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ДА СЕ ЗНА КАКО ТРЕВА ПОСЕБНО ПЕВАТИ П С А Л Т И Р

Молитвама Светих Отаца наших, Господе Исусе 
Христе, Боже наш, помилуј нас. Амин. 

Царе Небески. Трисвето. Оче наш. Господе помилуј 
12 пута. Ходите, поклонимо се ... 3 пута. 

И ове Тропаре, глас 6:

Помилуј нас, Господе, помилуј нас, јер ми грешни, 
немајући никакав изговор, ову Ти молитву, као Владици, 
приносимо: помилуј нас. 

Слава: Часнога Твога Пророка Давида празник, 
Господе, Цркву показа као небо: са људима ликују Анђели. 
Његовим молитвама, Христе Боже, у миру управи живот 
наш, да Ти певамо: Алилуја. 

И сада: Многа су мноштва мојих сагрешења, 
Богородице; Теби прибегох, Чиста, тражећи спасења. 
Посети раслабљену моју душу, и моли Сина Твога и Бога 
нашег, да ми дарује опроштај грехова које учиних, Једина 
Благословена. 

Господе помилуј 40 пута. И поклона колико можеш. 
Тада читај следећу молитву:

Владико Многомилостиви, Господе Боже, Преблаги 
Царе, у Светој Тројици од све твари обожавани, Творче 
и Саздатељу свега света, пошаљи ми помоћ из светога 
обиталишта Твога; Ти Који неизрецивим Твојим 
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Промислом посећујеш сву твар, зрацима светлости Твоје 
просветли очи срца мога, Човекољупче, и на стубу речи 
најчистијега знања ум мој утврди, и удостој ме, грешног 
слугу Твога, да без порока почнем и са просвећењем разума 
свршим, уз корисна дела и десне помисли, богонадахнуте 
Књиге ове, које је Дух Свети устима Давидовим изрекао, 
а које ја грешни, од убоге мисли моје, с вером пружајући 
разум ка пресветом Имену Твоме, хоћу да говорим у овај 
час. Заштитниче мој, Владико Христе, знајући ума мога 
незнање и тела мога слабост, са умиљењем коленопреклоно 
припадајући, молим Ти се, Преблаги Владико Царе, 
и из дубоке ноћи греха мога срце моје пробуђујем од 
многе лењости ка Твоме славословљу, и од Тебе помоћ 
призивам: Господе Исусе Христе, Сине Бога Живога, ума 
мога стремљење страхом Твојим утврди и просветли, да 
се не стужава мисао моја због мноштва речи, него да с 
разумевањем и услађењем чувства певам и веселим се 
ради будућега живота; срце моје чистом савешћу огради 
да бих по стиховима псаламским десним помислима 
расуђивао о небесним стварима, те да бих, добрим и 
врлим делима освећиван, и Духа Светога савршењем 
просвећиван, достигао на гору врлина, и до врха лествице 
степенима покајања доспевши, љубав Божију угледао на 
њеном врху утврђену, и на Твоме страшном правосуђу 
будем учесник десне стране. Да, Владико, Господе Боже 
Оче Сведржитељу, удостој ме грешнога слугу Твога у 
час овај, да из дубине срца мога са умиљењем уздахнем, 
и свима чувствима мојим и језиком певам и говорим 
блаженога Давида Псалме. 
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Молитва Светој Живоначалној Тројици:

Свесвета Тројице, Боже и Саздатељу свега света, 
похитај и управи срце моје, да почне разумно и сврши с 
добрим делима богонадахнуте ове Књиге Псалама, које 
Свети Дух устима Давидовим изговори, које ћу сада 
говорити ја недостојни. Знајући своје незнање, припадам 
Ти молећи се, и од Тебе помоћи тражећи: Господе, управи 
ум мој, и утврди срце моје, да од изговарања устима 
не досађујем се, него од разумевања говореног веселим 
се, и припремим се за творење добрих дела, којима се 
учим и говорим; да добрим делима просвећен, будем на 
суду учесник десне стране, са свима изабранима Твојим. 
И сада, Владико, благослови, да уздахнувши од срца, 
језиком певам, говорећи овако:

(Тада стани мало док се не умире сва чула, онда 
почни не брзо, и без лењости, са умиљењем и срцем 
скрушеним. Реци овако: Блажен човек ... (Псалам 1), тихо 
и разумно, са пажњом, не брзајући, да би и умом разумео 
оно што говориш.)
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КАТИЗМА 1. 

Псалам 1. 
[ Псалам Давидов, не натписан у Јевреја. ]

1. БЛАЖЕН човек који не иде на веће безбожника, и на 
пут грешника не стаде, и на седалиште погубника не седе. 
2. Него је у закону Господњем воља његова, и у закону 
Његовом поучава се дан и ноћ. 
3. И биће као дрво засађено крај извора вода, које плод 
свој доноси у време своје, и лист његов неће отпасти, и све 
што ради преуспеће. 
4. Нису такви безбожници, нису такви, него су као прах 
који ветар размеће са лица земље. 
5. Зато неће устати безбожници на суду, нити грешници 
у сабору праведних. 
6. Јер зна Господ пут праведних, и пут безбожника 
пропашће. 

Псалам 2. 
[ Псалам Давидов. Пророштво о Христу. ] 

1. ЗАШТО се узбунише народи и племена смислише за-
лудне ствари?
2. Сабраше се цареви земаљски, и кнезови се окупише 
заједно на Господа и на Помазаника Његовог. 
3. Раскинимо окове њихове, и збацимо са себе јарам њихов. 
4. Онај Који живи на небесима подсмејаће им се, и Господ 
ће им се подругнути. 
5. Тада ће им говорити у гневу Своме, и у јарости Својој 
потрешће их. 
6. А ја сам од Њега постављен цар на Сиону, гори светој 
Његовој, 
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7. јављајући заповест Господњу: Господ рече мени: Син 
Мој јеси Ти, Ја Те данас родих. 
8. Тражи од Мене и даћу Ти народе у наследство Твоје, 
и у посед Твој крајеве земље. 
9. Напасаћеш их палицом гвозденом, као сасуде грнчарске 
разбићеш их. 
10. И сада, цареви, уразумите се; научите се све судије 
земаљске. 
11. Служите Господу са страхом, и радујте се Њему с 
трепетом. 
12. Примите васпитно наказање, да се не разгневи Господ, 
и погинете са пута праведног. Када се разгори убрзо гнев 
Његов, блажени сви који се уздају у Њега. 

Псалам 3. 
[ 1. Псалам Давидов, када побеже испред лица Авесалома 
сина Свога. ]

2. ГОСПОДЕ, што се умножише они који ме угњетавају? 
Многи устају на мене, 
3. многи говоре души мојој: Нема му спасења у Богу 
његовом. 
4. А Ти си, Господе, заштитник мој, слава моја, и поди-
жеш главу моју. 
5. Гласом мојим ка Господу виках, и услиша ме са Свете 
горе Своје. 
6. Ја уснух и спавах, устадох, јер ће ме Господ заштити. 
7. Нећу се уплашити од мноштва народа, који ме около 
нападају. 
8. Устани, Господе, спаси ме, Боже мој, јер си Ти по-
разио све који ми узалуд непријатељују, зубе грешника 
скршио си. 
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9. Господње је спасење, и на народу Твоме благослов је 
Твој. 

Псалам 4. 
[ За крај, хоровођи. У псалмима музичким, песма 
Давидова. ]

2. КАДА Те призивах, услишио си ме, Боже правде моје; у 
жалости распространио си ме. Смилуј се на ме, и услиши 
молитву моју. 
3. Синови људски, докле ћете бити тешкосрдни? Зашто 
љубите сујету, и тражите лаж? 
4. И познајте, да Господ чудо показа на преподобноме 
Своме. Господ ће ме услишити када завапим к Њему. 
5. Гневите се и не грешите; пазите шта говорите у срцима 
својим, и на постељама својим скрушите се. 
6. Принесите Богу жртву правде, и уздајте се у Господа. 
7. Многи говоре: Ко ће нам показати добра? Знаменова 
се на нама светлост лица Твога, Господе. 
8. Дао си весеље у срцу моме; од плода пшенице, вина и 
јелеја Свога умножише се. 
9. У миру ћу заједно уснути и починути, јер си ме Ти, 
Господе, јединога у нади настанио. 

Псалам 5. 
[ 1. За крај, о наследнику, Псалам Давидов. ]

2. РЕЧИ моје чуј, Господе, разуми вапај мој. 
3. Пази на глас мољења мога, Царе мој и Боже мој. Јер ћу 
се Теби помолити, Господе. 
4. Ујутро ћеш услишити глас мој, ујутро ћу стати преда 
Те, и видећеш ме. 
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5. Јер Ти ниси Бог Који хоће безакоње. Неће се настанити 
код Тебе лукави, 
6. нити ће стајати безаконици пред очима Твојим; омрзао 
си све који чине безакоње. 
7. Погубићеш све који говоре лаж, човека крвника и лука-
вог гнуша се Господ. 
8. А ја по мноштву милости Твоје ући ћу у дом Твој, 
поклонићу се храму светоме Твоме у страху Твоме. 
9. Господе, упути ме у правди Твојој ради непријатеља 
мојих, исправи пред Тобом пут мој. 
10. Јер нема у устима њиховим истине, срце им је сујетно; 
грло им је гроб отворен, језицима својим дволичаху. 
11. Суди им, Боже, да одступе од замисли својих; по 
мноштву безбожности њихове избаци их, јер Те преогор-
чише, Господе. 
12. И да се узвеселе сви који се уздају у Тебе; довека ће се 
радовати, и уселићеш се у њих. И хвалиће се Тобом сви 
који љубе Име Твоје. 
13. Јер ћеш Ти благословити праведника; Господе, 
благовољењем као оружјем венчао си нас. 

