ПСАЛТИР

КАТИЗМА 5.
(Псалми 32-36)

Псалам 32.
(Псалам) Давидов.(МТ: Псалам 33)
1. РАДУЈТЕ се, праведни, у Господу;
праведним приличи похвала.
2. Исповедајте и хвалите Господа с гуслама,
са псалтиром десетоструним псалмопојте Њему.
3. Певајте Му песму нову,(1)
псалмопојте Му добро гласовито.
4. Јер је права Реч Господња,
и сва дела Његова су у вери.
5. Љуби милостињу и суд, (Господ),
милости је Господње пуна земља.
6. Речју Господњом небеса се утврдише
и Духом уста Његових сва сила њихова;
7. Који сабира као мех воде морске,
полаже у ризнице бездане.
8. Нека се боји Господа сва земља,
и од њега нек се потресу сви житељи васељене.
9. Јер Он рече, и постадоше;
Он заповеди, и саздаше се.
10.Господ растура савете незнабожаца,
одбацује замисли народа,
и одбацује савете кнезова.
11.Савет пак Господњи остаје до века,
мисли срца Његовог из нараштаја у нараштај.
12.Блажен је народ којему је Господ - Бог његов,
народ којега је изабрао за наслеђе Себи.
13.Са неба погледа Господ,
(и) виде све синове људске;
14.из готовог жилишта Свога
погледа на све који живе на земљи,
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15.Он Који је понаособ саздао срца њихова,
Који познаје сва дела њихова.
16.Неће се спасти цар због многе војне силе,
и исполин се неће спасти мноштвом снаге своје.
17.Лаж је коњица за спасење,
и мноштвом војне силе његове неће се спасти.
18.Гле, очи су Господње на онима који Га се боје,
који се уздају у милост Његову;
19.избавиће од смрти душе њихове,
и прехраниће их у (време) глади.
20.Душа ће наша стрпљиво чекати Господа,
јер је Он помоћник и заштитник наш.
21.Јер ће се у Њему узвеселити срце наше,
и у свето Име Његово уздамо се.
22.Нека буде, Господе, милост Твоја на нама,
као што се уздасмо у Тебе.
1. Откр. 5, 9.
Псалам 33.
(Псалам) Давидов, када измени лице своје (као луд)
пред Авимелехом, и отпусти га овај, те отиде.
(МТ: Псалам 34)
1. БЛАГОСИЉАЋУ Господа у свако време,(Алеф).
хвала је Његова свагда у устима мојим.
2. Господом ће се хвалити душа моја;(Бет).
нека чују кротки и обрадују се.
3. Узвеличајте Господа са мном,(Гимел).
и узвишујмо Име Његово заједно.
4. Тражих Господа, и услиша ме,(Далет).
и од свих невоља мојих избави ме.
5. Приступите Њему и просветлите се,(Хе).
и лица ваша неће се постидети.
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6. Овај ништи завапи, и Господ га услиша,(Зајин).
и од свих невоља његових спасе га.
7. Поставиће се оружан Анђео Господњи(Хет).
око оних који Га се боје, и избавиће их.
8. Окусите и видите да је добар Господ.(Тет).
Благо човеку који се нада у Њега.
9. Бојте се Господа сви свети Његови,(Јод).
јер нема оскудице онима који Га се боје.
10.Богати осиромашише и огладнеше,(Каф).
а они који траже Господа неће се лишити ниједнога добра.
(Диапсалма).
11.Ходите чеда, послушајте мене,(Ламед).
страху Господњем научићу вас.
12.Који је човек који жели живота,(1)(Мем).
који љуби да види дане добре?
13.Уздржи језик свој од зла,(Нун).
и уста твоја да не говоре лаж.
14.Уклони се од зла, и чини добро;(Самек).
тражи мира и иди за њим.
15.Очи су Господње на праведнима,(Пе).
и уши Његове на молитву њихову.
16.Лице пак Господње је на чинитеље зла,(Ајин).
да истреби са земље спомен њихов.
17.Завапише праведници, и Господ их услиша,(Саде).
и од свих невоља њихових избави их.
18.Близу је Господ скрушених срцем,(Коф).
и смирене духом спасиће.
19.Многе су невоље праведних,(Реш).
и од свих њих избавиће их Господ.
20.Чува Господ све кости њихове,(Шин).
ниједна од њих неће се сатрти.(2)
21.Смрт је грешника зла,(Тав).
