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

КАТИЗМА 20.  
(Псалми 143-150, 151) 

Псалам 143. 
Давидов, ка Голијату. (МТ: Псалам 144)  

1. БЛАГОСЛОВЕН Господ Бог мој, 
Који научава руке моје за борбу, 
прсте моје за рат. 

2. Милост моја и прибежиште моје, 
заступник мој и избавитељ мој, 
заштитник мој, и поуздах се у Њега. 
Који потчињава народ мој мени. 

3. Господе, шта је човек да си му се објавио, 
или син човечији да рачунаш с њиме? 

4. Човек се уподоби ништавости,  
дани његови као сенка пролазе. 

5. Господе, приклони небеса и сиђи, 
дотакни се гора, и задимиће се. 

6. Блесни муњом, и разагнаћеш их; 
пошаљи стреле Твоје, и сатрћеш их. 

7. Пошаљи руку Твоју са висине, 
извуци ме и избави ме од вода многих, 
из руку синова туђинаца, 

8. чија уста говораху сујету, 
и десница њихова десница је неправде. 

9. Боже, песму нову певаћу Ти, 
са псалтиром десетоструним псалмопојаћу Теби, 

10. Који дајеш спасење царевима, 
Који избављаш Давида слугу Свога од мача злога. 

11. Избави ме и извуци ме из руке синова туђинаца, 
чија уста говораху сујету 
и десница је њихова десница неправде. 

12. У којих су синови (њихови) као младице 
посађене у младости њиховој, 



кћери њихове улепшане, 
преукрашене као кип храма, 

13. ризнице њихове напуњене, 
преливају се из једне у другу, 
овце њихове многоплодне, 
које се множе у изласцима њиховим, 

14. волови њихови угојени, 
нема падања ограде, нити капије, 
нити крика на трговима њиховим - 

15. блаженим називаху народ којему то тако бива. 
Блажен (пак) је народ којем је Господ - Бог његов. 

 
Псалам 144. 
Похвала, Давидов. (Стихови по јеврејској азбуци). 
(МТ: Псалам 145)  

1. УЗНОСИЋУ Те, Боже мој, Царе мој,(Алеф). 
и благосиљаћу Име Твоје до века, и у век века. 

2. Свакога дана благосиљаћу Те,(Бет). 
и хвалићу Име Твоје до века, и у век века. 

3. Велики је Господ и хваљен веома,(Гимел). 
и величанству Његовом нема краја. 

4. Из нараштаја у нараштај хвалиће дела Твоја,(Далет). 
и моћ Твоју објављиваће. 

5. Велелепоту славе светости Твоје говориће,(Хе). 
и чудесна дела Твоја казиваће. 

6. И силу страшних (чуда) Твојих говориће,(Вав). 
и величанство Твоје казиваће. 

7. Спомен мноштва доброте Твоје изговараће,(Зајин). 
и правди Твојој обрадоваће се. 

8. Милосрдан је и милостив Господ,(Хет). 
дуготрпељив и многомилостив. 

9. Добар је Господ свима и свему,(Тет). 
и милосрђе је Његово на свим делима Његовим. 

10. Нека Те исповедају и славе, Господе, сва дела Твоја,(Јод). 
и нека Те благосиљају преподобни Твоји. 



11. Славу Царства Твога рећи ће,(Каф). 
и силу Твоју говориће. 

12. Да обзнане синовима људским моћ Твоју,(Ламед). 
и славу велелепоте Царства Твога. 

13. Царство је Твоје царство свих векова,(Мем). 
и владичанство Твоје у сваком нараштају и нараштају. 
Веран је Господ у свим речима Својим,(Нун). 
и преподобан у свим делима Својим. 

14. Придржава Господ све који падају,(Самек). 
и усправља све сатрвене. 

15. Очи свију у Тебе се уздају,(Ајин). 
и Ти им дајеш храну благовремено. 

16. Ти отвараш руку Своју,(Пе). 
и испуњаваш све живо благовољењем. 

17. Праведан је Господ на свима путевима Својим,(Саде). 
и преподобан у свима делима Својим. 

18. Близу је Господ свима који Га призивају,(Коф). 
свима који Га призивају у истини. 

19. Вољу оних који Га се боје испуниће,(Реш). 
и молбу њихову услишиће, и спашће их. 

20. Чува Господ све који Га љубе,(Шин). 
и све безбожнике истребиће. 

21. Хвалу Господњу говориће уста моја,(Тав). 
и свако тело нек благосиља Име свето Његово, 
до века, и у век века. 

Слава: 

 
Псалам 145. 
Алилуја, Агеја и Захарије. (МТ: Псалам 146)  

1. ХВАЛИ душо моја Господа. 

2. Хвалићу Господа у животу мојем, 
псалмопеваћу Богу моме докле постојим. 

3. Не уздајте се у кнезове, 
у синове људске, у њима нема спасења. 



4. Кад изађе дух његов и врати се у земљу своју, 
тога дана пропадну све помисли његове. 

5. Блажен је коме је Бог Јаковљев помоћник његов, 
уздање је његово у Господа Бога својега; 

6. Који је створио небо и земљу, 
море, и све што је у њима, 
Који чува истину вавек, 

7. Који чини суд онеправдованима, 
Који даје храну гладнима. 
Господ ослобађа сужње, 

8. Господ умудрује слепе, 
Господ подиже оборене, 
Господ љуби праведнике. 

9. Господ чува дошљаке, 
сироту и удову прима, 
и пут грешних погубљује. 

10. Зацариће се Господ до века, 
Бог твој Сионе, из нараштаја у нараштај. 

 
Псалам 146. 
Алилуја, Агеја и Захарије. (Пс. 146 и 147 = МТ: Псалам 147)  

1. ХВАЛИТЕ Господа, јер је добар псалам; 
Богу нашем мила ће бити хвала. 