Псалам 6. 
[ 1. За крај, у химнама, за осму октаву, Псалам Давидов. ]

2. ГОСПОДЕ, немој ме јарошћу Својом изобличити, нити 
ме гневом Твојим казнити. 
3. Помилуј ме, Господе, јер сам немоћан; исцели ме, 
Господе, јер се сметоше кости моје, 
4. и душа се моја смути веома. А Ти, Господе, докле ћеш? 
5. Обрати се, Господе, избави душу моју; спаси ме ради 
милости Твоје. 
6. Јер нема ко би Те у смрти спомињао; и у аду ко ће Те 
славити?



11

7. Уморих се у уздисању мојем, сваку ноћ квасим одар 
свој, сузама својим постељу своју обливам. 
8. Смути се од жалости око моје, остарих од свих 
непријатеља мојих. 
9. Одступите од мене сви који чините безакоње, јер усли-
ша Господ глас плача мојега. 
10. Услиша Господ мољење моје, Господ молитву моју при-
ми. 
11. Нека се постиде и смуте сви непријатељи моји; нека се 
поврате назад и веома се постиде убрзо. 

Псалам 7. 
[ Псалам Давидов, који певаше Господу за речи Хусије, 
сина Јеменијина. ]

2. ГОСПОДЕ Боже мој, на Тебе се поуздах, спаси ме од 
свих који ме гоне, и избави ме, 
3. да не зграбе душу моју као лав, немајући ко да избави, 
нити ко да ме спасе. 
4. Господе Боже мој, еда ли учиних то зашто ме гоне, еда 
ли је неправда у рукама мојим, 
5. еда ли узвратих онима који ми наношаху зла, нека зато 
отпаднем од непријатеља мојих празан, 
6. нека зато гони непријатељ душу моју, и достигне је, 
и згази на земљу живот мој, и славу моју у прах да на-
стани. 
7. Устани, Господе, у гневу Своме, уздигни се у крајевима 
непријатеља мојих. Подигни се, Господе Боже мој, 
заповешћу којом си заповедио, 
8. и сабор народа окружиће Те, и за њега се на висину 
врати. 
9. Господ ће судити народима. Суди ми, Господе, по прав-
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ди мојој, и по незлобивости мојој нека буде на мени. 
10. Нека се оконча злоба грешника, и усправићеш правед-
нога, Боже Који испитујеш срца и бубреге праведно. 
11. Праведна је помоћ моја од Бога, Који спасава праве 
срцем. 
12. Бог је судија праведан и моћан и дуготрпељив, и не 
наводи гнев сваки дан. 
13. Ако се не обратите, мач Свој наоштриће, лук Свој 
затегнуће, и то је припремио, 
14. и у томе припреми оруђа смрти, стреле Своје учини 
палећима. 
15. Гле, непријатељ заче неправду, затрудне бол, и роди 
безакоње. 
16. Ров отвори, и ископа га, и пашће у јаму коју је на-
чинио. 
17. Повратиће се бол његов на главу његову, и на теме 
његово пашће неправда његова. 
18. Исповедаћу и хвалићу Господа по правди Његовој, и 
псалмопеваћу Имену Господа Вишњега. 

Псалам 8. 
[ 1. За крај, за точила. Псалам Давидов. ]

2. ГОСПОДЕ, Господе наш, како је дивно Име Твоје по свој 
земљи! Јер се уздиже величанственост Твоја изнад небеса. 
3. Из уста деце и одојчади начинио си Себи хвалу, и 
насупрот непријатеља Твојих, да сатреш непријатеља и 
осветника. 
4. Када погледам небеса, дела прстију Твојих; месец и 
звезде, које Ти основа. 
5. Шта је човек, да га се сећаш? Или син човечији, да га 
походиш?
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6. Умањио си га замало од Анђела, славом и чашћу вен-
чао си га. 
7. И поставио си га над делима руку Твојих, све си пот-
чинио под ноге његове, 
8. овце и све волове, а још и животиње пољске;
9. птице небеске, и рибе морске, које проходе стазе морске. 
10. Господе, Господе наш, како је дивно Име Твоје по свој 
земљи!

После прочитане прве катизме говори се:
Трисвето; Пресвета Тројице; Оче наш;

Затим тропари, глас 1:

У безакоњима сам зачет, ја блудни, и не смем да 
гледам на висину Небеску, али уздајући се у човекољубље 
Твоје, призивам Те: Боже, очисти ме грешног, и спаси ме.

Јер ако се и праведник једва спасава, шта ће бити са 
мном грешним. Труда и зноја не принесох Ти данас, Боже, 
али ме прими као и најамнике који су дошли у једанаести 
час, и спаси ме.

Слава: Отвори ми што пре наручје Очево, Спаситељу, 
јер блудно потроших живот свој, и зато на непотрошиво 
богатство милости Твоје гледам. Не презри сада 
осиромашено срце моје, јер Тебе, Господе, са умиљењем 
зовем: Сагреших Небу и Теби, помилуј ме.

И сада: Пресвета Дјево, надо свих Хришћана, која 
си надразумно родила Бога Христа, непрестано Га моли 
са горњим силама анђелским, да свима нама који Те са 
вером и љубављу сада прослављамо, подари опроштај 
грехова и исправљање живота.
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Господе помилуј (40 пута). Молитва:

Владико, Сведржитељу, који си уму нашем 
недостижан, почетку света и надумна сило, ипостасног 
Сина Оче, и јединомоћног Духа Твога исходиште. Ради 
превелике милости и неисказане доброте Твоје, ниси презрео 
људску природу огрезлу у таму греха, него си Божанском 
светлошћу свештеног учења свога преко Закона и пророка 
светлио свету. На крају си благоизволео да нам пошаљеш 
Јединороднога Сина Твога, да нам телом својим засија, 
и да нас ка озарењу Твога просвећења води, Нека буду 
уши Твоје пажљиве према гласу мољења нашег. Даруј 
нам, Боже, да будним и трезвеним срцем пређемо 
наступајућу ноћ нашег живота, очекујући долазак Сина 
Твога, и Бога нашега, Судије свих, да нас не би затекао 
пале и разлењене, него бодре и орне за делање заповести 
Твојих. Дај нам да уђемо у радост Царства Твога, где 
је непрестано ликовање оних који празнују, и неисказана 
сладост оних који гледају неизрециву лепоту лица Твога. 
Јер си благ и човекољубив Бог, и Теби славу узносимо, 
Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове 
векова. Амин.



15

КАТИЗМА 2. 
 
Псалам 9. 
[ За крај, о скривностима сина, Псалам Давидов. ] 

2. ИСПОВЕДАЋУ се Теби, Господе, свим срцем својим, 
казиваћу сва чудеса Твоја. 
3. Узвеселићу се и обрадовати у Теби, псалмопеваћу 
Имену Твоме, Вишњи. 
4. Кад се поврати непријатељ мој назад, изнемоћи ће и 
пропашће од лица Твога. 
5. Јер си учинио суд мој, и распру моју; засео си на трон, 
Ти Који судиш правду. 
6. Запретио си народима, и пропаде безбожник; име његово 
избрисао си до века и у век века. 
7. Непријатељу нестаде мачева на крају, и градове си им 
разрушио; пропаде спомен њихов са буком. 
8. А Господ остаје до века. Припремио је за суд престо 
Свој, 
9. и Он ће судити васељени правдом, судиће народима 
правотом. 
10. И постаде Господ прибежиште убогоме, помоћник бла-
говремени у невољи. 
11. И нека се уздају у Тебе сви који знају Име Твоје, јер 
ниси оставио оне који Те траже, Господе. 
12. Псалмопојте Господу Који обитава на Сиону, јављајте 
у народима подвиге Његове. 
13. Јер Он Који тражи крви њихове, опомену се, није за-
боравио вапаје убогих. 
14. Помилуј ме, Господе; види понижење моје од 
непријатеља мојих, Ти Који ме подижеш са врата смрти, 
15. да бих објављивао све хвале Твоје на вратима кћери 
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Сионове; обрадоваћу се спасењу Твоме. 
16. Потонуше незнабожци у пропасти коју начинише; у 
замци тој коју скрише ухвати се нога њихова. 
17. Познат је Господ Који чини судове; у делима руку 
својих ухваћен би грешник. 
18. Нека се поврате грешници у ад, сви народи који 
заборављају Бога. 
19. Јер неће до краја заборављен бити сиромах, трпљење 
убогих неће пропасти до века. 
20. Устани Господе, нека се не осили човек; нека буду 
суђени народи пред Тобом. 
21. Постави, Господе, законодавца над њима; нека познају 
народи да су само људи. 
22. Зашто си, Господе, одступио далеко? Пренебрегаваш 
у потребно време у невољи? 
23. Када се надима безбожник, ватра захвата сиромаха; 
ухваћени бивају зли у замислима које смишљају. 
24. Јер се хвали грешник у жељама душе своје, и неправед-
ник себе похваљује. 
25. Раздражује грешник Господа; по мноштву обести своје 
говорећи: Неће тражити Бог! Нема Бога пред њиме. 
26. Искривљују се путеви његови у свако време. Поричу 
се судови Твоји од лица његовог, над свим непријатељима 
својим завладаће. 
27. Јер рече у срцу своме: Нећу посрнути, из нараштаја у 
нараштај бићу без зла. 
28. Његова су уста пуна проклетства, и горчине, и пре-
варе; под језиком његовим мука је и бол. 
29. Поставља заседу са богатима, у скривености, да би 
убио невинога. Очи његове на сиромаха вребају. 
30. Поставља заседу у скривеном месту, као лав иза огра-
де своје; у заседи је да зграби сиромаха, 
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31. да зграби сиромаха да га увуче у замку своју, унизиће 
га, сагнуће се и пашће, када овлада сиромасима. 
32. Јер рече у срцу своме: Заборави Бог, одврати лице 
Своје да не гледа до краја! 
33. Устани, Господе Боже мој, нека се уздигне рука Твоја, 
не заборави убоге Твоје до краја. 
34. Ради чега разгневи безбожник Бога? Јер рече у срцу 
своме: Неће тражити Бог! 
35. Видиш ли, јер Ти бол и гнев сагледаш; да буду пре-
дани у руке Твоје. Теби је остављен сиромах, сирочету Ти 
си помоћник. 
36. Скрши мишицу грешника и лукавога; потражиће се 
грех његов, и неће се наћи. 
37. Господ је цар до века и у век века. Пропашће незна-
божци са земље његове. 
38. Жељу сиромаха услишио си, Господе; на готовост срца 
њиховог обрати пажњу ухо Твоје. 
39. Суди сироти и пониженоме, да се не велехвали више 
човек на земљи. 

