ПСАЛТИР

КАТИЗМА 13.
(Псалми 91-100)

Псалам 91.
Псалам песме, за дан суботњи.(МТ: Псалам 92)
2. ДОБРО је исповедати се Господу,
и певати Имену Твојему, Вишњи,
3. објављивати ујутро милост Твоју
и истину Твоју током ноћи,
4. на десетоструном псалтиру, са песмом на гитари.
5. Јер си ме узвеселио, Господе, у створењу Твоме,
и у делима руку Твојих обрадоваћу се.
6. Како се узвеличаше дела Твоја, Господе,
веома се удубише замисли Твоје.
7. Човек безуман неће познати,
и неразуман неће их схватити.
8. Када израстоше грешници као трава,
и изникоше сви који чине безакоње;
да буду истребљени у век века.
9. А Ти си Вишњи до века, Господе.
10.Јер ево, непријатељи Твоји, Господе,
јер ево, непријатељи Твоји пропашће,
и расејаће се сви који чине безакоње;
11.и узвисиће се као у једнорога моћ моја,
и старост моја у уљу обилном.
12.И погледа око моје на непријатеље моје,
и ухо моје чуће лукаве који устају против мене.
13.Праведник као палма процветаће,
и као кедар на Ливану увећаће се.
14.Засађени у дому Господњем,
у дворима Бога нашега процветаће.
15.Још ће се умножити у старости дубокој,
и биће добропријемљиви
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16.да најаве: да је праведан Господ Бог наш,
и нема неправде у Њему.
Псалам 92.
За дан предсуботни, када се насели земља;
похвална песма Давидова.(МТ: Псалам 93)
1. ГОСПОД се зацари, у лепоту се обуче,
обуче се Господ у силу и препојаса се;
јер утврди васељену, која се неће поколебати.
2. Готов је престо Твој од тада,
од века Ти јеси.
3. Подигоше реке, Господе,
подигоше реке гласе своје;
4. уздићи ће реке узбуркања своја,
од гласова вода многих;
дивна су узвишења морска,
диван је на висинама Господ.
5. Сведочанства Твоја потврдише се веома;
дому Твоме доликује светиња,
Господе, у дужину дана (многих).
Псалам 93.
Псалам Давидов, четврти дан недеље.(МТ: Псалам 94)
1. БОГ праведног суда је Господ,
Бог праведног суда појави се смело.
2. Узвиси се, Судијо земље,
узврати расплату гордима.
3. Докле ће, грешници, Господе,
докле ће грешници да се хвале,
4. проговориће и говориће неправду,
говориће сви који чине безакоње?
5. Народ Твој, Господе, понизише,
и наслеђе Твоје злостављаше,
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6. удовицу и дошљака убише,
и сирочад погубише,
7. и рекоше: Неће видети Господ,
нити ће схватити Бог Јаковљев.
8. Разумите, безумници у народу,
и луди, када ћете се опаметити.
9. Онај Који је засадио ухо, зар неће чути,
или Створитељ ока зар неће видети?
10.Онај Који кара народе, зар неће изобличити,
Који научава људе знању?
11.Господ зна помисли људске да су сујетне.(1)
12.Блажен је човек којега покараш, Господе,
и из закона Твога научиш га,
13.да га укротиш у дане зле,
док се не отвори јама грешнику.
14.Јер неће одбацити Господ народ Свој,
и наследство Своје неће напустити,
15.докле се правда не врати на суд,
и држаће се ње сви прави срцем.
(Диапсалма).
16.Ко ће ми устати на лукаве,
или ко ће са мном предстати на делатеље безакоња?
17.Да ми Господ није помогао,
умало се не настани душа моја у аду.
18.Ако говорих: Поклизну се нога моја,
милост Твоја, Господе, поможе ми.
19.Господе, по мноштву болова мојих у срцу моме,
утехе Твоје обрадоваше душу моју.
