
П С А Л Т И Р 
(ПЕТА књига Псалама: Псалми 106-150) 

КАТИЗМА 18. 
(Псалми 119-133) 

Псалам 119. 
Песма степеница (за пењање ка Храму) 
(Поклонички Псалми 119-133).(МТ: Псалам 120)  

1. КА ГОСПОДУ, кад ме снађе невоља, 
завапих, и услиша ме. 

2. Господе, избави душу моју од уста неправедних, 
и од језика лажљивога. 

3. Шта ће ти се дати и шта ће ти се додати 
према језику подмукломе? 

4. Стреле моћнога су наоштрене, 
као угљевље пустињско. 

5. Авај мени! Јер се боравак мој продужи, 
настаних се у насељима Кидарским. 

6. Дуго (ту) борављаше душа моја. 

7. Са мрзитељима мира бејах миран; 
када им говорих, нападаху ме залуду. 

 
Псалам 120. 
Песма степеница. (МТ: Псалам 121)  

1. ПОДИГОХ очи моје на планине, 
одакле ће доћи помоћ моја. 

2. Помоћ је моја од Господа, 
Створитеља неба и земље. 

3. Не дај нози твојој да се спотиче, 
нити ће задремати чувар твој. 

4. Гле, неће задремати, нити ће заспати 
чувар Израиљев. 

5. Господ ће те сачувати, 
Господ је покров твој на десној руци твојој. 



6. Дању те сунце неће опећи, 
нити месец ноћу. 

7. Господ ће те сачувати од сваког зла, 
сачуваће душу твоју Господ. 

8. Господ ће сачувати улазак твој, и излазак твој, 
од сада и до века.  

 
Псалам 121. 
Песма степеница. (МТ: Псалам 122)  

1. ОБРАДОВАХ се онима који ми рекоше: 
У дом Господњи пођимо! 

2. Стојаху ноге наше 
на вратима твојим, Јерусалиме. 

3. Јерусалим је изидан као град, 
сливен у једну зграду. 

4. Јер тамо изиђоше племена, 
племена Господња, сведочанство Израиљево, 
да се исповедају Имену Господњем. 

5. Јер тамо су постављени престоли за суд, 
престоли у дому Давидовом. 

6. Тражите оно што је за мир Јерусалимов, 
и изобиље (нека је) онима који те љубе. 

7. Нека буде мир у тврђави твојој, 
и изобиље у кулама твојим. 

8. Ради браће моје и ближњих мојих, 
говорах мир за тебе. 

9. Ради дома Господа Бога нашег, 
исках добара теби.  

 
Псалам 122. 
Песма степеница. (МТ: Псалам 123)  

1. ТЕБИ подигох очи своје, 
Који живиш на небу. 



2. Гле, као очи слугу у руке господара својих, 
као очи слушкиње у руке госпође своје, 
тако су очи наше (окренуте) ка Господу Богу нашем, 
докле се не смилује на нас. 

3. Помилуј нас, Господе, помилуј нас, 
јер се веома испунисмо понижења; 

4. нарочито се испуни душа наша 
поруге од уживача, 
и понижења од гордељиваца.  

 
Псалам 123. 
Песма степеница. (МТ: Псалам 124)  

1. ДА ГОСПОД не беше с нама, 
нека каже Израиљ; 

2. да Господ не беше с нама 
када устадоше људи на нас, 

3. онда би нас живе прогутали 
када се разгњеви јарост њихова на нас; 

4. онда би нас вода потопила, 
поток би прошла душа наша; 

5. онда би душа наша прошла 
воду бездану. 

6. Благословен Господ, Који нас не даде 
за лов зубима њиховим. 

7. Душа наша као птица избави се 
од замке ловачке; 
замка се сакруши, и ми се избависмо. 

8. Помоћ је наша у Име Господа, 
Створитеља неба и земље.  

Слава: 

 
Псалам 124. 
Песма степеница. (МТ: Псалам 125)  



1. КОЈИ се уздају у Господа као гора су Сион; 
неће се поколебати до века који живи у Јерусалиму. 

2. Горе су око њега, 
а Господ је око народа Свога 
од сада и до века. 

3. Јер неће оставити Господ штап грешника 
на наслеђе праведних, 
да не би праведни 
пружили руке своје на безакоње. 

4. Учини добро, Господе, добрима 
и правима срцем; 

5. а оне који скрећу у поквареност 
одбациће Господ са чинитељима безакоња. 
Мир на Израиља!  

 
Псалам 125. 
Песма степеница. (МТ: Псалам 126)  

1. КАДА враћаше Господ робље Сионско, 
бејасмо утешени. 

2. Тада се испунише радошћу уста наша 
и језик наш весеља. 
Тада рекоше у народима: 
Велике ствари учини Господ са њима. 

3. Велике је ствари учинио Господ са нама, 
постасмо развесељени. 

4. Поврати, Господе, робље наше 
као потоке југовини. 

5. Који су сејали у сузама, 
пожњеће у радости. 

6. Идући иђаху и плакаху, 
бацајући семе своје; 
а долазећи доћи ће с радошћу, 
узимајући руковети своје.  

 



Псалам 126. 
Песма степеница. (МТ: Псалам 127)  

1. АКО ГОСПОД не сазида дом, 
узалуд се труде зидари; 
ако Господ не сачува град, 
узалуд не спава чувар. 

2. Узалуд вам је да раните; 
устајете после седења 
ви који једете хлеб бола, 
кад (Он) љубљенима својима даде сан. 

3. Ево наслеђе Господње су синови, 
награда плода утробе. 

4. Као што су стреле у руци јакога, 
тако су синови онемоћалих (родитеља). 