Псалам 10. 
[ За крај, Псалам Давидов. ]

НА ГОСПОДА се поуздах, како ћете рећи души мојој: 
Пресели се на гору као птица?
2. Јер, ево, грешници затегнуше лук, припремише стреле у 
тоболцу, да устреле у мраку праве срцем. 
3. Јер оно што Ти утврди, они срушише; а праведник шта 
је урадио?
4. Господ је у храму светоме Своме. Господ је на небу по-
ставио престо Свој. Очи Његове на убогога гледају; обрве 
Његове испитују синове људске. 
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5. Господ испитује праведника и безбожника; а који љуби 
неправду, мрзи душу своју. 
6. Бациће на грешнике мреже, огањ и сумпор и ветар бур-
ни удео је чаше њихове. 
7. Јер је праведан Господ, и правду заволе, правоту зна 
лице Његово. 

Псалам 11. 
[ За крај, за осму, Псалам Давидов. ] 

2. СПАСИ МЕ, Господе, јер неста преподобнога; јер се 
умањише истине од синова људских. 
3. Лажи говораше сваки ближњему своме; уста дволична 
у срцу, а у срцу говораше зло. 
4. Уништиће Господ сва уста лукава и језик велеречиви, 
5. оне који рекоше: Језик наш величаћемо, уста су наша у 
нас; ко нам је господар?
6. Због страдања сиромаха и уздаха убогих, сад ћу 
устати, говори Господ; поставићу се у спасење њихово, 
осмелићу се у њему. 
7. Речи су Господње речи чисте, сребро ражежено у огњу, 
очишћено од земље, претопљено седмоструко. 
8. Ти, Господе, сачуваћеш нас и одбранићеш нас од рода 
овога и до века. 
9. Наоколо безбожници ходе; по висини Твојој постарао си 
се за синове људске. 

Псалам 12. 
[ За крај, Псалам Давидов. ]

2. ДОКЛЕ ћеш ме, Господе, заборављати до краја? Докле 
ћеш одвраћати лице Своје од мене?
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3. Докле ћу се домишљати у души својој, мучити се у 
срцу своме дању и ноћу? Докле ће се узносити непријатељ 
мој нада мном?
4. Погледај, услиши ме, Господе Боже мој. Просветли очи 
моје, да не заспим на смрт;
5. да не рече непријатељ мој: Утврдих се над њим. 
6. Они који ме угњетавају обрадоваће се, ако посрнем. 
7. А ја се на милост Твоју поуздах; обрадоваће се срце 
моје спасењу Твоме. Певаћу Господу Добротвору моме, и 
псалмопојаћу Имену Господа Вишњега. 

Псалам 13. 
[ За крај, Псалам Давидов. ]

РЕЧЕ безумник у срцу своме: Нема Бога. Распадоше се и 
згадише се у поступцима својим; нема га који чини добро, 
нема га ни једнога. 
2. Господ с неба погледа на синове људске, да види има ли 
који разуман, или који тражи Бога. 
3. Сви застранише, уједно неваљали посташе; нема га који 
чини добро, нема га ни једнога. 
4. Неће ли познати сви који чине безакоње, који једу народ 
мој као јеђење хлеба, а Господа не призваше. 
5. Тамо се устрашише страха, где страха не беше; јер је 
Господ у роду праведних. 
6. Савет сиромаха посрамисте, јер Господ је нада његова. 
7. Ко ће дати са Сиона спасење Израиљево?
8. Када поврати Господ робље народа Свога, обрадоваће 
се Јаков и узвеселиће се Израиљ. 
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Псалам 14. 
[ Псалам Давидов. ]

ГОСПОДЕ, ко ће се настанити у насељу Твоме? Или ко 
ће се населити на гори светој Твојој?
2. Који ходи непорочно и чини правду, који говори истину 
у срцу своме. 
3. Који не слага језиком својим, и не учини ближњему 
своме зла, и поругу не прими на ближње своје. 
4. Унижен би пред њим лукави, а оне који се боје Господа 
он прославља, који се куне ближњему своме, и не одриче;
5. који новац свој не даде на камату, и мито за невине не 
прими. Који тако чини, неће се поколебати до века. 

Псалам 15. 
[ Стилографија, Давидов. ] 

САЧУВАЈ ме, Господе, јер се у Тебе поуздах. 
2. Рекох Господу: Господ мој Ти јеси, јер немаш потребе од 
добара мојих. 
3. Светима који су на земљи Његовој чудесно учини 
Господ све воље Своје у њима. 
4. Умножише се немоћи њихове, после тога оне брзо неста-
ше. Нећу сабрати сабрања њихова од крви идола, нити 
ћу споменути имена њихова устима мојим. 
5. Господ је удео наслеђа мога и чаше моје; Ти си Који ми 
васпостављаш наслеђе моје. 
6. Одмерена наслеђа пала су ми најбоља, јер наслеђе моје 
најбоље ми је. 
7. Благосиљаћу Господа Који ме је уразумио; а још и до 
ноћи поучише ме бубрези моји. 
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8. Провиђах Господа преда мном свагда, с десне стране 
мени, да не посрнем. 
9. Тога ради развесели се срце моје, и обрадова се језик 
мој, а још и тело моје починуће у нади. 
10. Јер нећеш оставити душу моју у аду, нити ћеш дати 
да светац Твој види труљења. 
11. Показао си ми путеве живота, испунићеш ме радошћу 
с лицем Твојим; красоте су у десници Твојој до краја. 

Псалам 16. 
[ Молитва Давидова. ] 

УСЛИШИ, Господе, правду моју; пази на мољење моје, 
услиши молитву моју, није са усана лажљивих. 
2. Од лица Твога суд ће мој изаћи, очи моје нека виде 
правоту. 
3. Испитао си срце моје, посетио си ме ноћу; окушао си ме 
у огњу, и не нађе се у мени неправде. 
4. Да не говоре уста моја дела људска; ради речи уста 
Твојих ја сачувах путеве тешке. 
5. Утврди стопе моје на стазама Твојим, да се не колебају 
кораци моји. 
6. Ја завапих, јер си ме услишио, Боже; приклони к мени 
ухо Твоје и услиши речи моје. 
7. Чудесно покажи милости Твоје, Ти Који спасаваш оне 
који се у Тебе уздају, од противећих се десници Твојој. 
8. Сачувај ме, Господе, као зеницу ока; покровом крила 
Твојих покрићеш ме, 
9. од лица безбожних који ме угњетавају. Непријатељи 
моји душу моју опколише;
10. дебело срце своје затворише, уста њихова говораху 
гордост. 
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11. Они који ме изагнаше, сада ме опколише, очи своје 
устремише да ме оборе на земљу. 
12. Спопадоше ме као лав готов на лов, и као лавић који 
борави у потаји. 
13. Устани, Господе, предухитри их, и обори их; избави 
душу моју од безбожника, мачем Твојим од непријатеља 
руке Твоје. 
14. Господе, од малобројних на земљи раздели их у живо-
ту њиховом. И скривених Твојих претњи испуни се утроба 
њихова; наситише се синови, и оставише остатке младен-
цима својим. 
15. А ја ћу се у правди јавити лицу Твоме, наситићу се 
када угледам славу Твоју. 

После прочитане друге катизме говори се:
Трисвето; Пресвета Тројице; Оче наш;

Затим тропари, глас 2:

Ја сам оно неплодно еванђелско дрво Господе, па 
зато не доносим плодове умиљења, и плашим се да ме не 
посеку и у огањ неугасиви баце. Зато Те молим, пре него 
ме то зло снађе, обрати ме к себи и спаси ме.

Прекрише ме безакоња моја као таласи морски, и као 
лађа на пучини обузет сам буром прегрешења многих. Но, 
у тихо пристаниште Твоје, Господе, покајањем ме доведи, 
и спаси ме.

Слава: Давид Ти Господе, рече: Помилуј ме! - а и ја 
Ти говорим: Сагреших Ти, Спаситељу! Очисти грехе моје 
покајањем, и помилуј ме.

И сада: Пресвета Богородице, усрдна заступнице 
Хришћана, моли Сина Твога да нас избави од свакога зла 
и опасности демонских. И ради милости и доброте Његове, 
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нека нам опрости све што сагрешисмо, Молитвама Твојим, 
свемилостива Мати и Дјево.

