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П С А Л Т И Р 
КАТИЗМА 12.  
(Псалми 85-90) 

Псалам 85. 
Молитва Давидова. 
(МТ: Псалам 86)  

1. ПРИКЛОНИ, Господе, ухо Твоје, и услиши ме, 
јер сам ја сиромах и убог. 

2. Сачувај душу моју, јер сам преподобан; 
спаси слугу Твога, Боже мој, који се узда у Тебе. 

3. Помилуј ме, Господе, јер Теби вапим сав дан. 

4. Узвесели душу слуге Твога, 
јер Теби, Господе, подигох душу своју. 

5. Јер си Ти, Господе, добар и снисходљив, 
и многомилостив свима који Те призивају. 

6. Чуј, Господе, молитву моју, 
и пази на глас мољења мога. 

7. У дан жалости моје завапих к Теби, јер си ме услишио. 

8. Нема сличнога Теби међу боговима, Господе, 
и нема (дела) по делима Твојим. 

9. Сви народи које си створио, доћи ће(1) 
и поклониће се пред Тобом, Господе, 
и прославиће Име Твоје. 

10. Јер си Ти Велики и чиниш чудеса, 
Ти си Бог Једини (Велики). 

11. Упути ме, Господе, путем Твојим 
и поћи ћу у истини Твојој. 
Да се обрадује срце моје да се боји Имена Твога. 

12. Исповедаћу Те и хвалити Господе Боже мој, свим срцем својим, 
и славићу Име Твоје до века, 

13. јер је милост Твоја велика на мени, 
и избавио си душу моју од пакла најдубљега. 
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14. Боже, безаконици устадоше на ме, 
и скуп силника тражаше душу моју, 
и не поставише Тебе пред собом. 

15. А Ти, Господе Боже мој, милосрдан си и милостив, 
дуготрпељив и многомилостив и истинит. 

16. Погледај на ме и помилуј ме; 
дај снагу слузи Твоме, 
и спаси сина слушкиње Твоје. 

17. Учини са мном знамење на добро, 
и да виде они који ме мрзе, и постиде се; 
јер си Ти, Господе, помогао ми, и утешио си ме.. 

 
1. Откр. 15, 4  

 
Псалам 86. 
Синова Корејевих, Псалам песме.(МТ: Псалам 87)  

1. ТЕМЕЉИ су његови на горама светим; 

2. љуби Господ врата Сиона 
већма од свих насеља Јаковљевих. 

3. Преславне (ствари) говораху се о теби, граде Божији.  

(Диапсалма). 

4. Спомињаћу Рава (=Египат) и Вавилон онима који ме познају; 
и ево, иноплеменици (Филистејци) и Тир и народ Етиопљана, 
они дођоше (и бише) тамо. 

5. Мати Сион, рећи ће човек, 
и Човек постаде у њему, 
и Сам Вишњи основа га. 

6. Господ ће казивати у књизи (пописа) народа 
и кнезова ових који постадоше у њему. 

(Диапсалма). 

7. Јер је свих радујућих се обиталиште у теби. 
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Псалам 87. 
Песма Псалма, синова Корејевих, за крај, 
за Маелет да одговори, поучан, Емана Израиљца. 
(МТ: Псалам 88)  

2. ГОСПОДЕ Боже спасења мога, 
дању и ноћу виках пред Тобом. 

3. Нека изађе преда Те молитва моја, 
приклони ухо Твоје мољењу моме. 

4. Јер се душа моја испуни зала, 
и живот се мој спусти до ада. 

5. Прибројан бих онима који силазе у гроб, 
постадох као човек беспомоћан, међу мртвима слободан. 

6. Као смртно рањени што леже у гробу, 
којих се више не сећаш, 
и који од руке Твоје бише одбачени. 

7. Поставише ме у јаму најдубљу, 
у места мрачна, и у сенку смрти. 

8. На мени се утврди јарост Твоја, 
и све валове Твоје навео си на ме.  

(Диапсалма). 

9. Удаљио си познанике моје од мене, 
поставише ме за гађење себи; 
предан бих, и не излажах. 

10. Очи моје изнемогоше од сиромаштва; 
виках к Теби, Господе, сав дан, 
пружах к Теби руке своје: 

11. Еда ли ћеш мртвима чинити чудеса? 
или ће (их) лекари васкрснути, па ће се исповедати Теби? 

12. Еда ли ће неко у гробу казивати милост Твоју, 
и истину Твоју у пропасти? 

13. Еда ли ће у тами бити позната чудеса Твоја, 
и правда Твоја у земљи заборављеној? 

14. И ја к Теби, Господе, завапих, 
и јутром молитва моја претиче Те. 
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15. Зашто, Господе, одбацујеш душу моју, 
одвраћаш лице Твоје од мене? 

16. Сиромах сам ја и у трудовима од младости своје. 
И уздигнут будући, понизих се и изнемогох. 

