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PSALM 44 
1 Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Pieśń pouczająca. 
2  Boże, słyszeliśmy na własne uszy, ojcowie nasi nam opowiedzieli czyn, którego za ich dni 
dokonałeś, za dni starożytnych. 
3  Ty własną ręką wykorzeniłeś narody, a ich zasadziłeś, usunąłeś ludy, a im dałeś przestrzeń.  
4  Bo nie zdobyli kraju swoim mieczem ani ich nie ocaliło własne ramię, lecz prawica i ramię 
Twoje i światło Twego oblicza, boś ich umiłował.  
5  Ty, o mój Boże, jesteś moim Królem, który Jakubowi zapewniałeś ocalenie.  
6  Dzięki Tobie nacieramy na naszych wrogów i naszych napastników depczemy w imię Twoje.  
7  Bo nie zaufałem mojemu łukowi ani mój miecz mnie nie ocalił;  
8  lecz Ty nas wybawiłeś od wrogów i zawstydziłeś tych, co nas nienawidzą.  
9  W każdym czasie chlubimy się Bogiem i sławimy bez przerwy Twe imię.  
10  A jednak odrzuciłeś nas i zawstydziłeś, i nie wyruszasz już z naszymi wojskami;  
11  sprawiłeś, że ustępujemy przed wrogiem, a ci, co nas nienawidzą, łup sobie zdobyli.  
12  Na rzeź nas wydałeś jak owce i rozproszyłeś nas między pogan.  
13  Swój lud sprzedałeś za bezcen i niewiele zyskałeś na tej sprzedaży.  
14  Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadom, na śmiech i urąganie naszego otoczenia.  
15  Uczyniłeś nas przedmiotem przysłowia wśród pogan, ludy potrząsają głową nad nami.  
16  Wciąż przede mną jest moja zniewaga i wstyd mi twarz okrywa  
17  na głos miotającego obelgi i szyderstwa, wobec wroga i mściciela.  
18  Wszystko to na nas przyszło, a jednak myśmy nie zapomnieli o Tobie i nie złamaliśmy 
Twego przymierza,  
19  ani serce nasze się nie odwróciło i kroki nasze nie zboczyły z Twej ścieżki,  
20  kiedy nas starłeś na proch w miejscu szakali i okryłeś nas mrokiem.  
21  Gdybyśmy zapomnieli imię Boga naszego i wyciągali ręce do cudzego boga,  
22  czyżby Bóg tego nie dostrzegł, On, który zna tajniki serca?  
23  Lecz to z Twego powodu ciągle nas mordują, mają nas za owce na rzeź przeznaczone.  
24  Ocknij się! Dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się! Nie odrzucaj na zawsze!  
25  Dlaczego ukrywasz Twoje oblicze, zapominasz o nędzy i ucisku naszym?  
26  Albowiem dusza nasza pogrążyła się w prochu, a ciało przywarło do ziemi.  
27  Powstań, przyjdź nam na pomoc i wyzwól nas przez swą łaskawość! 

Czytać i rozumieć: 
Psalm ten jest lamentacją społeczną z powodu klęski zadanej przez wroga i uprowadzenia 