Господе помилуј (40 пута). Молитва:

Владико Сведржитељу, Оче Господа нашега Исуса 
Христа, Јединородног Сина Твога, подари ми тело 
непорочно, срце чисто, ум бодар, разум непреварљив, и 
Духа Светога осењење, како бих стекао изобиље истине 
у Христу Твоме, са којим Теби и Светоме Духу, приличи 
слава, част и поклоњење, сада и увек и у векове векова. 
Амин.



24

КАТИЗМА 3. 
 
Псалам 17. 
[ За крај, слуге Господњег Давида, што говораше Господу 
речи песме ове, у дан у који га избави Господ из руке свих 
непријатеља његових и из руке Саулове, и рече: ]

2. ЉУБИЋУ Те, Господе, снаго моја. 
3. Господ је утврђење моје, и прибежиште моје, и изба-
витељ мој, Бог мој, помоћник мој, и уздаћу се у Њега; 
заштитник мој, и моћ спасења мога, и заступник мој. 
4. Хвалећи призваћу Господа, и од непријатеља мојих 
спашћу се. 
5. Обузеше ме болови смртни, и потоци безакоња смути-
ше ме. 
6. Болови адски сколише ме, претекоше ме замке смртне. 
7. И кад се мучих, призвах Господа, и Богу моме завапих; 
услиша од храма Свога светога глас мој, и вапај мој пред 
Њим доћи ће у уши Његове. 
8. И потресе се и би устрашена земља, и темељи гора 
задрмаше се и потресоше, јер се разгневи на њих Бог. 
9. Узиђе дим од гнева Његова, и огањ од лица Његова 
распали се, жар се разгоре од Њега. 
10. И приклони небеса и сиђе, и примрак је под ногама 
Његовим. 
11. И уседе на Херувиме и полете, полете на крилу ветрова. 
12. И постави таму за скровиште Своје; око Њега је ша-
тор Његов, тамна вода у облацима ваздушним. 
13. Од севања пред Њим облаци прођоше, град и угљевље 
огњено удари. 
14. И загрме са неба Господ, и Вишњи даде глас Свој. 
15. И посла стреле и разасу их, и муње умножи и сатресе их.
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16. И јавише се извори вода, и открише се темељи васељене, 
од претње Твоје, Господе; од дувања духа гнева Твога. 
17. Ниспосла руку с висине и узе ме, прихвати ме из вода 
многих. 
18. Избави ме од силних непријатеља мојих, и од мрзитеља 
мојих, јер се утврдише већма од мене. 
19. Претекоше ме у дан злострадања мога, али Господ 
поста потпора моја, 
20. и изведе ме на пространство; избавиће ме, јер ме 
хоћаше. 
21. И узвратиће ми Господ по правди мојој, и по чистоти 
руку мојих узвратиће ми. 
22. Јер сачувах путеве Господње, и не безбожничих пред 
Богом мојим. 
23. Јер су сви судови Његови преда мном, и законе Његове 
не удаљих од мене. 
24. И бићу непорочан са Њиме, и чуваћу се од безакоња 
мога. 
25. И узвратиће ми Господ по правди мојој, и по чистоти 
руку мојих пред очима Његовим. 
26. Са преподобним бићеш преподобан, и са човеком не-
виним бићеш невин, 
27. и са изабраним бићеш изабран, а са развраћеним 
бићеш развраћен. 
28. Јер ћеш Ти спасти народ понижени, и очи гордих 
понизићеш. 
29. Јер Ти просветљујеш светиљку моју, Господе; Боже 
мој, просветљујеш таму моју. 
30. Јер ћу се Тобом спасити од искушења; и с Богом 
мојим прећи ћу зид високи. 
31. Бог мој, непорочан је пут Његов, речи су Господње раз-
жежене; заштитник је свих који се уздају у Њега. 
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32. Јер ко је Бог осим Господа? И ко је Бог осим Бога на-
шега?
33. Бог Који ме опасује снагом, и постави непорочан пут 
мој;
34. Који утврђује ноге моје као у јелена, и на висину ме 
поставља;
35. Који обучава руке моје за бој, и чини мишице моје као 
лук метални. 
36. И дао си ми заштиту спасења мога, и десница Твоја 
прихвати ме, и наказање Твоје исправи ме до краја, и 
васпитање Твоје оно ме научи. 
37. Раширио си кораке моје пода мном, и не ослабише сто-
пала моја. 
38. Гонићу непријатеље моје и достићи ћу их, и нећу се 
повратити докле не ишчезну;
39. сатрћу их, и неће моћи опстати, пашће под ноге моје. 
40. И опасао си ме снагом за бој, саплео си пода ме све 
који устају на ме. 
41. И непријатеље моје дао си у бекство, и мрзитеље моје 
сатро си. 
42. Повикаше, и не беше ко да их спасе; ка Господу вика-
ше, и не услиша их. 
43. И иситнио сам их као прах пред лицем ветра, као бла-
то на путевима погазићу их. 
44. Избавићеш ме од буне народа, поставићеш ме за 
главу незнабожаца. Народ, којега не знадох, служаше ми, 
45. на слух уха послушаше ме, синови туђи ласкаше ми, 
46. синови туђи оветшаше, и клецаху са стаза својих. 
47. Жив је Господ, и благословен је Бог мој, и нека се уз-
виси Бог спасења мога. 
48. Бог Који ми даје освету, и Који потчини народе пода ме;
49. Избавитељ мој од љутих непријатеља мојих; од оних 
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који устају на ме уздићи ћеш ме, од човека неправедна 
избавићеш ме. 
50. Зато ћу Те исповедати и славити међу народима, 
Господе, и Имену Твоме псалмопеваћу;
51. Теби Који велича спасења цара Свога и чини милост 
Помазанику Своме, Давиду и семену његовом до века. 

Псалам 18. 
[ За крај, Псалам Давидов. ]

2. НЕБЕСА казују славу Божију, дело руку Његових 
јавља свод небески. 
3. Дан дану говори реч, и ноћ ноћи објављује знање. 
4. Нема говора нити речи, од којих се не чују гласи њихови. 
5. По свој земљи изиђе глас њихов, и до крајева васељене 
речи њихове. На сунцу је поставио насеље Своје, 
6. и оно као женик који излази из одаје своје, обрадоваће 
се као исполин да иде путем својим. 
7. Од краја неба је излазак његов, и достизање његово до 
краја неба, и нема ко ће се сакрити од топлоте његове. 
8. Закон је Господњи непорочан, који обраћа душе; сведо-
чанство Господње је верно, које умудрује децу. 
9. Закони су Господњи прави, орадошћују срце; заповест 
Господња је светла, просветљује очи. 
10. Страх Господњи је чист, остаје у век века; судови 
Господњи су истинити, уједно оправдани;
11. жељени већма од злата и драгог камена многог, и 
слађи већма од меда и саћа. 
12. Јер слуга Твој чува их и држи, у чувању њиховом на-
града је многа. 
13. Прегрешења моја ко ће схватити? И од тајних мојих 
очисти ме. 
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14. И од туђих грехова сачувај слугу Твога, да не 
овладају мноме; тада ћу бити непорочан, и чист од греха 
великог. 
15. И биће Ти угодне речи уста мојих, и мисли срца мога 
пред Тобом заувек, Господе, Помоћниче мој и Избавитељу 
мој. 

Псалам 19. 
[ За крај, Псалам Давидов. ]

2. УСЛИШИЋЕ те Господ у дан жалости, заштитиће те 
Име Бога Јаковљевог. 
3. Послаће ти помоћ са светиње, и са Сиона заштитиће 
те. 
4. Опоменуће се сваке жртве твоје, и свеспаљеница твоја 
биће обилна. 
5. Даће ти Господ по срцу твоме, и све намере твоје 
испуниће. 
6. Обрадоваћемо се спасењу твоме, и Именом Господа 
Бога нашега величаћемо се. Испуниће Господ све молбе 
твоје. 
7. Сада познах да Господ спасе Помазаника Свога, 
услишиће га са неба светога Свога; моћно је спасење дес-
нице Његове. 
8. Једни се хвале колима, и други коњима, а ми ћемо се 
величати Именом Господа Бога нашега. 
9. Они се саплетоше и падоше, а ми устасмо и исправисмо 
се. 
10. Господе, спаси цара, и услиши нас, у дан у који Те 
призовемо. 
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Псалам 20. 
[ За крај, Псалам Давидов. ]

2. ГОСПОДЕ, силом Твојом узвеселиће се цар, и спасењу 
Твоме обрадоваће се веома. 
3. Жељу срца његовог Ти си му дао, и хтења усана 
његових ниси га лишио. 
4. Јер си га предусрео благословом добротним, ставио си 
на главу његову венац од драгог камења. 
5. Живота је тражио од Тебе, и дао си му дужину дана 
у век века. 
6. Велика је слава његова у спасењу Твоме, славу и вели-
чанство ставићеш на њега. 
7. Јер ћеш му дати благослов у век века, развеселићеш га 
радошћу лица Твога. 
8. Јер се цар узда у Господа, и милошћу Вишњега неће 
се поколебати. 
9. Нека се окрене рука Твоја на све непријатеље Твоје, дес-
ница Твоја да нађе све који Те мрзе. 
10. Јер ћеш их учинити као пећ зажарену, у време гнева 
лица Твога. Господ ће их гневом Својим смутити, и огањ 
ће их прогутати. 
11. Род њихов са земље погубићеш и семе њихово између 
синова човечијих, 
12. јер подигоше зло на Тебе, смислише замисао коју не 
могу извршити. 
13. Јер ћеш их натерати у бекство, с осталима Твојима 
погодићеш лице њихово. 
14. Уздигни се, Господе, снагом Твојом, певаћемо и 
псалмопојати силе Твоје. 
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Псалам 21. 
[ За крај, о заштити јутарњој, Псалам Давидов. ]