17. На мене дођоше љутње Твоје, 
устрашења Твоја потресоше ме, 

18. опколише ме као вода сав дан, 
окружише ме скупа. 

19. Удаљио си од мене пријатеља и ближњега, 
и познанике моје од несреће (моје). 

Слава: 

 
Псалам 88. 
Поучан, Етана Израиљца.(МТ: Псалам 89)  

2. МИЛОСТИ Твоје, Господе, до века певаћу, 
из нараштаја у нараштај јављаћу истину Твоју устима мојим. 

3. Јер си рекао: До века ће се милост изградити, 
на небесима ће се спремити истина Твоја. 

4. Завештах завет изабранима Мојима, 
заклех се Давиду слузи Моме: 

5. До века ћу припремити семе твоје 
и подићи ћу из нараштаја у нараштај престо твој. 

(Диапсалма). 

6. Исповедаће небеса чудеса Твоја, Господе, 
и истину Твоју у цркви светих. 

7. Јер ко ће се у облацима изједначити са Господом, 
и ко ће се уподобити Господу међу синовима Божијим? 

8. Бог прослављен у савету светих, 
велик и страшан над свима око Њега. 

9. Господе Боже над војскама, ко је сличан Теби? 
Моћан си, Господе, и истина је Твоја око Тебе. 

10. Ти владаш над државом мора, 
а буру таласа његових Ти укроћујеш. 
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11. Ти си смирио гордога као рањеника, 
мишицом моћи Твоје расејао си непријатеље Твоје. 

12. Твоја су небеса, и Твоја је земља; 
васељену и пуноћу њену Ти си основао. 

13. Север и море Ти си саздао, 
Тавор и Ермон Имену Твоме обрадоваће се. 

14. Твоја је мишица са снагом; 
нека се утврди рука Твоја, 
нека се узвиси десница Твоја. 

15. Правда и суд припрема су престола Твога, 
милост и истина претходе пред лицем Твојим. 

16. Блажен је народ који зна клицање (Теби); 
Господе, у светлости лица Твога ходиће, 

17. и Именом Твојим обрадоваће се сав дан, 
и правдом Твојом узвисиће се. 

18. Јер си Ти похвала силе њихове, 
и благовољењем Твојим узвисиће се моћ наша. 

19. Јер је заштита Господња, 
и Светога Израиљева, Цара нашег. 

20. Тада си говорио у виђењу синовима Твојим, 
и рекао си: Ставих помоћ на силнога, 
узвисих изабранога из народа Мога. 

21. Нађох Давида слугу Свога,(1) 
уљем светим Мојим помазах га. 

22. Јер ће рука Моја сапомоћи га, 
и мишица Моја оснажиће га; 

23. неће успети непријатељ над њим, 
и син безакоња неће успети да га злоставља; 

24. и сасећи ћу непријатеље његове пред лицем његовим, 
и мрзитеље његове поразићу. 

25. И истина Моја и милост Моја са њим је, 
и Именом Мојим узвисиће се рог моћи његове. 

26. И поставићу на море руку његову, 
и на рекама десницу његову. 
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27. Он ће Ме призвати: Отац мој јеси Ти, 
Бог мој и заштитник спасења мога. 

28. И Ја ћу га поставити за првенца, 
високог код царева земаљских. 

29. До века ћу чувати њему милост Моју, 
и завет је Мој веран њему; 

30. и поставићу у век века семе његово, 
и престо његов као дане неба. 

31. Ако (ли) напусте синови његови закон Мој 
и по судовима Мојим не буду ходили, 

32. ако наредбе Моје оскрнаве 
и заповести Моје не сачувају, 

33. посетићу палицом безакоња њихова 
и ранама неправде њихове; 

34. али милост Моју нећу уклонити од њих, 
нити ћу (их) онеправдовати у истини Мојој, 

35. нити ћу оскврнити завет Мој, 
и изговорено из уста Мојих нећу порећи. 

36. Једном се заклех Светињом Мојом,  
еда ли ћу Давиду слагати: 

37. Семе његово остаће до века, 
и престо његов као сунце преда Мном, 

38. и као месец уређен до века; 
и Сведок је веран небу.  

(Диапсалма). 

39. А ти си (Господе) одгурнуо и поништио, 
одбацио си Помазаника Свога; 

40. разорио си завет слуге Твога, 
бацио си на земљу Светињу његову. 

41. Срушио си све ограде његове, 
поставио си за утврђења његова страх; 

42. разграбише га сви пролазници путем, 
постаде поруга суседима његовим. 

43. Узвисио си десницу тлачитеља његових, 
обрадовао си све непријатеље његове. 
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44. Одвратио си помоћ мача његовог 
и ниси га у рату заштитио. 

45. Укинуо си очишћење његово, 
престо си његов оборио на земљу. 

