
Psalm 112 (111)  /wg BT wyd. 4/  

1 Alleluja.  

Alef Szczęśliwy mąż, który się boi Pana  

Bet i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach.  

Gimel 2 Potomstwo jego będzie potężne na ziemi:  

Dalet pokolenie prawych dozna błogosławieństwa.  

He 3 Dobrobyt i bogactwo będzie w jego domu,  

Waw a sprawiedliwość jego przetrwa na zawsze.  

Zain 4 Wschodzi w ciemności jako światło dla prawych,  

Chet łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.  

Tet 5 Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza,  

Jod postępuje w swych sprawach uczciwie.  

Kaf 6 Na pewno się nie zachwieje;  

Lamed sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci.  

Mem 7 Nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny;  

Nun mocne jego serce, zaufało Panu.  

Samek 8 Serce jego stateczne lękać się nie będzie,  

Ain aż z góry spojrzy na swych przeciwników.  

Pe 9 Rozdaje - obdarza ubogich,  

Sade sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze;  

Kof potęga jego wzmoże się ze sławą.  

Resz 10 Widzi to występny, gniewa się,  

Szin zgrzyta zębami i marnieje.  

Taw Pragnienie występnych wniwecz się obróci. 

 

Psalm 112, podobnie jak poprzedni psalm 111, jest kompozycją alfabetyczną, tzn. kolejne 

jego stychy zaczynają się od kolejnych liter hebrajskiego alfabetu. Dla polskiego czytelnika sygnalizują 

to nazwy tych litery umieszone na marginesie. Wprawdzie oba rozpoczynają się od radosnego 

„alleluja”, lecz co do gatunku literackiego to te dwa psalmy się różnią. Po hymnie na cześć Boga, 

mamy bowiem psalm o charakterze mądrościowym charakteryzujący szczęśliwe życie bogobojnego 

człowieka. Nie ma tu bezpośredniej modlitwy do Boga, ale wyznanie szczęścia tych, którzy na Nim 

oparli swe życie. 

Szczęśliwy mąż, który się boi Pana. Psalmista opisuje szczęście człowieka, który „boi się 

Pana”, tzn. uznaje prymat Boga i darzy Go szacunkiem i zaufaniem, a w swoim życiu z dobrej woli  



i chętnie kieruje się Bożymi przykazaniami, postępuje sprawiedliwie i uczciwie, jest łagodny  

i miłosierny, udziela pożyczek, wspiera ubogich. To przykład człowieka, który harmonijnie łączy 

światło wiary z mądrością codziennego życia, i znajduje w tym szczęście. Podane przez psalmistę 

przykłady pomyślności są znakiem Bożego błogosławieństwa i nagrody dla bogobojnego: liczne 

potomstwo, dobrobyt i bogactwo, stabilność życia, spokój  w sytuacji zagrożenia od nieprzyjaciół. 

Sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci. Dobre i sprawiedliwe czyny zapewnią mu 

wdzięczność i pamięć ludzi. Jego sprawiedliwość będzie trwała wiecznie… Psalmista nie zna jeszcze 

nadziei zmartwychwstania i nagrody życia wiecznego. To światło wśród ciemności rozbłyśnie dopiero 

w Chrystusie Zmartwychwstałym. „Szczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni 

będą nasyceni. Szczęśliwi miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Szczęśliwi czystego serca, 

albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,6-8). 

Panie Jezu, Ty sam pokazałeś nam ścieżkę życia w zaufaniu Bogu w powodzeniu  

i w cierpieniu, w sprawiedliwości i w miłosierdziu, w dawaniu a nie w braniu. Tobie cześć i chwała 

na wieki wieków. Amen. 
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