ПСАЛТИР

КАТИЗМА 11.
(Псалми 77-84)

Псалам 77.
Поучан, (Псалам) Асафов.(МТ: Псалам 78)
1. ПАЗИТЕ, народе мој, на закон мој,
пригните ухо своје речима уста мојих.
2. Отворићу у причама уста своја,(1)
говорићу загонетке (=скривености) од почетка.
3. Оно што чусмо и дознасмо,
то и оци наши казиваше;
4. не скри се од деце њихове у другом нараштају,
казујући хвале Господње,
и (све) силе Његове,
и чудеса Његова, која учини.
5. И подиже сведочанство у Јакову,
и закон постави у Израиљу,
што је заповедио оцима нашим
да то обзнане синовима својим,
6. да дозна нараштај други,
синови који ће се родити,
и устану и казују то синовима својим,
7. да на Бога полажу наду своју
и не забораве дела Божија,
и заповести Његове да траже;
8. да не буду као оци њихови,
нараштај покварен и преогорчујући,
нараштај који није исправљао срце своје,
и није поверио Богу дух свој.
9. Синови Јефремови затежући и бацајући стреле
окренуше се у дан рата.
10.Не сачуваше завет Божији,
и у закону Његовом не хтеше ходити.
11.И заборавише доброчинства Његова
и чудеса Његова, која им је показао

11. Катизма - Псалми

12.пред оцима њиховим, што учини чудеса
у земљи Египатској, на пољу Танејском.
13.Раздвоји море и поведе их,
постави воде као мешину,
14.и вођаше их облаком дању
и посву ноћ светлошћу огња.
15.Расече стену у пустињи
и напоји их као безданом многим,
16.и изведе воду из камена
и низведе воде као реке.
17.И они још продужише да Му греше,
огорчише Вишњега у (пустињи) безводној,
18.и искушаваху Бога у срцима својим,
да траже јела душама својим;
19.и клеветаше на Бога, и рекоше:
Не може ли Бог спремити трпезу у пустињи?
20.Пошто (већ) удари камен и потекоше воде
и потоци набујаше,
зар не може (Он) и хлеба дати
или припремити трпезу народу Своме?
21.И за то чу Господ, и одбаци (их),
и огањ се запали у Јакову,
и гњев узиђе на Израиља;
22.јер не вероваше у Бога,
нити се надаше у спасење Његово.
23.И заповеди облацима одозго
и врата небеска отвори,
24.и одожди им ману да једу,
и хлеб небески даде им;
25.хлеб анђелски једе човек,
храну им посла у изобиљу.
26.Подиже југ са неба
и наведе силом Својом источни ветар,
27.и даде кишу меса по њима као прашину,
и као песак морски птице крилате;
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28.и падоше усред окола њиховог,
около шатора њихових.
29.И једоше и наситише се веома,
и жељу њихову даде њима,
30.не лишише се жеље своје.
(Али), још док храна беше у устима њиховим,
31.дође гњев Божији на њих,
и већину међу њима поби,
и изабране Израиљеве сатре.
32.У свему томе још сагрешише,
и не повероваше чудесима Његовим,
33.и ишчезоше у сујети дани њихови,
и године њихове са хитањем.
34.Када их погуби, (тад) Га тражаху,
и враћаху се и рано ранише к Богу,
35.и опоменуше се да је Бог помоћник њихов
и Бог Вишњи Избавитељ је њихов.
36.И заволеше га устима својим,
а језиком својим слагаше Га,
37.и срце њихово не беше искрено са Њим,
нити повероваше завету Његовом.
38.А Он је милосрдан
и очишћује грехе њихове, и не погубљује,
и већма настоји да одврати јарост Своју
и не распаљује сав гњев Свој.
39.И опомену се да су тело,
дух који одлази и не враћа се.
40.Колико пута Га огорчише у пустињи,
разгњевише Га у земљи безводној?
41.И вратише се и искушаваху Бога,
и Светога Израиљевог разљутише.
42.И не опоменуше се руке Његове,
дана у који их избави из руке мучитеља,
43.како учини у Египту знаке Своје
и чудеса Своја у пољу Танејском.
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44.И преобрати у крв потоке њихове (у Египту),
и бунаре њихове, да не би пили.