2. БОЖЕ, Боже мој, чуј ме зашто си ме оставио? 
Удаљивши се од спасења мога и од речи вапаја мојих. 
3. Боже мој, вичем дању и не чујеш; и ноћу, и нема одго-
вора на агонију моју. 
4. А Ти у светињи обитаваш, Хвало Израиљева. 
5. У Тебе се уздаше оци наши; уздаше се, и избавио си их;
б. Теби вапише и бише спасени, на Тебе се уздаше и не 
постидеше се. 
7. А ја сам црв а не човек, подсмех људима и руг народу. 
8. Сви који ме видеше ругаше ми се, говораху устима, 
климаху главама:
9. Уздао се у Господа, нека га избави! Нека га спасе, ако 
га хоће!
10. Јер Ти си Који ме извади из утробе, нада моја од вре-
мена дојки мајке моје. 
11. Теби сам привржен од материце, из утробе мајке моје 
Ти си Бог мој. 
12. Немој одступити од мене, јер је невоља близу, а нема 
помоћника. 
13. Опколише ме јунци многи, бикови дебели окружише ме;
14. отворише на ме уста своја, као лав који граби и риче. 
15. Као вода разлих се, и расуше се све кости моје; поста 
срце моје као восак топљен у утроби мојој. 
16. Сасуши се као опека снага моја, и језик мој прилепи се 
за грло моје, и у прах смртни низвео си ме. 
17. Јер ме окружише пси многи, збор лукавих опколише ме; 
прободоше руке моје и ноге. 
18. Избројаше све кости моје, а они ме погледаше и пре-
зреше ме. 
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19. Разделише одећу моју међу собом, и за хаљину моју 
бацаху коцку. 
20. А Ти, Господе, не удаљи помоћ Твоју од мене, похитај 
да ме заштитиш. 
21. Избави од мача душу моју, и из руке псеће јединицу 
моју. 
22. Спаси ме из уста лављих и од рогова носорога смер-
ност моју. 
23. Казиваћу Име Твоје браћи мојој, усред цркве хвалићу 
Те. 
24. Који се бојите Господа, хвалите Га; све семе Јаковљево 
прославите Га; нека Га се боји све семе Израиљево. 
25. Јер не понизи нити одбаци мољење убогог, нити окрену 
лице Своје од мене; и када завиках к Њему, услиша ме. 
26. О Теби је похвала моја, у цркви великој исповедаћу Ти 
се; завете моје испунићу пред онима који Га се боје. 
27. Јешће убоги и наситиће се, и хвалиће Господа они који 
Га траже; жива ће бити срца њихова у век века. 
28. Опоменуће се и обратиће се Господу сви крајеви 
земаљски, и поклониће се пред Њим сви родови народа. 
29. Јер је Господње Царство, и Он ће владати свим на-
родима. 
30. Једоше и поклонише се сви моћници земаљски; пред 
Њим ће се поклонити сви који силазе у земљу; а душа ће 
моја Њему живети. 
31. И семе моје служиће Њему; и јавиће се Господу 
нараштај долазећи. 
32. И објавиће правду Његову, народу који ће се родити, 
оно што учини Господ. 
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Псалам 22. 
[ Псалам Давидов. ]

ГОСПОД ме напаса, и ничега ме неће лишити. 
2. На месту зеленом, тамо ме настани, на водама одмора 
отхрани ме, 
3. душу моју опорави. Одведе ме на стазе правде, ради 
Имена Свога. 
4. Јер ако и пођем посред сенке смрти, нећу се бојати зла, 
јер си Ти са мном. Штап Твој и палица Твоја, они ме 
утешише. 
5. Припремио си преда мном трпезу, насупрот угњетавача 
мојих. Намазао си уљем главу моју, и чаша Твоја 
напајајућа је као најјача. 
6. И милост Твоја пратиће ме у све дане живота мога, и 
настанићу се у дому Господњем за дуге дане. 

Псалам 23. 
[ Псалам Давидов, првога дана недеље. ]

ГОСПОДЊА је земља и пуноћа њена, васељена и сви који 
живе у њој. 
2. Он је њу на морима основао, и на рекама је припремио. 
3. Ко ће узићи на гору Господњу, и ко ће стати на месту 
светом Његовом?
4. Невин рукама и чист срцем, који није узео узалуд душу 
своју, и није се лажно заклео ближњему своме. 
5. Он ће добити благослов од Господа, и милост од Бога 
Спаса Свога. 
6. Ово је род оних који траже Господа, који траже лице 
Бога Јаковљева. 
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7. Подигните врата, кнезови ваши, и уздигните се, врата 
вечна, и ући ће Цар славе. 
8. Ко је тај Цар славе? Господ моћан и силан, Господ 
силан у боју. 
9. Подигните врата, кнезови ваши, и уздигните се, врата 
вечна, и ући ће Цар славе. 
10. Ко је тај Цар славе? Господ над војскама, Он је Цар 
славе. 

После прочитане треће катизме говори се:
Трисвето; Пресвета Тројице; Оче наш;

Затим тропари, глас 3:

Док још живиш на земљи, покај се, душо моја, јер 
прах у гробу не пева, и од грехова не избавља. Зато завапи 
Христу Богу: Срцевидче, сагреших Ти, и пре него што ме 
осудиш, помилуј ме.

Докле ћеш душо моја пребивати у гресима, докле се 
нећеш мењати покајањем. Сети се у уму будућег суда и 
завапи Господу: Сагреших Ти, Срцевидче, и пре него ме 
осудиш, помилуј ме.

Слава: На страшном суду бићу изобличен без 
оправдања, и осуђен без сведока. Књиге савести ће се 
отворити, и дела скривена ће се открити. И пре него ме 
тада будеш пред свима испитивао шта сам сагрешио, 
Боже, очисти ме, и спаси ме.

И сада: Несхватљива је и недостижна страшна 
тајна о Теби, Владичице Богоблагодатна, јер си зачевши 
родила Необухватљивог, који је примио тело од чисте крви 
Твоје. Зато Њега као Сина Твога моли, Пречиста, да 
спасе све који Те песмама прослављају.
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Господе помилуј (40 пута). Молитва:

Господе Сведржитељу, Беспочетног Оца Слово, 
савршени Боже, Исусе Христе, ради неисказане милости 
и милосрђа Твога никако се не одвајај од слугу Твојих, 
него увек пребивај у њима. Не остави и мене, слугу Твога, 
Свесвети Царе, него ми недостојном подај радост спасења 
Твога. Просвети ум мој светлошћу познања Еванђеља 
Твога, душу моју огради љубављу Крста Твога, тело 
моје Твојим бестрашћем украси, мисли умири, и ноге моје 
сачувај од спотицања. И не погуби ме са безакоњима 
мојим, благи Господе, него ме искушај, и уразуми срце 
моје. Испитај ме, Боже, и утврди стазе моје, и види, ако 
сам на путу безакоња, одврати ме од њега, и постави ме 
на пут вечни. Јер си Ти пут, истина и живот, и Теби славу 
узносимо, са Беспочетним Твојим Оцем, и Пресветим и 
Благим и Животворним Духом, сада и увек и у векове 
векова. Амин.
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КАТИЗМА 4. 

Псалам 24. 
[ Псалам Давидов. ]

ТЕБИ, Господе, уздигох душу моју, Боже мој. 
2. На Тебе се поуздах, да се не постидим до века, да ми 
се не наругају непријатељи моји. 
3. Јер сви који ради Тебе трпе, неће се постидети; нека се 
постиде они који узалуд безаконују. 
4. Путеве Твоје, Господе, покажи ми, и стазама Твојим 
научи ме. 
5. Упути ме на истину Твоју, и научи ме, јер си Ти Бог 
Спас мој, и Тебе стрпљиво чеках васцели дан. 
6. Опомени се милосрђа Твога, Господе, и милости Твојих, 
јер су од века. 
7. Грех младости моје и незнања мога не спомени; по ми-
лости Твојој помени ме Ти, ради доброте Твоје, Господе. 
8. Добар је и праведан Господ, зато ће закон поставити 
онима који греше на путу. 
9. Упутиће кротке на суду, научиће кротке путевима 
Својим. 
10. Сви су путеви Господњи милост и истина, онима који 
ишту завет Његов и сведочанства Његова. 
11. Ради Имена Твога, Господе, и очисти грех мој, јер је 
велик. 
12. Који је човек који се боји Господа? Закон ће му поста-
вити на путу који је изабрао. 
13. Душа ће се његова настанити у добру, и семе ће 
његово наследити земљу. 
14. Господ је утврђење онима који Га се боје, и завет Свој 
јавиће им. 
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15. Очи су моје свагда ка Господу, јер ће Он избавити од 
замке ноге моје. 
16. Погледај на ме и помилуј ме, јер сам ја јединац и си-
ромах. 
17. Жалости срца мога умножише се; из невоља мојих из-
бави ме. 
18. Види смирење моје и труд мој, и опрости све грехе моје. 
19. Види непријатеље моје како се умножише, и мржњом 
неправедном омрзнуше ме. 
20. Сачувај душу моју и избави ме; да се не постидим, 
јер се у Тебе поуздах. 
21. Незлобиви и праведни приањаху уза ме, јер Тебе 
Господе стрпљиво чеках. 
22. Избави, Боже, Израиља од свих невоља његових. 