ludu do niewoli. Trudno określić czas jego powstania, choć niektórzy przypuszczają, że mowa 
jest o 701 roku przed Chrystusem, kiedy to Asyryjczycy zabrali ludzi do niewoli i zniszczyli 
kraj. Podział psalmu jest następujący: 2—9. 10—17. 18—23. 24—27. 
2—9. Lud przypomina sobie dzieła dokonane przez Boga w historii. Wspominanie dziejów 
było obowiązkiem nakazanym przez Boga (Wj 10,2; 13, 8. 14). Mowa jest o dziełach Bożych 
dokonywanych w epoce zdobywania Ziemi Obiecanej. Zgodnie z tradycją „świętej wojny” nie 
należało tego przypisywać sobie ani czynnikom ziemskim, ale samemu Bogu, który prowadził 
lud do walki, a lud dzięki Bożej pomocy zwyciężał wrogów (2 Krn 20, 4—7). Kościół także 
wspomina czyny Chrystusa, który zwyciężył pogański Rzym i został nazwany Królem królów i 
Panem panujących (Ap 19, 11—16). 
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10—17. Obecnie lud wraca w swoim rozpamiętywaniu do współczesnej sytuacji politycznej. 
Prowadząc wojny świeckie, został rozproszony jak owce (w. 12), dostał się do niewoli (w. 13) i 
został wystawiony na drwiny wroga (w. 14—17). Sytuacja jest beznadziejna, lecz lud wie, że 
za tymi wszystkimi wydarzeniami stoi Bóg. Powtarza nieustannie w różnych odmianach „wy-
dałeś nas", „odrzuciłeś nas” itd., a jednocześnie przedstawia Bogu swoje położenie, co nie 
oznacza, że w sposób fatalistyczny godzi się na nieszczęście. Kościół także jest często 
prześladowany przez wrogów i Chrystus mu to przepowiedział: „Poślę do nich proroka i 
apostołów, a oni jednych zabiją, innych będę prześladować” (Łk 11,49; por. Mt 5, 11 n; J 15, 
20).  
18—23. Działanie Boże jest dla ludu niezrozumiałe. Wydaje się bowiem, że Bóg musiał 
zauważyć nawrócenie się ludu do Niego po odrzuceniu obcych bożków i wierne 
zachowywanie przymierza i przestrzeganie czystości ofiar. Nie bez powodu św. Paweł używa 
słów tego właśnie psalmu (Ps 44, 23), aby uzasadnić prześladowanie chrześcijan oraz 
nastawanie na ich życie. Lud nie rozumiał dróg Bożych, jasnych dla Apostoła narodów: 
„Pewien jestem, że ani śmierć, ani życie... ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani 
to, co na górze, ani to, co w głębinie, ani jakiekolwiek stworzenie nie będzie nas mogło 
oddzielić od Bożej miłości, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8, 36—39). Bóg 
jest wart by dla Jego miłości znosić wszelkie upokorzenie. Lud jeszcze tego wówczas nie 
rozumiał. Czy ja rozumiem?  
24—27. Pomimo tego lud jednak nie upadał na duchu, ale modlił się do Boga o pomoc. 
Psalmista stawia Bogu pytanie: „ Dlaczego śpisz, Panie?” (w. 24 a).  

Medytacja Słowa: 
W trzeciej części Psalmu ukazany jest człowiek, który nie tylko, że nie przyznaje się do 

żadnej winy, ale przedstawia długą listę swoich zasług wobec Boga: „Nie zapomnieliśmy o 
Tobie... nie złamaliśmy Twojego przymierza... nasze kroki nie zboczyły z Twej ścieżki”. Co 
więcej, zgłasza się formalne pretensje do Boga, że to z Jego winy — dokładnie: z powodu 
wiary w Niego — spotykają Izraela takie nieszczęścia: „To przez wzgląd na Ciebie ciągle nas 
mordują”. Wiara, związki z Bogiem przestają przynosić zaszczyty i szczęście. Są przykrym 
obciążeniem. Nic, tylko wyrzec się Boga i wszystko zaraz odmieni się na lepsze. 
Samo wołanie: „Ocknij się, dlaczego śpisz, Panie?” też wydaje mi się mało delikatne. 

Sugestia do kontemplacji: 
Jedyna modlitwa godna człowieka Nowego Testamentu to prośba: „ Powstań, przyjdź 

nam na pomoc i wyzwól nas przez swą łaskawość!”. 

Bóg Psalmów – piękny w dobroci, piękny w przebaczaniu:  
W Psalmie nie ma mowy o powodach, dla których Bóg dopóścił do takiej klęski Izraela. 

Ile ją poprzedziło grzechów, odstępst i bałwochwalstwa. Ten dopust Boży miał na względzie 
dobro Izralea; był to zabieg wychowawczy. Czy skuteczny? 
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