45.Посла на њих псећу муву, и изједе их;
и жабу, и разједе их;
46.и даде црву плодове њихове,
и трудове њихове скакавцима;
47.поби градом винограде њихове,
и смокве њихове мразевима,
48.и предаде граду стоку њихову,
и имање њихово огњу.
49.Посла на њих гњев јарости Своје,
јарост и гњев и жалост,
послање по анђелима зла.
50.Припреми пут гњеву Своме
и не поштеди од смрти душе њихове
и стоку њихову затвори у смрт;
51.и погуби свако прворођено у земљи Египта,
првину сваког бола њиховог у шаторима Хамовим.
52.И подиже као овце народ Свој,
и поведе их као стадо у пустињу,
53.и вођаше их са поуздањем, и не устрашише се;
и непријатеље њихове покри море (Црвено).
54.И узведе их на гору Светиње Своје,
гору ову (Сион) коју стече десница Његова.
55.И изагна испред лица њихова народе (незнабожне),
и даде им у наслеђе ужетом деломерења,
и настани у насељима њиховим племена Израиљева.
56.И (опет) искушаваху и огорчаваху Бога Вишњега,
и сведочанства Његова не сачуваше;
57.и одвратише се и одвргоше, као и оци њихови,
и преокренуше се у лук искривљен;
58.и разгњевише Га на хумовима својим,
и идолима својим раздражише Га.
59.Чу Бог и одврати очи,
и потре веома Израиља,
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60.и одбаци скинију Силомску,
насеље (Своје) где се настани међу људима.
61.И предаде у ропство снагу њихову,
и лепоту њихову у руке непријатеља,
62.и сколи мачем народ Свој,
и наслеђе Своје презре.
63.Младиће њихове прождре огањ,
и девојке њихове не бише ожаљене;
64.свештеници њихови падоше од мача,
и удовице њихове не бише оплакане.
65.И устаде као спавајући Господ,
као моћник опијен вином,
66.и порази непријатеље Своје унатраг,
посрамљење вечно даде њима.
67.И одбаци насеље Јосифово,
и племе Јефремово не изабра;
68.а изабра племе Јудино,
гору Сион коју заволе.
69.И изгради као једнорога Светињу Своју,
на земљи је утемељи до века.
70.И изабра Давида слугу Свога,
и узе га од стада овчијих,
71.од јагњилишта узе њега,
да он напаса Јакова слугу Свога,
и Израиља наслеђе Своје.
72.И напасаше их у безазлености срца свог,
и у разборитости руку својих вођаше их.
Слава:
1. Мт. 13, 35
Псалам 78.
Псалам Асафов.(МТ: Псалам 79)
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1. БОЖЕ, дођоше незнабожци у наслеђе Твоје,
оскврнише Храм свети Твој,
поставише Јерусалим као кошару од поврћа.
2. Поставише трупове слугу Твојих
за храну птицама небеским,
месо преподобних Твојих зверима земаљским;
3. излише крв њихову као воду
около Јерусалима, и не беше ко да сахрани.
4. Постасмо руг суседима нашим,
потсмех и поруга онима око нас.
5. Докле ћеш, Господе, гњевити се до краја,
распаљивати се као огањ ревност Твоја?
6. Изли гњев Твој на незнабожце који Те не знају,
и на царства која Име Твоје не призваше;
7. јер прождреше Јакова,
и место његово опустошише.
8. Не спомени наша стара безакоња;
нека нас брзо предухитре милости Твоје, Господе,
јер осиромашисмо веома.
9. Помози нам, Боже, Спаситељу наш;
ради славе Имена Твога, Господе, избави нас;
и очисти грехе наше ради Имена Твога,
10.да не кажу народи незнабожни: Где је Бог њихов?
И нека буде позната у народима пред очима нашим
освета крви слугу Твојих коју пролише.
11.Нека изађе преда Те уздисање сужања;
по величанству мишице Твоје сачувај синове убијених.
12.Узврати суседима нашим седмоструко у наручје њихово
поругу њихову, којом су Те ружили, Господе.
13.А ми, народ Твој и овце паше Твоје,
узвратно ћемо Те славити до века,
из нараштаја у нараштај јављаћемо хвалу Твоју.
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Псалам 79.
За крај, за оне који ће се изменити, сведочанство Асафово,
Псалам за Асиријца.(МТ: Псалам 80)
2. ТИ КОЈИ напасаш Израиља, пази;
Који водиш као овце Јосифа,
Који седиш на Херувимима, појави се.