46. Умањио си дане времена његовог, 
обавио си га срамотом.  

(Диапсалма). 

47. Докле ћеш, Господе, одвраћати се до краја, 
распаљивати се гњев Твој као огањ? 

48. Опомени се који је мој састав (=ипостас), 
ниси ваљда узалуд створио све синове људске? 

49. Који је човек који ће живети и неће видети смрти? 
(ко ће) избавити душу његову из ада?  

(Диапсалма). 

50. Где су оне старе милости Твоје, Господе, 
које си се заклео Давиду истином Твојом? 

51. Опомени се, Господе, ружења слугу Твојих, 
које држах у недрима мојим од многих народа, 

52. којим поругаше непријатељи Твоји, Господе, 
којим поругаше заменике (=наследнике) Помазаника Твога. 

53. Благословен Господ до века. 
Нека тако буде. Амин. 

Слава: 

(Крај Треће књиге Псалама)  

 
1. Дап. 13, 22  

 
ТРЕЋА КЊИГА ПСАЛАМА  

Псалам 89. 
Молитва Мојсија човека Божијег. 
(Најстарији Псалам).(МТ: Псалам 90)  

1. ГОСПОДЕ, уточиште си нам био из нараштаја у нараштај. 
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2. Пре него што горе постадоше, 
и саздана би земља и васељена, 
и од века и до века Ти јеси. 

3. Не скрени човека у понижење. 
И рекао си: Обратите се, синови човечији. 

4. Јер је хиљаду година пред очима Твојим, Господе,(1) 
као дан јучерашњи, који прође, 
и (као) стража у ноћи. 

5. Ништавне ће бити године њихове, 
ујутро ће као трава проћи; 

6. ујутро ће процветати и проћи, 
увече ће отпасти, стврднути се и осушити. 

7. Јер ишчезосмо од гњева Твога, 
и јарошћу Твојом смутисмо се. 

8. Поставио си безакоња наша пред Тобом; 
век наш у светлост лица Твога. 

9. Јер сви дани наши ишчезоше, 
и од гњева Твога ишчезосмо; 
године се наше као паучина схватише. 

10. Дани година наших (достизаху) собом седамдесет година, 
а ако је у (већој) крепости, осамдесет година, 
и већина је њих мука и бол. 
Јер дође унижење на нас, и бићемо покарани. 

11. Ко познаје моћ гњева Твога, 
и од страха Твога љутњу Твоју да измери? 

12. Десницу Твоју тако покажи ми, 
и васпитане срцем у мудрости. 

13. Обрати се, Господе, докле ћеш? 
И умољен буди за слуге Твоје. 

14. Испунисмо се ујутро милости Твоје, Господе, 
и обрадовасмо се и узвеселисмо се, 
у све дане наше; 

15. узвеселисмо се, за дане у које си нас унизио, 
за године у којима видесмо зла. 

16. И погледај на слуге Твоје, и на дела Твоја, 
и упути синове њихове. 
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17. И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, 
и дела руку наших исправи на нас, и дело руку наших исправи. 

 
1. 2 Петр. 3, 8  

 
Псалам 90. 
Похвална песма Давидова.(МТ: Псалам 91)  

1. КОЈИ живи у помоћи Вишњега, 
под кровом Бога Небескога настаниће се. 

2. Рећи ће Господу: Заступник мој јеси Ти, и уточиште моје, 
Бог мој, и уздаћу се у Њега. 

3. Јер ће те Он избавити од замке ловачке, 
и од речи метежне. 

4. Плећима Својим заклониће те, 
и под крилима Његовим надаћеш се; 
као оружјем окружиће те истина Његова. 

5. Нећеш се бојати страха ноћнога, 
од стреле која лети по дану, 

6. од ствари која проходи у тами, 
од сусрета и демона подневнога. 

7. Пашће поред тебе хиљада, 
и десет хиљада с десне стране теби, 
а тебе се неће дотаћи; 

8. ипак ћеш очима својим сагледати, 
и расплату грешника видећеш. 

9. Јер си Ти, Господе, надање моје; 
Вишњега си поставио за уточиште своје. 

10. Неће те зло дотаћи, 
и ударац се неће приближити стану твоме. 

11. Јер ће Анђелима Својим заповедити за тебе,(1) 
да те сачувају на свим путевима твојим. 

12. На руке ће те узети, 
да се не спотакне нога твоја о камен. 
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13. На аспиду и змију отровну наступаћеш, 
и згазићеш лава и змаја. 

14. Јер се на Мене поуздао, и избавићу га; 
покрићу га, јер је познао Име Моје. 

15. Призваће Ме, и услишаћу га; 
са њиме ћу бити у невољи, 
избавићу га, и прославићу га. 

16. Дугим данима (живота) испунићу га, 
и показаћу му спасење Моје. 

Слава, И сада: Алилуја!  

 


