Bóg w Księdze Psalmów
Psalm 142:1 Pieśń pouczająca. Dawidowa - gdy był w jaskini. Modlitwa. 2 Głośno wołam do Pana, głośno błagam
Pana. 3 Wylewam przed Nim swą troskę, wyjawiam przed Nim swą udrękę. 4 Gdy duch mój we mnie ustaje, Ty znasz
moją ścieżkę. Na drodze, po której kroczę, ukryli na mnie sidło. 5 Oglądam się w prawo i patrzę: a nie ma nikogo, kto
by miał wzgląd na mnie. Znikła dla mnie możność pomocy, nie ma nikogo, kto by dbał o moje życie. 6 Do Ciebie
wołam, o Panie, mówię: Ty jesteś moją ucieczką, udziałem moim w ziemi żyjących. 7 Zważ na moje wołanie, bo jestem
bardzo słaby. Wybaw mię od prześladowców, gdyż są ode mnie mocniejsi. 8 Wyprowadź mnie z więzienia, bym
dziękował imieniu Twojemu. Otoczą mnie sprawiedliwi, gdy okażesz mi dobroć.
Psalm 143:1 Psalm. Dawidowy. Usłysz, o Panie, moją modlitwę, przyjm moje błaganie w wierności swojej, wysłuchaj
mnie w swej sprawiedliwości! 2 Nie pozywaj na sąd swojego sługi, bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
3
Albowiem nieprzyjaciel mnie prześladuje: moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno
umarłych. 4 A we mnie duch mój omdlewa, serce we mnie zamiera. 5 Pamiętam dni starodawne, rozmyślam o
wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich. 6 Wyciągam ręce do Ciebie; moja dusza pragnie Ciebie jak
zeschła ziemia. 7 Prędko wysłuchaj mnie, Panie, albowiem duch mój omdlewa. Nie ukrywaj przede mną swego oblicza,
bym się nie stał podobny do tych, co schodzą do grobu. 8 Spraw, bym rychło doznał Twojej łaski, bo w Tobie pokładam
nadzieję. Oznajmij, jaką drogą mam kroczyć, bo wznoszę do Ciebie moją duszę. 9 Wybaw mnie, Panie, od moich
wrogów, do Ciebie się uciekam. 10 Naucz mnie czynić Twą wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem. Twój dobry duch niech
mnie prowadzi po równej ziemi. 11 Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mię przy życiu; w swej
sprawiedliwości wyprowadź mnie z utrapień! 12 A w swojej łaskawości zniszcz moich wrogów i wytrać wszystkich,
którzy mnie dręczą, albowiem jestem Twoim sługą.
Psalm 144:1 Dawidowy. Błogosławiony Pan - Opoka moja, On moje ręce zaprawia do walki, moje palce do wojny.
2
On mocą dla mnie i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, moją tarczą i Tym, któremu ufam, Ten, który mi
poddaje ludy. 3 O Panie, czym jest człowiek, że masz o nim pieczę, czym syn człowieczy, że Ty o nim myślisz?
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Człowiek jest podobny do tchnienia wiatru, dni jego jak cień mijają. 5 O Panie, nachyl Twych niebios i zstąp, dotknij
gór, by zadymiły, 6 ciśnij piorun i rozprosz ich, wypuść swe strzały i przeraź ich, 7 wyciągnij rękę Twoją z wysoka,
wybaw mię z wód wielkich i uwolnij z rąk cudzoziemców, 8 tych, których usta mówią na wiatr, a których prawica jest
prawicą fałszywą. 9 Boże, pieśń nową będę Ci śpiewał, grać Ci będę na harfie o dziesięciu strunach. 10 Ty królom dajesz
zwycięstwo, Ty wyzwoliłeś sługę Twego, Dawida. Od miecza złego 11 mnie wybaw i uwolnij z rąk cudzoziemców, tych,
których usta mówią na wiatr, a których prawica jest prawicą fałszywą. 12 Daj pomyślność synom naszym jak roślinom,
rozrastającym się w czasie swej młodości, niech będą córki nasze na wzór narożnych kolumn, rzeźbione na wzór
kolumn świątyni. 13 Niech pełne będą nasze spichlerze, zasobne we wszelkie płody. Niech trzody nasze tysiąckroć
płodne na polach naszych mnożą się tysiącami; 14 niech nasze zwierzęta będą ciężkie! Niech się nie zdarza wypadek czy
ucieczka ani lament na naszych ulicach! 15 Szczęśliwy lud, któremu tak się powodzi, szczęśliwy lud, którego Bogiem
jest Pan.
Psalm 145:1 Pieśń pochwalna. Dawida. Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu, i błogosławić imię Twe na zawsze i na
wieki. 2 Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię. 3 Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
a wielkość Jego niezgłębiona. 4 Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny. 5 Głoszą
wspaniałą chwałę Twego majestatu i rozpowiadają Twe cuda. 6 I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych,
i opowiadają Twą wielkość. 7 Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci i radują się Twą sprawiedliwością. 8 Pan jest
łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 9 Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia
wszystkie Jego dzieła. 10 Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią!
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Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę, 12 aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twego królestwa. 13 Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, Twoje panowanie trwa
przez wszystkie pokolenia. Pan jest wierny we wszystkich swych słowach i we wszystkich swoich dziełach święty.
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Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych. 15 Oczy wszystkich oczekują Ciebie,
Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie. 16 Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli. 17 Pan
jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. 18 Pan jest blisko wszystkich,
którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. 19 Spełnia wolę tych, którzy się Go boją, usłyszy ich
wołanie i przyjdzie im z pomocą. 20 Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, a wytępi wszystkich występnych.
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Niech usta moje głoszą chwałę Pana, by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię na zawsze i na wieki.
Psalm 146:1 Alleluja. Chwal, duszo moja, Pana, 2 chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę; chcę śpiewać Bogu mojemu,
póki będę istniał. 3 Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia. 4 Gdy
tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi, wówczas przepadają jego zamiary. 5 Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg
Jakuba, kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim, 6 który stworzył niebo i ziemię, i morze ze wszystkim, co w nich istnieje.
On wiary dochowuje na wieki, 7 daje prawo uciśnionym i daje chleb głodnym. Pan uwalnia jeńców, 8 Pan przywraca
wzrok niewidomym, Pan podnosi pochylonych, Pan miłuje sprawiedliwych. 9 Pan strzeże przychodniów, chroni sierotę
i wdowę, lecz na bezdroża kieruje występnych. 10 Pan króluje na wieki, Bóg twój, Syjonie - przez pokolenia. Alleluja.
Polecenie: Na przykładzie wybranych Psalmów stwórz charakterystykę Pana Boga.
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