3. Пред Јефремом и Венијамином и Манасијом
подигни силу Твоју,
и дођи да нас спасеш.
4. Боже, обрати нас,
и јави светло лице Твоје, и спашћемо се.
5. Господе Боже над војскама,
докле ћеш се гњевити на молитву слугу Твојих?
6. Да нас храниш хлебом суза
и појиш нас сузама на меру?
7. Поставио си нас за спорење суседима нашим,
и непријатељи наши ругаху се нама.
8. Господе Боже над војскама, обрати нас
и јави светло лице Твоје, и спашћемо се.
(Диапсалма).
9. Виноград из Египта пренео си,
изагнао си незнабожце и засадио га;
10.пропутио си пут испред њега
и засадио лозе његове, те испуни земљу.
11.Покри горе сенка његова,
и гране његове (покрише) кедрове Божије;
12.пружио је лозе своје до мора
и до реке младице своје.
13.Зашто си оборио ограду његову,
те га беру сви пролазници крај пута?
14.Оштети га вепар из дубраве,
и лутајућа (звер) дивља поједе га.
15.Боже над војскама, обрати се,
и погледај с неба и види
и посети виноград овај,
7
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16.и утврди га, њега кога засади десница Твоја;
и на сина човечијег којег си утврдио Себи.
17.Спаљен огњем и раскопан,
од претње лица Твога пропашће.
18.Нека буде рука Твоја на човеку деснице Твоје,
и на сину човечијем, којег си утврдио Себи.
19.И нећемо одступити од Тебе,
оживећеш нас, и Име Твоје призиваћемо.
20.Господе Боже над војскама, обрати нас,
и јави светло лице Твоје, и спашћемо се.
Псалам 80.
За крај, за точила, Псалам Асафов.(МТ: Псалам 81)
2. РАДУЈТЕ се Богу помоћнику нашем,
кличите Богу Јаковљевом.
3. Узмите псалам и дајте тимпан,
псалтир умилни са гитаром.
4. Затрубите у новомесечје трубом,
у благознаменити дан празника нашег;
5. јер је заповест Израиљу
и суд је Бога Јаковљевог.
6. Сведочанство у Јосифу поставио га је
када изађе из земље Египта;
језик који није знао, чуо је;
7. ослободио је леђа његова од бремена,
руке његове које служаху у кошевима.
8. У жалости си Ме призвао (вели Господ) и избавих те;
услишао сам те у скривености буре,
испробах те на води спорења.
(Диапсалма).
9. Слушај, народе Мој, и сведочићу ти:
Израиљу, ако ме послушаш,
10.неће бити код тебе бога скорашњег,
нити ћеш се клањати богу туђему.
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11.Јер сам ја Господ Бог твој,
Који те је извео из земље Египта;
рашири уста твоја, и испунићу их.
12.И не послуша народ Мој глас Мој,
и Јаков не обрати Мени пажњу.
13.И отпустих их по намерама срдаца њихових,
ходиће у намерама својим.
14.Да је народ Мој послушао Мене,
да је Израиљ ходио путевима Мојим,
15.до ништавила бих непријатеље њихове понизио
и на тлачитеље њихове ставио бих руку Моју.
16.Непријатељи Господњи ласкаше му;
и биће време њихово (=Израиљево) до века.
17.И нахрани их од брашна пшеничног,
и од стене медом насити их.
Слава:
Псалам 81.
Псалам Асафов.(МТ: Псалам 82)
1. БОГ стаде на сабору богова,
и усред богова пресуђује:
2. Докле ћете судити неправду
и гледати на лица безбожника?
(Диапсалма).
3. Судите сирочету и сиромаху,
пониженог и убогог оправдајте;
4. избавите убогог и сиромаха,
из руке грешника избавите га.
5. Не познаше нити схватише,
(јер) у тами проходе;
потрешће се сви темељи земље.
6. Ја рекох: Богови сте(1)
и синови Вишњега сви.
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7. А ви као људи умрећете
и као један од кнезова паднућете.
8. Устани, Боже, суди земљи,
јер ћеш Ти наследити у свима народима.
1. Јн. 10, 34
Псалам 82.
Песма Псалма, Асафов.(МТ: Псалам83)
2. БОЖЕ, ко ће се уподобити Теби?
Не прећути, нити укроти (гњев), Боже.
