ПСАЛТИР

КАТИЗМА 1.
(Псалми 1-9)

Псалам 1.
(Псалам Давидов, не натписан у Јевреја)
1. БЛАЖЕН човек који не иде на веће безбожника,
и на пут грешника не стаде,
и на седалиште погубника не седе.
2. Него је у закону Господњем воља његова,
и у закону Његовом поучава се дан и ноћ.
3. И биће као дрво засађено крај извора вода,
које плод свој доноси у време своје,
и лист његов неће отпасти,
и све што ради преуспеће.
4. Нису такви безбожници, нису такви,
него су као прах који ветар размеће са лица земље.
5. Зато неће устати безбожници на суду,
нити грешници у сабору праведних.
6. Јер зна Господ пут праведних,
и пут безбожника пропашће.
Псалам 2.
(Псалам Давидов. Пророштво о Христу). (1)
1. ЗАШТО се узбунише народи
и племена смислише залудне ствари?
2. Сабраше се цареви земаљски,
и кнезови се окупише заједно
на Господа и на Помазаника Његовог.
(Диапсалма, јевр. селах = станка, пауза)
3. Раскинимо окове њихове,
и збацимо са себе јарам њихов.
4. Онај Који живи на небесима подсмејаће им се,
и Господ ће им се подругнути.
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5. Тада ће им говорити у гњеву Своме,
и у јарости Својој потрешће их.
6. А ја сам од Њега постављен цар на Сиону,
гори светој Његовој,
7. јављајући заповест Господњу:
Господ рече мени: Син Мој јеси Ти,(2)
Ја Те данас родих.
8. Тражи од Мене и даћу Ти народе у наследство Твоје,
и у посед Твој крајеве земље.
9. Напасаћеш их палицом гвозденом,(3)
као сасуде грнчарске разбићеш их.
10.И сада, цареви, уразумите се;
научите се све судије земаљске.
11.Служите Господу са страхом,
и радујте се Њему с трепетом.
12.Примите васпитно карање, да се не разгњеви Господ,
и погинете са пута праведног.
Када се разгори убрзо гњев Његов,
Блажени сви који се уздају у Њега.
1. ДАп. 4, 25-27
2. ДАп. 13, 33. Јевр. 1, 5; 5, 5.
3. Откр. 2, 27.
Псалам 3.
Псалам Давидов, када побеже испред лица Авесалома сина свога.
2. ГОСПОДЕ, што се умножише они који ме угњетавају?
Многи устају на мене,
3. многи говоре души мојој:
Нема му спасења у Богу његовом.
(Диапсалма)
4. А Ти си, Господе, заштитник мој,
слава моја, и подижеш главу моју.
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5. Гласом мојим ка Господу виках,
и услиша ме са свете горе Своје.
6. Ја уснух и спавах,
устадох, јер ће ме Господ заштитити.
7. Нећу се уплашити од мноштва народа,
који ме около нападају.
8. Устани, Господе, спаси ме, Боже мој,
јер си Ти поразио све који ми узалуд непријатељују,
зубе грешника скршио си.
9. Господње је спасење,
и на народу Твоме благослов је Твој.
Псалам 4.
За крај (=хоровођи?), у псалмима (музичким), песма Давидова.
2. КАДА (Те) призвах, услишио си ме,
Боже правде моје;
У жалости распространио си ме.
Смилуј се на ме, и услиши молитву моју.
3. Синови људски, докле ћете бити тешкосрдни?
Зашто љубите сујету, и тражите лаж?
(Диапсалма)
4. И познајте, да Господ чудо показа на преподноме Своме.
Господ ће ме услишити када завапим к Њему.
5. Гневите се и не грешите;(1)
(пазите) шта говорите у срцима својим,
и на постељама својим скрушите се.
6. Принесите (Богу) жртву правде, и уздајте се у Господа.
7. Многи говоре: Ко ће нам показати добра?
Знаменова се на нама светлост лица Твога Господе.
8. Дао си весеље у срцу моме;
од плода пшенице, вина и јелеја свога умножише се.
9. У миру ћу заједно уснути и починути,
јер си ме Ти, Господе, јединога у нади настанио.
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1. Еф. 4, 26.
Псалам 5.
За крај, о наследници, Псалам Давидов.
2. РЕЧИ моје чуј, Господе,
разуми вапај мој.
3. Пази на глас мољења мога,
Царе мој и Боже мој.
Јер ћу се Теби помолити, Господе.
4. Ујутру ћеш услишити глас мој,
ујутру ћу стати преда Те, и видећеш ме.
5. Јер Ти ниси Бог Који хоће безакоње.
Неће се настанити код Тебе лукави,
6. нити ће стајати безаконици пред очима Твојим;
омрзао си све који чине безакоње.
7. Погубићеш све који говоре лаж,
човека крвника и лукавог гнуша се Господ.
