tak oczy nasze ku Jahwe, Bogu naszemu,
aż się zlituje nad nami.
3
Zlituj się, Jahwe, zlituj się nad nami,
bośmy nad miarę nasyceni wzgardą.
4
Ponad miarę nasycona jest dusza nasza
szyderstwem możnych i pogardą pysznych.

Psalm 124
OCALENIE OD WROGÓW
1
Pieśń wstępowań; Dawida.
Gdyby nie Jahwe, który był z nami —
niechaj Izrael to przyzna —
2
gdyby nie Jahwe, który był z nami,
gdy ludzie przeciw nam powstali,
3
byliby nas oni żywcem pochłonęli,
gdy gniew ich przeciw nam rozgorzał.
4
Wówczas zatopiłyby nas wody,
potok by nas pogrążył,
5
wówczas pochłonęłyby nas
wody wezbrane.
6
Błogosławiony Jahwe, że nas nie wydał
ich zębom na pastwę.
7
Dusza nasza uniknęła jak ptak
sieci ptaszników:
sieć została porwana,
a myśmy ocaleli.
8
Nasz ratunek w Imieniu Jahwe,
który stworzył niebo i ziemię.

Psalm 125
BÓG OPIEKUNEM SWEGO LUDU
1
Pieśń wstępowań.
Ufający Jahwe są jak góra Syjon,
która się nie chwieje, trwa na wieki.
2
Wokół Jeruzalem wznoszą się góry,
a koło ludu swojego jest Jahwe,
teraz i na wieki.
3
Nie pozwoli On paść berłu bezbożnych
na dziedzictwo sprawiedliwych,
aby sprawiedliwi nie wyciągali
rąk swoich ku nieprawości.
4
Jahwe, obdarz dobrami dobrych
i tych, których serca są prawe.
5
Ale tych, co zbaczają na kręte drogi,
niech Jahwe odrzuci razem ze złoczyńcami.
Pokój nad Izraelem!

Psalm 126
RADOŚĆ POWRACAJĄCYCH WYGNAŃCÓW
1
Pieśń wstępowań.
Gdy Jahwe dał powrótK wygnańcom Syjonu,
zdawało się nam, że śnimy.
2
Pełne śmiechu były wówczas nasze usta,
a nasz język radości.
Mówiono wtedy między narodami:
„Wielkim okazał się Jahwe, że im to uczynił”.
3
Wielkim był Jahwe, że uczynił to dla nas,
byliśmy pełni radości.
4
Odmień, o Jahwe, nasz los
tak jak potoki Negebu.
5
Ci, którzy sieją wśród łez,
będą żniwować w radości.
6
Kiedy się idzie — idzie się płacząc,
niosąc ziarno do siewu;
a gdy się wraca — wraca się z radością,
dźwigając swoje snopy.

Psalm 127
OPATRZNOŚĆ BOŻA
1
Pieśń wstępowań; Salomona.
Jeżeli Jahwe domu nie zbuduje,
na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą,
jeżeli Jahwe nie strzeże miasta,
na próżno czuwają strażnicy.
2
Daremnie wstajecie wczesnym rankiem
i opóźniacie nocny spoczynek,
spożywacie wasz chleb w ciężkim trudzie,
gdyż On swych umiłowanych i we śnie obdarza.
3
Oto darem Jahwe synowie,
nagrodą — owoc łona.
4
Jak strzały w ręku wojownika,
tak synowie zrodzeni w młodych latach.
5
Szczęśliwy, kto napełni nimi swój kołczan!
Nie zawstydzi sięK, kiedy w bramie
będzie się rozprawiał ze swymi wrogami.

Psalm 128
SZCZĘŚCIE CZŁOWIEKA POBOŻNEGO
1
Pieśń wstępowań.
Szczęśliwy każdy, kto boi się Jahwe,
kto postępuje Jego drogami.
2
Z pracy rąk swoich będziesz korzystał,
szczęśliwy będziesz i znajdziesz dobrobyt.
3
Żona twoja jak owocujący szczep winny
we wnętrzu twojego domu,
synowie twoi jak młode gałązki oliwki
wokół twojego stołu.
4
Oto jak będzie błogosławiony człowiek,
który boi się Jahwe.
5
Niech błogosławi ci Jahwe z Syjonu!
Obyś mógł oglądać dzieci twoich synów.
Pokój nad Izraelem!

Psalm 129
IZRAEL UCIŚNIONY
1
Pieśń wstępowań.
Bardzo gnębili mnie od mojej młodości —
niechaj Izrael to przyzna —
2
od mojej młodości gnębili mnie bardzo,
ale mnie przemóc nie mogli.
3
Na moim grzbiecie orali oraczeK,
znacząc długie swe bruzdy.
4
Jahwe, który jest sprawiedliwy,
przeciął sznuryK bezbożnych.
5
Niech się zawstydzą i cofną się wstecz
wszyscy, którzy nienawidzą Syjonu.
6
Niech będą jak trawa na dachach,
która usycha, nim zdoła wyrosnąćK.
7
Koszący nie napełni nią swoich rąk,
ani swego naręcza ten, który zbiera snopy.
8
I nie powiedzą przechodnie:
„Błogosławieństwo Jahwe niech będzie nad wami.
Błogosławimy wam w Imię Jahwe!”