3. Јер ево, непријатељи Твоји повикаше,
и они који Те мрзе подигоше главу;
4. на народ Твој смислише замисао подлу,
и договорише против светих Твојих.
5. Рекоше: Ходите и уништимо их између народа,
и неће се више спомињати име Израиља.
6. Јер се договорише у слози заједно,
против Тебе заверу склопише:
7. насеља Идумејаца и Исмаилћани,
Моавци и Агарјани,
8. Гевал и Амон и Амалик,
и иноплеменици (Филистејци) са становницима Тира;
9. јер и Асур придружи се њима,
бише у заштиту синовима Лотовим.
(Диапсалма).
10.Учини им као Мадијаму и Сисари,
као Јавину у потоку Кисону;
11.пропадоше у Аендору,
посташе као ђубре земљи.
12.Стави кнезове њихове као Орива и Зива
и Зевеја и Салмана, све кнезове њихове,
13.који рекоше: Наследимо себи Светилиште Божије.
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11. Катизма - Псалми

14.Боже мој, стави их као коло (вртлога),
као трску пред лице ветра;
15.као огањ који ће спалити дубраву,
као пламен који ће спалити горе,
16.тако ћеш их прогнати буром Твојом,
и гњевом Својим сатрешћеш их.
17.Испуни лица њихова срамоте,
и потражиће Име Твоје, Господе.
18.Нека се посраме и смуте у век века,
и нека се постиде и пропадну,
19.и нека познају да је Име Твоје Господ;
Ти си Једини Вишњи по свој земљи.
Псалам 83.
За крај, за точила, синова Корејевих, Псалам.
(МТ: Псалам 84)
2. КАКО су мила насеља Твоја, Господе над војскама.
3. Жедни и топи се душа моја за дворима Господњим.
Срце моје и тело моје обрадоваше се Богу Живоме.
4. Јер и птица нађе дом себи,
и грлица гнездо себи, где ће положити птиће своје.
Жртвеници Твоји, Господе над војскама, Царе мој и Боже мој.
5. Блажени који обитавају у дому Твоме,
у век векова хвалиће Те.
(Диапсалма).
6. Блажен је човек коме је заштита у Тебе, Господе;
усхођења (у Храм) завештао је у срцу своме,
7. у долини плача, у месту које је поставио.
Јер ће благослове дати Законодавац;
8. ходиће из силе у силу,
јавиће се Бог над боговима на Сиону.
9. Господе Боже над војскама, услиши молитву моју;
чуј, Боже Јаковљев.
(Диапсалма).
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10.Заштитниче наш, види, Боже,
и погледај на лице Помазаника Твога.
11.Јер је бољи дан један у дворима Твојим, од хиљада (других).
Изабрао сам (рађе) да се премећем у дому Бога мојега,
него да живим у становима безбожничким.
12.Јер милост и истину љуби Господ Бог,
благодат и славу даднуће.
Господ неће лишити добара оне који ходе у безазлености.
13.Господе Боже над војскама, блажен је човек који се нада у Тебе.
Псалам 84.
За крај, синова Корејевих, Псалам.(МТ: Псалам 85)
2. БЛАГОВОЛЕО си, Господе, земљу Твоју;
повратио си робље Јаковљево.
3. Опростио си безакоња народу Твоме,
покрио си све грехе њихове.
(Диапсалма).
4. Зауставио си сав гњев Твој,
повратио си се од гњева јарости Твоје.
5. Поврати нас, Боже спасења наших,
и одврати јарост Твоју од нас.
6. Еда ли ћеш до века гњевити се на нас,
или ћеш простирати гњев Твој из нараштаја у нараштај?
7. Боже, Ти повративши се, оживећеш нас;
и народ ће се Твој обрадовати Теби.
8. Покажи нам, Господе, милост Твоју,
и спасење Твоје даруј нам.
9. Слушаћу шта ће ми рећи Господ Бог,
јер ће рећи мир на народ Свој,
и на преподобне Своје,
и на оне који обраћају срце (своје) к Њему.
10.Али је спасење Његово близу оних који Га се боје,
да настани славу у земљу нашу.
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11.Милост и истина пољубише се,
правда и мир целиваше се.
12.Истина из земље засија,
и правда са небеса приниче (=дође).
13.Јер ће Господ дати доброту,
и земља ће наша дати плод свој.
Правда ће пред Њим претходити,
и ставиће на пут стопе Своје.
Слава, И сада: Алилуја!
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