8. А ја по мноштву милости Твоје ући ћу у дом Твој,
поклонићу се храму светоме Твоме у страху Твоме.
9. Господе, упути ме у правди Твојој ради непријатеља мојих,
исправи пред Тобом пут мој.
10.Јер нема у устима њиховим истине,
срце им је сујетно;
грло им је гроб отворен,
језицима својим дволичаху.
11.Суди им, Боже,
да одступе од замисли својих;
по мноштву безбожности њихове избаци их,
јер Те преогорчише, Господе.
12.И да се узвеселе сви који се уздају у Тебе;
довека ће се радовати, и уселићеш се у њих.
И хвалиће се Тобом (сви) који љубе Име Твоје.
13.Јер ћеш Ти благословити праведника;
Господе, благовољењем као оружјем венчао си нас.
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Псалам 6.
За крај, у химнама, за осми (дан? или октаву?), Псалам Давидов.
2. ГОСПОДЕ, немој ме јарошћу Својом покарати,
нити ме гњевом Твојим казнити.
3. Помилуј ме, Господе, јер сам немоћан;
исцели ме, Господе, јер се сметоше кости моје,
4. и душа се моја смути веома.
А Ти, Господе, докле ћеш?
5. Обрати се, Господе, избави душу моју;
спаси ме ради милости Твоје.
6. Јер нема ко би Те у смрти спомињао;
и у аду ко ће Те славити?
7. Уморих се у уздисању мојем,
сваку ноћ квасим одар свој,
сузама својим постељу своју обливам.
8. Смути се од жалости око моје,
остарих од свих непријатеља мојих.
9. Одступите од мене сви који чините безакоње,
јер услиша Господ глас плача мојега.
10.Услиша Господ мољење моје,
Господ молитву моју прими.
11.Нека се постиде и смуте сви непријатељи моји;
нека се поврате назад и веома се постиде убрзо.
Слава:
Псалам 7.
Псалам Давидов,
који певаше Господу за речи Хусије, сина Јемејенија (Венијаминца).
2. ГОСПОДЕ Боже мој, на Тебе се поуздах,
спаси ме од свих који ме гоне, и избави ме,
3. да не зграбе душу моју као лав,
немајући ко да избави, нити ко да (ме) спасе.
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4. Господе Боже мој, еда ли учиних то (зашто ме гоне),
еда ли је неправда у рукама мојим,
5. еда ли узвратих онима који ми наношаху зла,
нека зато отпаднем од непријатеља мојих празан,
6. нека зато гони непријатељ душу моју, и достигне је,
и згази на земљу живот мој,
и славу моју у прах да настани.
(Диапсалма)
7. Устани, Господе, у гњеву Своме,
уздигни се у крајевима непријатеља мојих.
Подигни се, Господе Боже мој, заповешћу коју си заповедио,
8. и сабор народа окружиће Те,
и за њега се на висину врати.
9. Господ ће судити народима.
Суди ми, Господе, по правди мојој,
и по незлобивости мојој (нек буде) на мени.
10.Нека се оконча злоба грешника,
и усправићеш праведнога,
Боже Који испитујеш срца и бубреге.
11.Праведна је помоћ моја од Бога,
Који спасава праве срцем.
12.Бог је судија праведан и моћан и дуготрпељив,
и не наводи гњев сваки дан.
13.Ако се не обратите, мач Свој наоштриће,
лук Свој затегнуће, и то је припремио,
14.и у томе припреми оруђа смрти,
стреле Своје учини палећима.
15.Гле, (непријатељ) заче неправду,
затрудне бол, и роди безакоње.
16.Ров отвори, и ископа га,
и пашће у јаму коју је начинио.
17.Повратиће се бол његов на главу његову,
и на теме његово пашће неправда његова.
18.Исповедаћу и хвалићу Господа по правди Његовој,
и псалмопеваћу Имену Господа Вишњега.
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Псалам 8.
За крај, за точила. Псалам Давидов.
2. ГОСПОДЕ, Господе наш, како је дивно Име Твоје по свој земљи!
Јер се уздиже величанственост Твоја изнад небеса.
3. Из уста деце и одојчади начинио си (Себи) хвалу,
насупрот непријатеља Твојих,
да сатреш непријатеља и осветника.
4. Када погледам небеса, дела прстију Твојих;
месец и звезде, које Ти основа.
5. Шта је човек, да га се сећаш?
Или син човечији, да га походиш?
6. Умањио си га замало од Анђела,
славом и чашћу венчао си га.
7. И поставио си га над делима руку Твојих,
све си потчинио под ноге његове,
8. овце и све волове,
а још и животиње пољске;
9. птице небеске, и рибе морске,
које проходе стазе морске.
10.Господе, Господе наш, како је дивно Име Твоје по свој земљи!
Слава, И сада: Алилуја!
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