
Rozważania nad Księgą Psalmów 

s. M. Judyta Pudełko PDDM 

 

 
 

 

Psalm 12 

1 
Kierownikowi chóru. Na oktawę. Psalm. Dawidowy. 

 
2
 Ratuj, Panie, bo nie ma pobożnych, zabrakło wiernych wśród ludzi. 

 
3
 Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego, mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym. 

 
4
 Niech Pan wygubi wszystkie wargi podstępne i język pochopny do zuchwałej mowy. 

 
5
 Tych, którzy mówią: «Naszą siłą język, usta nasze nam służą, któż jest naszym panem?» 

 
6
 Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich – mówi Pan: «Teraz powstanę i dam zbawienie temu, który go 

pożąda». 

 
7
 Słowa Pańskie to słowa szczere, wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi, siedmiokroć czyszczone. 

 
8
 Ty nas zachowasz, o Panie, ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia. 

 
9
 Występni krążą dokoła, gdy to, co najmarniejsze, bierze górę wśród ludzi. 

 

Wszyscy mówią kłamliwie. Nawet jeżeli w ustach psalmisty odczuwa się lekką przesadę, to 

wynika ona z dotkliwości doznanych cierpień. Zło wyrządzane przez kłamliwe słowa, pełne 

podstępu wypowiedzi, zuchwalstwo, które obraża człowieka i godzi w samego Boga. Grzech 

objął sferę komunikacji między ludźmi. Mowa, zamiast przekazywać prawdę i miłość, stała 

się początkiem zła i nośnikiem cierpień. Przewrotni ludzie bez skrupułów posługują się 

kłamstwem i przemocą w mowie, aby osiągnąć swój cel. Czy to już się nie zmieni? Panie, 

ratuj! 

 

Słowa Pańskie. Bóg poprzez swoje Słowo stwarza i czyni wszystko pięknym i dobrym. 

Słowo Boga posiada moc stwórczą, komunikuje życie i miłość. Ten, kto przyjmuje to Słowo, 

zostaje przez nie oczyszczony, a przez to gotowy, aby przyjąć zbawienie. Słowo Boże wzywa, 

aby nie wchodzić w logikę zła, która rozprzestrzenia się jak ogień poprzez skażoną grzechem 

ludzką mowę.  

  



Jk 3,2–5: „Wszyscy bowiem często upadamy. Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem 

doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało. Jeżeli przeto zakładamy koniom 

wędzidła do pysków, by nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Oto nawet 

okrętom, choć tak są potężne i tak silnymi wichrami miotane, niepozorny ster nadaje taki 

kierunek, jak odpowiada woli sternika. Tak samo język, mimo że jest małym członkiem, ma 

powód do wielkich przechwałek. Oto mały ogień, a jak wielki las podpala”.   

 

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś Przedwiecznym Słowem Ojca posłanym, aby nieść słowa 

prawdy dającej życie. Oczyść nasze umysły i serca, aby każde słowo, które wypowiadamy  

z Ciebie brało początek i służyło Twojej chwale i zbawieniu naszych bliźnich.  

 