2. Господ је Који гради Јерусалим, 
расејања Израиљева сабраће (опет). 

3. Који исцељује скрушене срцем 
и свезује раселине њихове. 

4. Који броји мноштва звезда, 
и свима њима имена назива. 

5. Велик је Господ наш, и велика је моћ Његова, 
и познања Његовог нема броја. 

6. Господ прихвата и уздиже кротке, 
а понижује грешнике до земље. 

7. Започните Господу у исповедању хвале, 
псалмопојте Богу нашем на гитари; 



8. Њему Који одева небо облацима, 
Који спрема земљи кишу; 
Који произниче на горама траву, 
и зелен на службу људима; 

9. Који даје животињама храну њихову, 
и птићима гавранова који Га призивају. 

10. Није воља (Његова) у снази коњице, 
нити благоизволе у ногама човека (ратника). 

11. Господ благоизволе у онима који Га се боје, 
и у онима који се надају на милост Његову. 

 
Псалам 147. 
Алилуја, Агеја и Захарије.  

1. ПОХВАЛИ, Јерусалиме, Господа; 
Хвали Бога Твога, Сионе. 

2. Јер оснажи вратнице врата твојих, 
благослови синове твоје у теби. 

3. Који положи мир на границе твоје, 
и једром пшенице насићује те. 

4. Који шаље Реч Своју земљи, 
брзином трчи реч Његова. 

5. Који даје снег Свој као вуну, 
маглу као пепео посипа; 

6. Који ставља слану Своју као мрве, 
наспрам лица мраза Његовог ко ће опстати? 

7. Шаље реч Своју и топи их, 
задува ветар Његов и потеку воде. 

8. Који објављује Реч Своју Јакову, 
законе и судове Своје Израиљу. 

9. Не учини тако сваком народу, 
и судове Своје не објави њима. 

Слава: 

 



Псалам 148. 
Алилуја, Агеја и Захарије.  

1. ХВАЛИТЕ Господа са небеса, 
хвалите Га на висинама. 

2. Хвалите Га, сви Анђели Његови; 
хвалите Га, све Силе Његове. 

3. Хвалите Га, сунце и месец; 
хвалите Га, све звезде и светлост. 

4. Хвалите Га, небеса над небесима; 
и вода која је изнад небеса. 

5. Нека хвале Име Господње. 
Јер Он рече, и постадоше; 
Он заповеди, и саздаше се. 

6. Постави их до века, и у век века; 
заповест постави, и неће проћи. 

7. Хвалите Господа на земљи, 
змајеви, и сви бездани; 

8. огањ, град, снег, слана, 
ветар бурни, који творите реч Његову; 

9. горе и сви хумови, 
дрвеће родно, и сви кедри; 

10. звери и сва стока, 
гмизавци и птице крилате; 

11. цареви земаљски и сви народи, 
кнезови и све судије земаљске; 

12. момци и девојке, 
старци са децом, 

13. нека хвале Име Господње. 
Јер се узнесе Име Њега јединога. 
Слава је Његова на земљи и на небу. 

14. И уздигнуће моћ народа Својега, 
песму свима преподобним Његовим, 
синовима Израиљевим, народу који се приближује Њему. 

 



Псалам 149. 
Алилуја.  

1. ПЕВАЈТЕ Господу песму нову, 
хвала је Његова у цркви преподобних. 

2. Нека се узвесели Израиљ Створитељу своме, 
и синови Сионови обрадоваће се Цару своме. 

3. Нека хвале Име Његово у хору, 
уз бубањ и псалтир нека Му псалмопоју. 

4. Јер Господ благоволе у народу Своме, 
и узнеће кротке у спасење. 

5. Похвалиће се преподобни у слави, 
и обрадоваће се на постељама својим. 

6. Узношења Божија су у устима њиховим, 
и мачеви двосекли су у рукама њиховим, 

7. да учине освету у незнабошцима, 
изобличење у народима. 

8. Да вежу цареве њихове у ланце, 
и славне њихове у ручне окове железне. 

9. Да учини на њима суд написан, 
слава ће ова бити свима преподобним Његовим. 

 
Псалам 150. 
Алилуја.  

1. ХВАЛИТЕ Бога у светима Његовим, 
хвалите Га у тврђи силе Његове. 

2. Хвалите Га за многе моћи Његове, 
хвалите Га по мноштву величанства Његовог. 

3. Хвалите Га уз глас трубни, 
хвалите Га уз псалтир и гусле. 

4. Хвалите Га уз бубањ и у хору, 
хвалите Га уз жице и органе. 

5. Хвалите Га уз јасне кимвале, 
хвалите Га уз кимвале с поклицима. 



6. Све што дише нека хвали Господа. 
Алилуја. 

Слава, И сада: Алилуја!  

 
Псалам 151.  
Овај је Псалам својеручно писан, Давидов,  
када се бораше сам са Голијатом,  
а налази се изван броја 150 Псалама .  

1. МАЛЕН бејах међу браћом својом,  
и најмлађи у дому оца мога;  
пасох овце оца мојега.  

2. Руке моје начинише гусле,  
и прсти моји саставише псалтир.  

3. И ко ће јавити Господу моме?  
Сам Господ, Он ће сам чути.  

4. Он посла Анђела Свога  
и узе ме од оваца оца мога,  
и помаза ме уљем помазања Свога.  

5. Браћа су моја лепа и велика,  
и не благоволе у њима Господ.  

6. Изиђох у сусрет туђинцу (=Филистејцу),  
и прокле ме идолима својим.  

7. А ја, истргнувши мач од њега,  
обезглавих га, и уклоних срамоту са синова Израиљевих. 

 