20.Нека не буде уза Те престо безакоња,
који чини муку (другом) по наредби (закона).
21.Лове душу праведнога,
и крв невину осудиће.
22.А Господ би мени за прибежиште,
и Бог мој за помоћника наде моје;
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23.и узвратиће им Господ (за) безакоње њихово,
по лукавости њиховој
погубиће их Господ Бог наш.
Слава:
1. 1 Кор. 3, 20
Псалам 94.
Похвална песма Давидова.(МТ: Псалам 95)
1. ХОДИТЕ, обрадујмо се Господу,
ускликнимо Богу Спаситељу нашем;
2. претекнимо лице Његово у исповедању
и у псалмима ускликнимо Њему.
3. јер је Господ - Бог Велики,
и Цар велики над свима боговима;
4. јер су у руци Његовој крајеви земље,
и висине гора Његове су.
5. Јер је Његово море, и Он га је створио,
и копно су руке Његове саздале.
6. Ходите поклонимо се и припаднимо Њему
и плачимо пред Господом Створитељем нашим.
7. Јер је Он Бог наш,
и ми смо народ паше Његове
и овце руке Његове.
Данас, ако глас Његов чујете,(1)
8. не отврдните срцем вашим као у време огорчења
у дан кушања у пустињи,
9. када Ме кушаху оци ваши,
испробаше Ме и видеше дела Моја.
10.Четрдесет година негодовах нараштају оном,
и рекох: Вазда се заблуђују срцем (својим),
и они не познаше путеве Моје,
11.тако се заклех у гњеву Своме:
Неће ући у покој Мој.
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1. Јевр. 3, 7-11
Псалам 95.
Када се Храм изграђиваше после ропства,
Песма Давидова.(МТ: Псалам 96)
1. ПЕВАЈТЕ Господу песму нову,
певајте Господу сва земљо.
2. Певајте Господу, благословите Име Његово,
благовестите дан дану спасење Његово;
3. објавите у незнабожцима славу Његову,
у свима народима чудеса Његова.
4. Јер је велик Господ и хваљен веома,
страшан је над свима боговима.
5. Јер су сви богови незнабожаца демони,
а Господ је небеса створио.
6. Слава и лепота су пред Њиме,
светост и велелепност у Светињи Његовој.
7. Принесите Господу родови народа,
принесите Господу славу и част;
8. принесите Господу славу Имену Његовом,
узмите жртве и уђите у дворе Његове.
9. Поклоните се Господу у двору Светом Његовом,
нека се потресе од лица Његовог сва земља.
10.Реците у народима: Господ се зацари,
јер утврди васељену, која се неће поколебати;
судиће народе у правости.
11.Нека се веселе небеса и нека се радује земља,
нека се потресе море и пуноћа његова;
12.обрадоваће се поља и све што је у њима;
тада ће се обрадовати све дрвеће шумско
13.пред лицем Господњим, јер (Господ) долази,
јер долази да суди земљи;
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судиће васељени у правди,
и народе у истини Својој.
Псалам 96.
Давидов, (Псалам),
када се земља његова успостављаше.(МТ: Псалам 97)
1. ГОСПОД се зацари, нека се радује земља,
нека се веселе острва многа.
2. Облаци и примрак су око Њега,
правда и суд су утврђење престола Његовог.
3. Огањ ће пред Њим претходити
и пламти око непријатеља Његових;
4. осветлише муње Његове васељену,
виде и потресе се земља.
5. Горе као восак истопише се од лица Господњег,
од лица Господа све земље.
6. Објавише небеса правду Његову,
и видеше сви народи славу Његову.
7. Нека се постиде који се клањају киповима,
који се хвале идолима својим.
Нека се поклоне Њему сви Анђели Његови.(1)
8. Чу и узвесели се Сион,
и обрадоваше се кћери Јудеје,
ради судова Твојих, Господе.
9. Јер си Ти Господ Вишњи над свом земљом,
веома си се преузнео над свима боговима.