Псалам 25. 
[ Псалам Давидов. ]

СУДИ ми, Господе, јер ходих у незлобивости мојој; и 
уздајући се на Господа нећу изнемоћи. 
2. Испитај ме, Господе, и окушај ме; претопи бубреге моје 
и срце моје. 
3. Јер је милост Твоја пред очима мојим, и благоугодих у 
истини Твојој. 
4. Не седох са збором сујетним и лажљивим, и са пре-
ступницима нећу ући заједно. 
5. Омрзох цркву лукавих, и са безбожнима нећу седети. 
6. Умићу у невиности руке своје и обићи ћу жртвеник 
Твој, Господе, 
7. да чујем глас хвале Твоје, и казујем сва чудеса Твоја. 
8. Господе, заволех лепоту дома Твога и место насеља 
славе Твоје. 
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9. Не погуби са безбожнима душу моју, и с људима крвни-
цима живот мој;
10. којима су у рукама безакоња, десница њихова испуни 
се мита. 
11. А ја у безазлености својој ходих; избави ме и помилуј 
ме. 
12. Нога моја стаде на правоти; у црквама благосиљаћу 
Те, Господе. 

Псалам 26. 
[ Псалам Давидов, пре помазања. ]

ГОСПОД је просветљење моје и Спаситељ мој, кога ћу 
се бојати? Господ је заштитник живота мога, кога ћу се 
плашити?
2. Када се приближују на ме злостављачи да поједу тело 
моје, угњетавачи и непријатељи моји, они ослабише и па-
доше. 
3. Ако се построји на ме табор непријатеља, неће се упла-
шити срце моје; ако се подигне рат на ме, ја ћу се и тада 
надати. 
4. Једно молих од Господа, и то тражах: да живим у 
дому Господњем све дане живота мога, да гледам красо-
ту Господњу и посећујем храм свети Његов. 
5. Јер ме сакри у насељу Своме у дан зала мојих, покри ме 
у скровишту шатора Свога, на стену уздиже ме. 
6. И сада, ево, уздиже главу моју на непријатеље моје. 
Обиђох и принесох у шатору Његовом жртву хвале и 
клицања; певаћу и псалмопојаћу Господу. 
7. Услиши, Господе, глас мој којим завиках; помилуј ме и 
услиши ме. 
8. Теби рече срце моје: Господа ћу тражити. Тражаше Те 
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лице моје; лице Твоје, Господе, тражићу. 
9. Не окрени лице Твоје од мене, и не уклони се у гневу 
Своме од слуге Твога. Буди ми помоћник, не одбаци ме 
и не напусти ме, Боже Спаситељу мој. 
10. Јер отац мој и мати моја оставише ме, а Господ при-
хвати ме. 
11. Законоположи ме, Господе, путем Твојим, и упути ме 
по стази правој, ради непријатеља мојих. 
12. Не предај ме душама оних који ме муче, јер усташе на 
ме сведоци неправедни, и слага неправда саму себе. 
13. Верујем да ћу видети добра Господња у земљи живих. 
14. Стрпљиво чекај Господа, јуначи се и снажи се срце моје, 
и стрпљиво чекај Господа. 

Псалам 27. 
[ Псалам Давидов. ]

ТЕБИ, Господе, завиках, Боже мој, немој заћутати од 
мене; јер ако заћутиш од мене, бићу сличан онима који 
силазе у гроб. 
2. Услиши глас молења мога када се молим Теби, кад 
уздижем руке своје према храму светоме Твоме. 
3. Не низвргни ме са грешницима, и са делатељима не-
правде не погуби ме; који говоре мир са ближњима својима, 
а зла у срцима својим. 
4. Дај им, Господе, по делима њиховим и по злоби поду-
хвата њихових; по делима руку њихових подај им, узвра-
ти им плату њихову. 
5. Јер не схватише ништа у делима Господњим, и у дели-
ма руку Његових; срушићеш их и нећеш их подићи. 
6. Благословен Господ, јер услиша глас мољења мога. 
7. Господ је помоћник мој и заштитник мој; у Њега се 
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поузда срце моје, и поможе ми, и процвета тело моје и од 
воље своје исповедаћу се Њему. 
8. Господ је утврђење народа Свога и заштитник је 
спасења Помазаника Свога. 
9. Спаси народ Твој и благослови наслеђе Твоје; и напасај 
их као пастир, и уздигни их до века. 

Псалам 28. 
[ Псалам Давидов, о изласку скиније. ]

ПРИНЕСИТЕ Господу, синови Божији; принесите Господу 
синове овнова; принесите Господу славу и част;
2. принесите Господу славу Имену Његовом; поклоните се 
Господу у двору светом Његовом. 
3. Глас је Господњи над водама, Бог славе загрми, Господ 
над водама многим. 
4. Глас је Господњи у моћи, глас је Господњи у велелеп-
ности. 
5. Глас је Господа који крши кедре, и скршиће Господ кедре 
Ливанске;
6. и иситниће их као телца, потрешће Ливан; и љубљени 
му Израиљ биће као син носорога. 
7. Глас Господа који пресеца пламен огња;
8. глас Господа који потреса пустињу; и потрешће Господ 
пустињу Кадис. 
9. Глас Господњи који утврђује јелене, и открива дубраве; 
и у храму Његовом свако ће рећи славу Његову. 
10. Господ ће седети над потопом, и седеће Господ Цар 
до века. 
11. Господ ће дати народу Своме снагу, Господ ће благо-
словити народ Свој миром. 



40

Псалам 29. 
[ За крај, Псалам песме обновљења дома, Давидов. ]

2. УЗВИСИЋУ Те, Господе, јер си ме прихватио, и ниси 
обрадовао непријатеље моје нада мном. 
3. Господе Боже мој, завиках к Теби, и исцелио си ме. 
4. Господе, извео си из ада душу моју, спасао ме од оних 
који силазе у гроб. 
5. Песмопевајте Господу преподобни Његови, и хвалите 
спомен светиње Његове. 
6. Јер је гнев у јарости Његовој, и живот у вољи Његовој. 
Увече ће се настанити плач, и ујутро радовање. 
7. А ја рекох у изобиљу моме: Нећу се поколебати до века. 
8. Господе, вољом Твојом дај снагу лепоти мојој. А кад си 
окренуо лице Твоје, ја постадох сав смућен. 
9. Теби, Господе, завапићу, и Богу моме помолићу се. 
10. Каква је корист у крви мојој, када будем силазио 
у пропаст? Еда ли ће Ти се исповедати прах, или ће 
објављивати истину Твоју?
11. Чу Господ, и помилова ме; Господ постаде помоћник 
мој. 
12. Обратио си ми плач мој у радост; растргао си врећу 
жалости моје, и опасао ме весељем. 
13. Тако да Ти пева слава моја, и нећу бити снужден и 
ућутати. Господе Боже мој, до века ћу Те исповедати и 
хвалити. 

Псалам 30. 
[ За крај, Псалам Давидов, иступљења. ]

2. НА ТЕБЕ се, Господе, поуздах, да се не постидим до 
века: правдом Твојом избави ме, и изведи ме. 
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3. Приклони ми ухо Твоје, похитај да ме избавиш. Буди 
ми Бог заштитник, и дом прибежишта, да ме спасеш. 
4. Јер утврђење моје и прибежиште моје Ти јеси; и ради 
Имена Твога упутићеш ме, и прехранићеш ме. 
5. Избавићеш ме од замке ове коју ми скрише, јер си Ти 
заштитник мој, Господе. 
6. У руке Твоје предајем дух свој; избавио си ме, Господе 
Боже истине. 
7. Омрзнуо си оне који се држе сујетних идола. А ја се 
уздах у Господа. 
8. Радоваћу се и веселићу се милости Твојој. Јер си по-
гледао на понижење моје, спасао си од невоља душу моју, 
9. и ниси ме предао у руке непријатеља, поставио си на 
ширину ноге моје. 
10. Помилуј ме, Господе, јер сам жалостан; смути се од 
јада око моје, душа моја и утроба моја. 
11. Јер ишчиле у муци живот мој, и године моје у узда-
сима; изнеможе у сиромаштву снага моја, и кости моје 
сатреше се. 
12. Од свих непријатеља мојих бејах поруга, и нарочито 
суседима мојим, и страшило познаницима мојим; који ме 
видеше изван, побегоше од мене. 
13. Заборављен бих као мртав од срца, бејах као сасуд 
разбијени. 
14. Јер слушах клевету од многих који живе около, када 
се скупише заједно на мене, договараше се да ишчупају 
душу моју. 
15. А ја се у Тебе, Господе, уздах; рекох: Ти си Бог мој. 
16. У руци Твојој је жреб мој; избави ме из руку 
непријатеља мојих, и од оних који ме гоне. 
17. Јави светло лице Твоје на слугу Твога, спаси ме 
милошћу Твојом. 
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18. Господе, да се не постидим, јер Тебе призивах; да се 
посраме безбожници, и да падну у пакао. 
19. Нека буду неме усне лажљиве, које говоре на праведни-
ка безакоње, у охолости и са поругом. 
20. Како је велико мноштво доброте Твоје, Господе, коју 
си припремио онима који Те се боје, коју чиниш онима који 
се уздају у Тебе, пред синовима човечијим. 
21. Сакрићеш их у скровишту лица Твога од метежа 
људскога; покрићеш их под кров од језика свадљивих. 
22. Благословен је Господ, јер чудесно показа милост Своју 
у граду утврђеном. 
23. А ја рекох кад бих ван себе: Одбачен сам од лица очију 
Твојих. Ради тога си услишио глас мољења мога, када 
завапих к Теби. 
24. Љубите Господа сви преподобни Његови, јер Господ 
истину тражи, и узвраћа онима који сувише чине охолост. 
25. Храбрите се, и нека се укрепљује срце ваше, сви који се 
уздате у Господа. 