5. Блажен је који испуни жељу своју од њих; 
они се неће постидети кад говоре непријатељима својим на вратима 
(града).  

 
Псалам 127. 
Песма степеница. (МТ: Псалам 128)  

1. БЛАЖЕНИ сви који се боје Господа, 
који ходе путевима Његовим. 

2. Трудове плодова својих јешћеш; 
блажен си, и добро ће ти бити. 

3. Жена твоја као лоза плодна 
у одајама дома твога; 
синови твоји као младице маслинове 
око трпезе твоје. 

4. Ето тако ће се благословити човек који се боји Господа. 

5. Благословиће те Господ са Сиона, 
и видећеш добра Јерусалимова 
у све дане живота свога. 

6. И видећеш синове синова својих. 
Мир на Израиљу!  

 



Псалам 128. 
Песма степеница. (МТ: Псалам 129)  

1. МНОГО пута нападаху ме од младости моје, 
нека рече Израиљ; 

2. много пута нападаху ме од младости моје, 
и не надјачаше ме. 

3. На леђима мојим радише грешници, 
продужише безакоње своје. 

4. Господ Праведни сасече вратове грешника. 

5. Нека се посраме и поврате назад 
сви који мрзе Сион. 

6. Нека буду као трава на крову, 
која, пре но што се истргне, осуши се; 

7. којом не испуни руку своју жетелац, 
и наручје своје сабирач руковети; 

8. и не рекоше пролазници: Благослов Господњи на вас, 
благословисмо вас у Име Господње.  

Слава: 

 
Псалам 129. 
Песма степеница. (МТ: Псалам 130)  

1. ИЗ ДУБИНЕ вичем Теби, Господе, 

2. Господе, услиши глас мој. 
Нека буду уши Твоје пажљиве 
на глас мољења мога. 

3. Ако на безакоња будеш гледао, Господе, 
Господе, ко ће опстати? 

4. Јер је у Тебе очишћење. 

5. Ради Имена Твога потрпех Те, Господе; 
потрпе душа моја на реч Твоју. 

6. Поузда се душа моја на Господа, 
од страже јутарње до ноћи; 
од страже јутарње да се узда Израиљ на Господа. 



7. Јер је у Господа милост, 
и много је у Њега избављење, 

8. и Он ће избавити Израиља 
од свих безакоња његових.  

 
Псалам 130. 
Песма степеница, Давидова. (МТ: Псалам 131)  

1. ГОСПОДЕ, не понесе се срце моје, 
нити се узнесоше очи моје, 
нити ходих међу великима, 
нити у удивљенима изнад мене. 

2. Еда ли не мишљах смирено, 
него уздигох душу моју 
као (дете) одојено ка матери својој, 
докле не узвратиш души мојој. 

3. Нека се узда Израиљ на Господа 
од сада и до века!  

 
Псалам 131. 
Песма степеница. (МТ: Псалам 132)  

1. ОПОМЕНИ СЕ, Господе, Давида, 
и све кротости његове, 

2. како се закле Господу, 
заветова се Богу Јаковљевом: 

3. Ако ћу ући у насеље дома свога, 
ако ћу узаћи на одар постеље своје, 

4. ако ћу дати сан очима мојим 
и трепавицама мојим дремање 
и починак образима мојим, 

5. докле не нађем место Господу, 
насеље Богу Јаковљевом. 

6. Ево, чусмо за њега (=за ковчег Господњи) у Ефрати, 
нађосмо га на пољима дубраве (Каријат-Јаримске). 



7. Ући ћемо у насеља Његова, 
поклонићемо се на месту где стајаху ноге Његове. 

8. Устани, Господе, у починак Твој, 
Ти и Ковчег Светиње Твоје. 

9. Свештеници ће се Твоји обући у правду, 
и преподобни Твоји обрадоваће се. 

10. Ради Давида слуге Твога 
не одврати лице од Помазаника Твога. 

11. Закле се Господ Давиду истином, и неће се одрећи ње: 
Од плода утробе твоје посадићу на престолу твоме,(1) 

12. ако сачувају синови твоји завет Мој 
и сведочанства Моја ова, која ћу их научити, 
и синови њихови, до века, седеће на престолу твоме. 

13. Јер је изабрао Господ Сион, 
изволео га је за обиталиште Себи: 

14. Он је почивалиште Моје у век века, 
овде ћу се настанити, јер њега изабрах. 

15. Лов (=храну) његов благосиљајући благословићу, 
и сиромахе његове наситићу хлебовима; 

16. свештенике његове обући ћу у спасење, 
и преподобни његови радошћу обрадоваће се. 

17. Тамо ћу уздигнути моћ Давиду, 
припремићу светилник Помазанику моме. 

18. Непријатеље његове обући ћу у срамоту, 
а на њему ће процветати Светиња моја. 

 
1. ДАп. 2, 30  

 
Псалам 132. 
Песма степеница, Давидова. (МТ: Псалам 133)  

1. ГЛЕ, шта је добро, или шта је красно, 
него да браћа живе заједно? 



2. Као миро на главу, које силази на браду, 
браду Аронову, 
које силази на крајеве одежде његове; 

3. као роса Аермонска, која силази на горе Сионске. 
Јер тамо заповеди Господ благослов, 
и живот до века.  

 
Псалам 133. 
Песма степеница. (МТ: Псалам 134)  

1. ЕВО САДА благосиљајте Господа 
све слуге Господње, 
који стојите у Храму Господњем, 
у дворовима дома Бога нашега. 

2. У ноћима уздигните руке своје ка Светињи, 
и благословите Господа. 

3. Благословиће те Господ са Сиона, 
Који је створио небо и земљу.  

Слава, И сада: Алилуја! 

 