10.Који љубите Господа, мрзите на зло.
Чува Господ душе преподобних Својих,
из руке грешника избавиће их.
11.Светлост засија праведнику,
и правима срцем весеље.
12.Веселите се праведни у Господу
и исповедајте се спомену Светиње Његове.
Слава:
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1. Јевр. 1, 6
Псалам 97.
Псалам Давидов.(МТ: Псалам 98)
1. ПЕВАЈТЕ Господу песму нову,
јер чудеса учини Господ;
спасе га десница Његова
и мишица света Његова.
2. Објави Господ спасење Своје,
пред народима откри правду Своју.
3. Опомену се милости Своје Јакову,
и истине Своје дому Израиљевом.
Видеше сви крајеви земље спасење Бога нашега.
4. Ускликните Богу сва земљо,
певајте, и радујте се, и псалмопојте.
5. Псалмопојте Господу на гитари,
на гитари и гласом псалма;
6. трубама кованим, и гласом трубе од рога
кличите пред Царем Господом.
7. Нека се потресе море и пуноћа његова,
васељена и сви који живе у њој;
8. реке нека запљескају рукама заједно,
горе нека се обрадују,
9. јер долази (Господ) да суди земљи;
судиће васељени у правди
и народима у правости.
Псалам 98.
Псалам Давидов.(МТ: Псалам 99)
1. ГОСПОД се зацари, нека се гњеве народи;
Који седи на Херувимима, нека се потресе земља.
2. Господ на Сиону је велики
и узвишен над свима народима.
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3. Нека се исповедају и хвале Име Твоје велико,
јер је страшно и свето.
4. И част Царева суд воли;
Ти си припремио правоту,
суд и правду Јакову Ти си учинио.
5. Узвисујте Господа Бога нашега
и поклањајте се подножју ногу Његових,
јер је Он Свети.
6. Мојсије и Арон међу свештеницима Његовим,
и Самуило међу призивајућима Име Његово;
призиваху Господа и Он их услиша.
7. У стубу од облака говораше им,
јер чуваху сведочанства Његова
и заповести Његове, које им је дао.
8. Господе Боже наш, Ти си их послушао;
Боже, Ти си милостив био њима,
и правду чиниш на све подухвате њихове.
9. Узвисујте Господа Бога нашега
и поклањајте се на гори светој Његовој,
јер је Свет Господ Бог наш.
Псалам 99.
Псалам за исповедање.(МТ: Псалам 100)
1. УСКЛИКНИТЕ Господу (Богу) сва земљо;
2. служите Господу у весељу,
уђите пред Њега у радости.
3. Познајте да је Господ, Он је Бог наш,
Он нас је створио, а не ми;
а ми смо народ Његов и овце паше Његове.
4. Уђите на врата Његова у хваљењу,
у дворове Његове у химнама.
Исповедајте се Њему, хвалите Име Његово,
5. јер је добар Господ, до века је милост Његова,
и до нараштаја и нараштаја истина Његова.
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Псалам 100.
Давидов Псалам.(МТ: Псалам 101)
1. МИЛОСТ и суд певаћу Ти, Господе;
2. певаћу и разумећу на путу непорочном;
када ћеш доћи к мени?
Прохођах у незлобивости срца мога, посред дома мога.
3. Не истакох пред очима мојим ствар безакону,
чинитеље преступа омрзох.
4. Не приону ми срце покварено,
лукавога који се уклања од мене не познах.
5. Онога који тајно клевета ближњега својега, тога изгоних;
с гордим оком и неситим срцем, са њима не једох.
6. Очи су моје на вернима земље, да их посадим заједно са мном;
који ходи путем непорочним, тај ми служаше.
7. Не живљаше усред дома мога који чини охолост;
који говори неправду, тај не беше прав пред очима мојим.
8. Ујутро избивах све грешнике земље,
да истребим од града Господњег све који чине безакоње.
Слава, И сада: Алилуја!
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