Псалам 31. 
[ Псалам Давидов, поучан. ]

БЛАЖЕНИ којима се отпустише безакоња, и којима се 
покрише греси. 
2. Блажен је човек којему Господ не урачуна грех, нити има 
у устима његовим лукавства. 
3. Када ућутах, посахнуше кости моје од викања по цео 
дан. 
4. Јер дању и ноћу отежа на мени рука Твоја; обратих се 
у јад, када ме трн греха убоде. 
5. Грех мој познадох, и безакоње моје не сакрих. Рекох: 
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Исповедићу против себе безакоње моје Господу, и Ти си 
опростио безбожност греха мога. 
6. За то ће се помолити Теби свак преподобни, у време 
погодно. Али при потопу вода многих, неће му се оне при-
ближити. 
7. Ти си ми прибежиште од притуге која ме захватила. 
Радости моја, избави ме од оних који ме опколише. 
8. Уразумићу те и упутити на пут овај којим ћеш поћи, 
утврдићу на теби очи моје. 
9. Не будите као коњ и мула, који немају памети. Уздом 
и жвалама зауздаћеш вилице њихове, оних који се не 
приближују теби. 
10. Многе су казне грешника, а који се узда у Господа 
окружиће га милост. 
11. Веселите се у Господу, и радујте се праведни, и хвалите 
се сви прави срцем. 

После прочитане четврте катизме говори се:
Трисвето; Пресвета Тројице; Оче наш;

Затим тропари, глас 4:

Посети смирену душу моју, Господе, која је у гресима 
сав живот провела, и као што си блудницу примио, прими 
и мене, и спаси ме.

Препливавши пучину садашњег живота, помишљам 
на бездан многих зала мојих, и немајуђи помоћника у 
себи, зовем Те, Господе, Петровим гласом: Спаси ме, 
Христе, спаси ме, Боже, као Човекољубац.

Слава: Ускоро ћемо поћи у брачне одаје Христове, 
где ћемо чути блажени глас Христа Бога нашега: „Дођите 
сви који љубите Небеску славу, да будете заједничари 
мудрих девојака.” Упалимо зато са вером свеће душа 
наших.
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И сада: Покај се, душо, пре исхода твога, јер је 
неизбежан и несносан суд за грешнике. Завапи Господу са 
умиљењем у срцу: Сагреших Ти у знању и у незнању, 
милостиви. Молитвама Пресвете Богородице, помилуј ме 
и спаси ме.

Господе помилуј (40 пута). Молитва:

Теби, Господе, јединоме благоме и незлобивоме 
исповедам грехе моје. Теби припадам недостојан, вапијући: 
Сагреших Господе, сагреших, и нисам достојан да погледам 
на висину Небеску од мноштва сагрешења мојих. Но, 
Господе мој, Господе, једини благи и милостиви, даруј 
ми сузе умиљења, како бих Те умолио да се пре краја 
очистим од свакога греха. Јер када се душа моја разлучи 
од тела, кроз страшно и грозно место мораћу да прођем, 
где ће ме срести мноштво тамних и нечовечних демона, 
а никога неће бити да ми помогне и да ме избави. Зато 
припадам доброти Твојој, немој ме предати онима који 
желе да ме опколе, благи Господе, да се не похвале ради 
мене непријатељи моји, и да не кажу: У наше си руке дошао, 
и нама си предан. Не, Господе, не заборави милосрђе Твоје, 
и немој ми узвратити по безакоњима мојим. Не одврати 
лице Твоје од мене, него ме Ти, Господе, казни милошћу 
и милосрђем својим, да се не би непријатељ мој обрадовао 
због мене. Угаси претње његове против мене, одузми му 
силу, и подај ми праведан пут ка Теби, благи Господе. Јер 
ако и сагреших, не прибегох другом лекару, и не пружих 
руке моје ка туђем богу. Не одбаци, стога, молитве моје, 
него ме услиши по доброти Твојој, и утврди срце моје 
страхом Твојим. И нека буде благодат Твоја, Господе, 
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на мени, као огањ који спаљује нечисте помисли моје. Јер 
Ти си, Господе, светлост изнад сваке светлости, радост 
изнад сваке радости, покој изнад сваког покоја, живот 
истинити и вечно спасење у векове векова. Амин.
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КАТИЗМА 5. 
 
Псалам 32. 
[ Псалам Давидов. ]

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, псалмопојте Му добро гласо-
вито. 
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 без-
дане. 
8. Нека се боји Господа сва земља, и од Њега нек се по-
тресу 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, 
15. Он Који је понаособ саздао срца њихова, Који познаје 
сва дела њихова. 
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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. 

Псалам 33. 
[ Псалам Давидов, када измени лице своје као луд пред 
Авимелехом, и отпусти га овај, те отиде. ]

1. БЛАГОСИЉАЋУ Господа у свако време, хвала је Његова 
свагда у устима мојим. 
2. Господом ће се хвалити душа моја; нека чују кротки и 
обрадују се. 
3. Узвеличајте Господа са мном, и узвишујмо Име Његово 
заједно. 
4. Тражих Господа, и услиша ме, и од свих невоља мојих 
избави ме. 
5. Приступите Њему и просветлите се, и лица ваша неће 
се постидети. 
6. Овај ништи завапи, и Господ га услиша, и од свих 
невоља његових спасе га. 
7. Поставиће се оружан Анђео Господњи око оних који Га 
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се боје, и избавиће их. 
8. Окусите и видите да је добар Господ. Благо човеку који 
се нада у Њега. 
9. Бојте се Господа сви свети Његови, јер нема оскудице 
онима који Га се боје. 
10. Богати осиромашише и огладнеше, а они који траже 
Господа неће се лишити ниједнога добра. 
11. Ходите чеда, послушајте мене, страху Господњем 
научићу вас. 
12. Који је човек који жели живота, који љуби да види дане 
добре?
13. Уздржи језик свој од зла, и уста твоја да не говоре 
лаж. 
14. Уклони се од зла, и чини добро; тражи мира и иди за 
њим. 
15. Очи су Господње на праведнима, и уши Његове на мо-
литву њихову. 
16. Лице пак Господње је на чинитеље зла, да истреби са 
земље спомен њихов. 
17. Завапише праведници, и Господ их услиша, и од свих 
невоља њихових избави их. 
18. Близу је Господ скрушених срцем, и смирене духом 
спасиће. 
19. Многе су невоље праведних, и од свих њих избавиће 
их Господ. 
20. Чува Господ све кости њихове, ниједна од њих неће 
се сатрти. 
21. Смрт је грешника зла, и који мрзе праведника превариће 
се. 
22. Избавиће Господ душе слугу Својих, и неће се пре-
варити сви који се уздају у Њега. 



49

Псалам 34. 
[ Псалам Давидов. ]

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. Нека 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 бесплодност учинише 
души мојој. 
13. А ја, када ми они досађиваху, одевах се у врећу жа-
лости 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. 
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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. 
20. Јер мени говорише мирне ствари, а с гневом 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 распру 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 нада мном 
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. 
28. И језик мој поучаваће се правди Твојој, сав дан по-
хвали Твојој. 
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Псалам 35. 
[ За крај, слуге Господњег Давида. ]

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 пу-
тем рђавим, а на зло никад не негодова. 
6. Господе, на небу је милост Твоја, истина Твоја до об-
лака;
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. 

Псалам 36. 
[ Псалам Давидов, поучан. ]

НЕ ПОРЕВНУЈ лукавима, нити завиди онима који чине 
безакоње;
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2. јер ће се као трава брзо осушити, и као лишће зелено 
брзо ће отпасти. 
3. Уздај се у Господа и чини доброту, и насели земљу, и 
наситићеш се богатством њеним. 
4. Наслади се Господом, и даће ти молбе срца Твога. 
5. Откри Господу пут свој, 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; не поревнуј успеш-
номе на путу његовом, човеку који чини безакоње. 
8. Престани од гнева и остави љутњу; не ревнуј у лукав-
ству. 
9. Јер ће лукави бити истребљени, а који стрпљиво чекају 
Господа они ће наследити земљу. 
10. И још мало и неће бити грешника, и тражићеш место 
његово и нећеш наћи;
11. а кротки ће наследити земљу, и уживаће у мноштву 
мира. 
12. Вреба грешник праведника, и шкргуће на њега зубима 
својим;
13. а Господ му се подсмехује, јер провиди да ће доћи дан 
његов. 
14. Мач потежу грешници; затегнуше лук свој 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, неголи велико богатство 
грешника;
17. јер ће се мишице грешника сломити, а Господ ће под-
ржати праведнике. 
18. Зна Господ путеве непорочних, и наслеђе њихово биће 
до века;
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19. неће се постидети у злу времену, и у дане глади 
наситиће се. 
20. Јер ће грешници пропасти, а непријатељи Господњи, 
чим се прославе и узвисе, као дим нестајући ишчезнуће. 
21. Узајмљује грешник и не враћа, 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, и пут његов 
Он жели веома. 
24. Када падне, неће се разбити, јер Господ подржава руку 
његову. 
25. Бејах млад, и остарих, 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, и населићеш се у век 
века. 
28. Јер Господ љуби суд прави, и неће оставити препо-
добне Своје, до века ће бити сачувани. А безаконици ће 
бити изагнани, и семе безбожних истребиће се. 
29. Праведни пак наследиће земљу, и у век века настаниће 
се на њој. 
30. Уста праведнога проучаваће мудрост, и језик његов 
говориће суд прави. 
31. Закон Бога његовог у срцу је његовом, и неће се 
спотаћи кораци његови. 
32. Вреба грешник праведнога 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, и 
узвисиће те да наследиш земљу; када пропадају грешни-
ци, видећеш. 
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35. Видех безбожника где се уздиже и надима се као кедри 
Ливански;
36. и прођох, и гле не беше га, и тражах га, и не нађе се 
место његово. 
37. Чувај безазленост и гледај правоту, јер има останка 
човеку мирном;
38. а преступници закона истребиће се сасвим, остатци 
безбожних уништиће се. 
39. Спасење пак праведних је од Господа, и Он је њихов 
заштитник у време невоље. 
40. И помоћи ће им Господ и избавиће их, и изузеће их 
од грешника и спашће их, јер се у Њега надаху. 