Psalm 130
MODLITWA ŻALU I NADZIEI
1
Pieśń wstępowań.
Z głębokości wołam do Ciebie, Jahwe,
2
o Panie, usłysz mój głos.
Niech uszy Twoje będą otwarte
na głos mojej modlitwy.
3
Jeśli będziesz zważał na winy, o Jahwe,
któż się, Panie, ostać zdoła?
4
Ale u Ciebie jest przebaczenie,
aby Cię czczono z bojaźnią.
5
W Jahwe ufność pokładam, ufa dusza moja,
czekam na słowo Jahwe.
6
Dusza moja oczekuje Jahwe
bardziej niż straże porankaK.
Jak straże na poranek,
7
niech Izrael czeka na Jahwe,
gdyż u Jahwe jest łaska
i u Niego jest obfitość odkupienia.
8
On bowiem odkupi Izraela
ze wszystkich jego przewinień.

Psalm 131
ZDANIE SIĘ NA BOGA
1
Pieśń wstępowań; DawidaK.
Jahwe, nie wynosi się serce moje
ani się nie wywyższają moje oczy,
nie kuszę się o rzeczy wielkie
lub o zbyt wspaniałe dla mnie.
2
Nie, jam uciszył i uspokoił mą duszę:
jak niemowlę na łonie swej matki,
jak niemowlę, tak we mnie dusza moja.
3
Izraelu, zaufaj Jahwe
już teraz i na wieki.

Psalm 132
MODLITWA ZA RÓD DAWIDA
1
Pieśń wstępowań.
Wspomnij, Jahwe, na Dawida
i na całą jego pobożnośćK,
2
na złożoną przez niego przysięgę Jahwe
i na ślubowanie przed Mocnym Jakuba:
3
„Nie wejdę do namiotu, do domu mego,
nie wstąpię, by spocząć na mym łożu,
4
nie pozwolę na sen moim oczom
ani moim źrenicom na odpoczynek,
5
póki się nie znajdzie miejsce dla Jahwe,
Przybytek dla Mocnego Jakuba”.
6
Otośmy usłyszeli o niej w Efrata,
znaleźliśmy ją na polach Jaar.
7
Wejdźmy do Jego Namiotu,
ukórzmy się u podnóżka nóg Jego.
8
Wyrusz, o Jahwe, do miejsca Twego spoczynku,
Ty i Arka Twojej potęgi!
9
Niech Twoi kapłani przyobleką się
sprawiedliwość,
a wierni Twoi niechaj się weselą.
10
Przez wzgląd na sługę Twego Dawida
nie odtrącaj oblicza Twojego pomazańca.
11
Jahwe przysięgą potwierdził Dawidowi
trwałą obietnicę, której nie odwoła:
„Potomka z twojego rodu
osadzę na twoim tronie.
12
Jeśli twoi synowie strzec będą mego przymierza
i nakazów, o których ich pouczę,
ich także synowie na wieki
zasiadać będą na twoim tronie”.
13
Albowiem Jahwe wybrał Syjon,

w

w nim pragnął mieć swoją siedzibę:
„To jest moje odpocznienie na wieki wieków,
tu będę mieszkał, bom je sobie upodobał”.
15
Jego zasoby hojnie pobłogosławię,
biednych jego chlebem nakarmię.
16
Jego kapłanów przyoblekę zbawieniem,
a jego wierni bardzo się będą weselić.
17
Sprawię, że tam wzejdzie róg Dawida,
i przygotuję pochodnię dla mego pomazańca.
18
Wrogów jego hańbą okryję,
a nad nim zabłyśnie jego koronaK.
14

Psalm 133
POCHWAŁA BRATNIEJ ZGODY
1
Pieśń wstępowań; Dawida.
Jakże miłą i dobrą jest rzeczą,
gdy bracia razem mieszkają.
2
To jak najprzedniejszy olejek na głowę,
który spływa aż na brodę —
na brodę Aarona — który spływa
aż na kraj jego szaty.
3
Jest to jak rosa Chermonu,
która opada aż na góry Syjonu.
Chciał bowiem Jahwe, by tam
błogosławieństwo
i życie aż na wieki.

było

Psalm 134
ŚPIEW LEWITÓW
1
Pieśń wstępowań.
Żywo! Błogosławcie Jahwe
wszyscy, którzy Jahwe służycie,
wy, którzy sprawujecie służbę w Domu Jahwe
podczas godzin nocnych.
2
Podnieście ręce ku Świątyni
i błogosławcie Jahwe.
3
Niech z Syjonu błogosławi ci Jahwe,
On, który stworzył niebiosa i ziemię.

