
  

Kres i źródło ożywienia  
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naszym kraju co roku zbiegają się dwa ważne wydarzenia. 

Pierwsze jest ważniejsze dla nas, chrześcijan ewangelicznych. 

To Święto Reformacji. Upamiętnia ono fakt, że 31. października 

1517 r. Marcin Luter przybił do drzwi kościoła w Wittemberdze 95 tez 

skierowanych przeciwko odstępstwom kościoła rzymskokatolickiego od 

Pisma Świętego. Drugie wydarzenie jest ważniejsze dla naszego otocze-

nia. To Wszystkich świętych, rzymskokatolicka uroczystość obchodzona 

w całym kościele rzymskim, na mocy rozporządzenia papieża Grzegorza 

IV, od 837 r. Tym razem, w tym okresie, skupmy się na Psalmie 73.  

Psalm 73, Pierwszy Psalm 73, Pierwszy Psalm 73, Pierwszy Psalm 73, Pierwszy z Ksiz Ksiz Ksiz Księgi II (73ęgi II (73ęgi II (73ęgi II (73----89)89)89)89) 

1 Psalm Asafa.
a
 

 O, jak dobry jest Bóg dla Izraela,  
Dla tych, którzy mają czyste serca. 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

2 Co do mnie — prawie się potknąłem  
I niemal poślizgnąłem, 

3 Bo zazdrościłem zuchwałym,  
Chciwym okiem zerkałem  

   na pomyślność bezbożnych.
a
 

4 Oto żyją bez ograniczeń, 
Są zdrowi i zadbani,

1
 

5 Nie doświadczają znoju śmiertelnych, 
I — w odróżnieniu od zwykłych ludzi —  

   nie spada na nich cios.
a
 

6 Dlatego pychę wkładają jak naszyjnik, 
Gwałt przywdziewają niczym szatę;a 

                                                      
1  Lub: Oto ich śmierć jest bezbolesna,/ A ich ciało gładkie. 

W 

1
a
1Krn 6:24; 15:17,19; 

16:5,7,37; 25:6; Ps 50:1; 

74:1; 75:1; 76:1; 77:1; 78:1; 

79:1; 80:1; 81:1; 82:1; 83:1 
b
Pwt 28:1-14 

3
a
Jb 21:7; Ps 75:5-6 

5
a
Jb 21:9 

6
a
Iz 59:17; 61:10; Ef 4:24; 

6:14-17; Kol 3:10 



str. 2 Rozważania 

7 Jak czerń na bieli widać ich niegodziwość, 
Kiedy prześcigają się w swoich zachciankach.

2
 

8 Szydzą i mówią złośliwie,  
Wyniośle grożą przemocą, 

9 Ustami gotowi są pochłonąć niebo, 
A językiem zawojować ziemię.3 

10 Dlatego ich ludzie gromadzą się przy nich,  
I dostarczają im wód obfitości. 

11 Mówią też: W jaki sposób Bóg się na tym pozna?  
Skąd Najwyższy będzie o tym wiedział?

a
 

12 Oto jacy są bezbożni:  
Wciąż beztroscy i coraz bogatsi.

a
 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

13 Czy więc nadaremnie zachowywałem czystość serca
a
  

I w niewinności obmywałem ręce?
b 

14 A przecież bywałem bity cały dzień  
I upominany każdego poranka! 

15 Jednak gdybym stwierdził,  
   że to było na darmo,  

To zdradziłbym ród Twoich dzieci!
a
 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

                                                      
2  Idiom (?): Możliwe: (1) Ich niegodziwość wychodzi jak mleko, gdy kierują się ku 

zachciankom serca; (2) Wytrzeszczają oczy spod tłustych policzków, gdy zwracają 
się ku zachciankom serca. 

3  Lub: (1) Wypowiadają się przeciwko niebu, a językiem przypisują sobie władzę nad 

ziemią. (2) Mają paszczę od wschodu do zachodu, a ich język pełza po ziemi, tzn. 

mówią dużo i wyniośle, a arogancją swoich wypowiedzi nie oszczędzają niczego na 

ziemi. 

11
a
Ps 10:4,11; 14:1 

b
Ps 

139:14-16 

12
a
Kzn 7:15 

13
a
Jb 34:9; 35:3; 

b
Pwt 21:6; 

Ps 26:6; Mt 27:24 

15
a
Ps 14:5; 112:2 



Bible studies str. 3 

16 Próbowałem to wszystko zrozumieć,  
Lecz okazało się to nazbyt trudne — 

17 Aż przybyłem do Twojej świątyni 
I tam dałeś mi pojąć ich kres.  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

18 Rzeczywiście stawiasz ich na śliskim gruncie,  
Strącasz w szczęki potrzasku; 

19 Jedna chwila i ich stan może budzić grozę, 
Mogą dojść do kresu, zginąć w przerażeniu — 

20 Jak senne mary, gdy się człowiek budzi,  
Tak Ty, Panie, kiedy wstaniesz,

a
  

   wzgardzisz ich cieniami. 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

21 Gdy moje serce zalało się goryczą 
I kiedy w nerkach odczuwałem kłucie, 

22 To byłem głupi i nierozumny,  
Byłem przed Tobą tępy jak zwierzę. 

23 Przecież ja zawsze jestem z Tobą,  
Ty ująłeś moją prawicę; 

24 Prowadzisz według swojej rady,
a
  

A potem przyjmiesz mnie do chwały.
b4

 
25 Kogóż ja mam w niebie, jeżeli nie Ciebie?  

Bez Ciebie nic też nie cieszy mnie na ziemi! 
26 Choćby osłabło me ciało i serce,

a
  

Bóg mą opoką, mym działem na wieki!
b 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

                                                      
4  Lub: (1) Przyjmiesz mnie z chwałą G; (2) Przyjmiesz mnie godnie. 

20
a
Ps 78:65 

24
a
Iz 30:21; 

b
Ps 48:16 

26
a
Jb 33:21; Ps 71:9; 143:7; 

Prz 5:11 
b
Ps 16:5 



str. 4 Rozważania 

27 Bo zginą ci, którzy oddalają się od Ciebie,  
Zniszczysz wszystkich nie dochowujących Ci wiary. 

28 A ja? Moim szczęściem
5
 jest być blisko Boga.

a
  

W Panu, w JHWH, znalazłem schronienie 
I pragnę opowiadać o wszystkich Twoich dziełach. 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

ZastosowanieZastosowanieZastosowanieZastosowanie    

„Świątynia” (konkretnie, mierzalnie, sprawdzalnie) _______________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

„Kres”: Ćwicz się w patrzeniu na życie z Bożego punktu widzenia.___  

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

 

Piotr Zaremba, Kościół 5N  

                                                      
5  Lub: dobrem. 

28
a
Hbr 7:19 