и који мрзе праведника превариће се.
22.Избавиће Господ душе слугу Својих,(Вав).
и неће се преварити сви који се уздају у Њега.
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Слава:
1. 1 Петр. 3, 10-12
2. Јевр. 2, 12
Псалам 34.
(Псалам) Давидов.(МТ: Псалам 35)
1. СУДИ, Господе, онима који ми чине неправду,
војуј против војујућих на ме.
2. Узми оружје и штит, и устани у помоћ моју;
3. извуци мач и препречи (пут) насупрот гонитеља мојих;
реци души мојој: Ја сам спасење твоје.
4. Неке се постиде и посраме који траже душу моју,
нека се поврате натраг и посраме који ми смишљају зло.
5. Нека буду као прах пред лицем ветра,
и Анђео Господњи нека их сатре;
6. нека буде пут њихов тама и склизнуће,
и Анђео Господњи нека их прогони.
7. Јер ми узалуд скрише јаму замке своје,
узалуд вређаше душу моју.
8. Нека му дође замка коју не зна,
и гвожђа која (мени) прикри нека њега ухвате,
и нека (сам) у исту замку упадне.
9. А душа моја обрадоваће се Господу,
узвеселиће се спасењу Његовом.
10.Све ће кости моје рећи: Господе, (Господе), ко је сличан Теби?
Који избављаш сиромаха из руке јачих од њега,
и сироту и убогог од грабитеља њихових.
11.Усташе на ме сведоци неправедни, оно што не знађах питаху ме;
12.узвратише ми зла за добра,
и безплодност (учинише) души мојој.
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13.А ја, када ми они досађиваху, одевах се у врећу (жалости)
и постом смиравах душу моју,
и молитва моја у недра моја вратиће се.
14.Као ближњем, као брату нашем, тако угађах;
као плачући и сетујући, тако се смиравах.
15.А (они) против мене веселише се и окупише,
сабраше на ме ударце, и не знадох (зашто);
раздељују ме, и не бише ганути (да престану).
16.Искушаваху ме, ругаше ми се поругом,
шкргутаху на ме зубима својим.
17.Господе, када ћеш погледати?
Поврати душу моју од злодејства њиховог,
од лавова јединицу моју.
18.Исповедаћу Ти се у цркви великој,
у народу многом хвалићу Те.
19.Нека се не порадују нада мном који ми непријатељују неправедно,
који ме мрзе узалуд и намигују очима.(1)
20.Јер мени говорише мирне (ствари),
а с гњевом лукавства замишљаху.
21.И раширише на ме уста своја,
и рекоше: добро! добро! видеше очи наше.
22.Видео си, Господе, не прећути;
Господе, не одступи од мене.
23.Устани, Господе, и похитај на суд мој,
Боже мој и Господе мој, на парбу моју.
24.Суди ме, Господе, по правди Твојој, Господе Боже мој,
и нека се не порадују због мене.
25.Нека не кажу у срцу своме: добро! добро!души нашој;
нити да кажу: Прогутасмо га!
26.Нека се постиде и посраме уједно који се радују злу моме;
нека се обуку у стид и срамоту који су надамном велеречиви.
27.Нека се радују и веселе који хоће правду моју,
и нека кажу заувек: Нека се велича Господ!
они који хоће мир слузи Твоме.
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28.И језик мој поучаваће се правди Твојој,
сав дан похвали Твојој.
1. Јн. 15, 25
Псалам 35.
За крај, слуге Господњег Давида.(МТ: Псалам 36)
2. ГОВОРИ безаконик грешећи у себи,
нема страха Божијег пред очима његовим;
3. јер обману пред Њим
да призна безакоње своје, и да омрзне (на њега).
4. Речи уста његових су безакоње и лаж,
не хтеде да се опамети да чини добро;
5. безакоње смисли на постељи својој,
иђаше сваким путем рђавим,
а на зло (никад) не негодова.
6. Господе, на небу је милост Твоја,
и истина Твоја до облака;
7. правда је Твоја као горе Божије;
судови су Твоји бездан многи;
људе и животиње спасићеш, Господе.
8. Како си умножио милост Твоју, Боже;
и синови људски под окриљем крила Твојих надаће се.
9. Опиће се од обиља дома Твога,
и потоком сладости Твоје напојићеш их.
10.Јер је у Тебе извор живота,
у светлости Твојој видимо светлост.
11.Продужи милост Твоју онима који Те знају,
и правду Твоју онима правог срца.
12.Да ми не дође нога охола,
и рука грешника да ме не потресе.
13.Тамо падоше сви који чине безакоње,
избачени бише и не могаху опстати.
Слава:
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Псалам 36.
(Псалам) Давидов, (поучан).
(Акростих по јеврејској азбуци)
(МТ: Псалам 37)
1. НЕ ПОРЕВНУЈ лукавима,(Алеф).
нити завиди онима који чине безакоње;
2. јер ће се као трава брзо осушити,
и као лишће зелени брзо ће отпасти.
3. Уздај се у Господа и чини доброту,(Бет).
и насели земљу, и наситићеш се богатством њеним.
4. Наслади се Господом,
и даће ти молбе срца твога.
5. Откри Господу пут свој,(Гимел).
и уздај се у Њега, и Он ће учинити,
6. и извешће као светлост правду твоју,
и суд твој као подневље.
7. Повинуј се Господу и моли Га усрдно;(Далет).
не поревнуј успешноме на путу његовом,
човеку који чини безакоње.
8. Престани од гњева и остави љутњу;(Хе).
не ревнуј у лукавству.
9. Јер ће лукави бити истребљени,
а који стрпљиво чекају Господа они ће наследити земљу.
10.И још мало и неће бити грешника, (Вав).
и тражићеш место његово и нећеш наћи;
11.а кротки ће наследити земљу,
и уживаће у мноштву мира.
12.Вреба грешник праведника, (Зајин).
и шкргуће на њега зубима својим;
13.а Господ му се подсмехује,
јер провиди да ће доћи дан његов.
14.Мач потежу грешници,(Хет).
затегнуше лук свој
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да оборе сиромаха и убогога,
да закољу праве срцем.
15.Мач њихов да уђе у срце њихово,
и лукови њихови да се поломе.
16.Боље је мало у праведника,(Тет).
неголи велико богатство грешника;
17.јер ће се мишице грешника сломити,
а Господ ће подржати праведнике.
18.Зна Господ путеве непорочних,(Јод).
и наслеђе њихово биће до века;
19.неће се постидети у злу времену,
и у дане глади наситиће се.
20.Јер ће грешници пропасти,(Каф).
а непријатељи Господњи, чим се прославе и узвисе,
као дим нестајући ишчезнуће.
21.Узајмљује грешник и не враћа,(Ламед).
а праведник милује и даје.
22.Јер који Њега благосиљају наследиће земљу,
а који Њега проклињу биће истребљени.
23.Од Господа се управљају кораци човека,(Мем).
и пут његов Он жели веома.
24.Када падне, неће се разбити,
јер господ подржава руку његову.
25.Бејах млад, и остарих,(Нун).
и не видех праведнога остављеног,
нити семе његово да тражи хлеба.
26.Ваздан милује и позајмљује праведни,
и семе његово биће за благослов.
27.Уклони се од зла и чини добро,(Самек).
и населићеш се у век века.
28.Јер Господ љуби суд (прави),
и неће оставити преподобне Своје,
до века ће бити сачувани.
А безаконици ће бити изагнани,(Ајин).
и семе безбожних истребиће се.
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29.Праведни пак наследиће земљу,
и у век века настаниће се на њој.
30.Уста праведнога проучаваће мудрост,(Пе).
и језик његов говориће суд (прави).
31.Закон Бога његовог у срцу је његовом,
и неће се спотаћи кораци његови.
32.Вреба грешник праведнога(Саде).
и тражи да га убије;
33.али га Господ неће оставити у руке његове,
нити ће га осудити када му буде судио.
34.Стрпљиво чекај Господа и сачувај пут Његов,(Коф).
и узвисиће те да наследиш земљу;
када пропадају грешници видећеш.
35.Видех безбожника где се уздиже(Реш).
и надима се као кедри Ливански;
36.и прођох, и гле не беше (га),
и тражих га, и не нађе се место његово.
37.Чувај безазленост и гледај правоту,(Шин).
јер има останка човеку мирном;
38.а преступници закона истребиће се сасвим,
остатци безбожних уништиће се.
39.Спасење пак праведних је од Господа,(Тав).
и Он је њихов заштитник у време невоље.
40.И помоћи ће им Господ и избавиће их,
и изузеће их од грешника
и спасиће их, јер се у Њега надаху.
Слава, И сада: Алилуја!
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