После прочитане пете катизме говори се:
Трисвето; Пресвета Тројице; Оче наш;

Затим тропари, глас 5:

Страшан је судијски престо Твој, а огреховљен је 
живот мој, и ко ће ме избавити од невоље тада, сем 
ако ме Ти не помилујеш, Христе Боже, као милостив и 
човекољубив.

Слава: Брига о земљском животу изагна ме из 
раја, и шта да чиним очајан. Закуцаћу на врата Твоја и 
позвати: Господе, Господе, отвори ми, и спаси ме.

И сада: Како да назовемб Храм Твој у коме си човек 
постао, Христе Боже? Пристаништем духовним или рајем 
сладости Небеске, или заступником вечног живота, јер сва 
та добра имаш у себи, о Пресвета Богородце. Зато се увек 
моли Господу Христу, да спасе душе наше.

Господе помилуј (40 пута). Молитва:
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Боже праведни и хваљени, Боже велики и моћни, 
Боже превечни. Услиши мене грешног који Ти се молим 
овога часа. Услиши ме, јер си обећао да ћеш услишити све 
оне који Те истински призивају. Немој ме омрзнути због 
нечистих усана мојих, и у гресима заробљеног, надо свих 
крајева земље и оних којих су далеко на мору. Узми оружје 
и штит, и устани у помоћ моју. Извади мач и одбрани 
ме од оних који ме гоне. Одврати нечисте духове од лица 
безумља мога, и одагнај од мисли мојих духа злобе и 
злопамћења, духа зависти и преваре, духа бојазни и туге, 
духа гордости и сваког другог зла. И нека се угаси свака 
распаљеност тела мога, која долази од дејства ђаволског. 
Нека се просвети душа моја и тело и дух светлошћу 
Божанског познања Твога. И да по мноштву милости 
Твоје достигнем у јединство вере, у човека савршеног, у 
меру узраста, и да прослављам са анђелима, и свима 
светима Твојим, свечасно и величанствено име Твоје, Оца 
и Сина и Светога Духа, сада и увек и у векове векова. 
Амин.
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КАТИЗМА 6. 

Псалам 37. 
[ Давидов, за сећање, о суботи. ]

2. ГОСПОДЕ, немој ме јарошћу Твојом кажњавати, нити 
ме гневом Твојим казнити. 
3. Јер стреле Твоје забодоше се у мене, и спустио си на ме 
руку Твоју. 
4. Нема исцељења телу моме од лица гнева Твога, нема 
мира у костима мојим од лица грехова мојих. 
5. Јер безакоња моја превазиђоше главу моју, као бреме 
тешко оптеретише ме. 
6. Усмрдише се и загнојише ране моје, од лица безумља 
мога. 
7. Пострадах и скруших се до краја, сав дан постиђен 
ходих. 
8. Јер се слабине моје испунише поругама, и нема исцељења 
телу моме;
9. злостављан бих и унижен веома, риках од уздисања 
срца мога. 
10. Господе, пред Тобом је сва жеља моја, и уздисање моје 
од Тебе се не скри. 
11. Срце моје смути се, остави ме снага моја, и светлост 
очију мојих и она није са мном. 
12. Пријатељи моји и ближњи моји спрам мене дођоше и 
сташе, и најближи моји на одстојању стадоше. 
13. Тражитељи душе моје ужурбаше се, и који ми искаху 
зла говорише погубне ствари, и по цео дан смишљаху 
лукавства. 
14. А ја као глув не слушах, и као нем не отварах уста 
своја;
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15. и бејах као човек који не чује, и који у устима својим 
нема оправдања. 
16. Јер у Тебе се, Господе, поуздах; Ти ћеш ме услишити, 
Господе Боже мој. 
17. Јер рекох: Да ми се не порадују непријатељи моји; и у 
спотицању ногу мојих бише нада мном велеречиви. 
18. А ја сам на ударце спреман, и бол је мој стално преда 
мном. 
19. Јер безакоње моје ја ћу објавити, и бринућу се за грехе 
своје. 
20. А непријатељи моји уживају, и осилише се нада мном, 
и умножише се који ме мрзе неправедно;
21. који ми узвраћају зло за добро оклеветаше ме, јер идох 
за добротом. 
22. Не остави ме, Господе; Боже мој, не удаљи се од мене. 
23. Похитај ми у помоћ, Господе спасења мога. 

Псалам 38. 
[ За крај, Идитуну, Псалам Давидов. ]

2. РЕКОХ: Сачуваћу путеве моје да не грешим језиком 
мојим; поставих устима мојим стражу кад устане греш-
ник наспрам мене. 
3. Постадох глувонем и понизих се и ућутах од добара, 
и бол се моја обнови. 
4. Запали се у мени срце моје, и у размишљању моме раз-
горе се огањ. Говорих језиком мојим:
5. Обзнани ми Господе кончину моју, и број дана мојих који 
је, да знам шта ми недостаје. 
6. Гле, педљима си поставио дане моје, и састав је мој 
као ништа пред Тобом; али заиста све је таштина, сваки 
човек жив. 
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7. Заиста, као у слици ходи човек, али се узалуд мете; 
сабира у ризницу, и не зна коме ће их сабрати. 
8. И сада, ко је ишчекивање моје? Није ли Господ? И са-
став мој код Тебе је. 
9. Од свих безакоња мојих избави ме; за поругу безум-
номе дао си ме. 
10. Оглувонемех и не отварах уста своја, јер си то Ти 
учинио. 
11. Отклони од мене ударце Твоје, јер од моћи руке Твоје 
ја ишчилех. 
12. Кажњавањима за безакоње казнио си човека, и рас-
топио си као паучину душу његову; али заиста узалуд се 
мете сваки човек. 
13. Услиши молитву моју, Господе, и мољење моје чуј; 
сузе моје немој прећутати, јер сам ја дошљак код Тебе и 
пролазник, као сви оци моји. 
14. Остави ме, да се одморим, пре но што отидем и више 
ме не буде. 

Псалам 39. 
[ За крај, Давидов Псалам. ]

2. ТРПЕЋИ стрпљиво чеках Господа, и обрати пажњу на 
ме, и услиша мољење моје;
3. и изведе ме из рова мучења и из блата муља многог, 
и постави на камен ноге моје, и управи стопе моје;
4. и стави у уста моја песму нову, химну Богу нашем. 
Видеће многи, и устрашиће се, и уздаће се у Господа. 
5. Блажен је човек, коме је Име Господње нада његова, и 
који не гледа на празноверице идолске и на враџбине лажне. 
6. Многа си учинио Ти, Господе Боже мој, чудеса Твоја, и 
по замислима Твојим нема ко би се уподобио Теби; јављах 
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их и говорих, умножише се изнад броја. 
7. Жртву и принос ниси хтео, а тело си ми припремио; 
свеспаљенице и жртве за грехе ниси тражио. 
8. Тада рекох: Ево долазим, у почетку књиге написано је 
за мене, 
9. да учиним вољу Твоју, Боже мој, захтедох, и закон 
Твој у утроби мојој. 
10. Благовестих правду у цркви великој; ево уста моја 
нећу спречити, Господе, Ти си познао. 
11. Правду Твоју не сакрих у срцу моме, истину Твоју и 
спасење Твоје рекох; не скрих милост Твоју и истину Твоју 
од сабора великог. 
12. А Ти, Господе, немој удаљити милосрђе Твоје од мене; 
милост Твоја и истина Твоја нека ме увек штите. 
13. Јер ме обузеше зла којима нема броја, захватише ме 
безакоња моја, и не могох гледати; умножише се већма 
од власи главе моје, и срце моје остави ме. 
14. Благоволи, Господе, да ме избавиш; Господе, похитај 
да ми помогнеш. 
15. Нека се постиде и посраме уједно који траже душу моју 
да је ишчупају; нека се поврате натраг и нека се посраме 
који ми хоће зала. 
16. Нека одмах приме посрамљење своје који ми говоре: 
добро! добро!
17. Нека се обрадују и узвеселе Теби сви који Те траже, 
Господе, и нека говоре свагда они који љубе спасење Твоје: 
Нека се велича Господ!
18. А ја сам ништ и убог, Господ ће бринути о мени. 
Помоћник мој и избавитељ мој Ти јеси, Боже мој, немој 
каснити. 
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Псалам 40. 
[ За крај, Псалам Давидов. ]

2. БЛАЖЕН је који разуме сиромаха и убогога, у зли дан 
избавиће га Господ. 
3. Господ ће га сачувати, и живиће га, и блаженим ће га 
учинити на земљи, и неће га предати у руке непријатеља 
његових. 
4. Господ ће га помоћи на одру болести његове; сву 
постељу његову у болести његовој променио си. 
5. Ја рекох: Господе, помилуј ме, исцели душу моју, јер 
сагреших Теби. 
6. Непријатељи моји рекоше ми зло: Када ће умрети, и 
када ће погинути име његово?
7. И ко улажаше да види, узалуд говораше, срце његово 
сабра њему безакоње, и излажаше напоље и говораше;
8. заједно против мене шапутаху сви непријатељи моји, 
против мене смишљаху ми зла;
9. реч безакону изношаху против мене: Неће ли се десити 
да лежећи болесник не устане?
10. Јер човек мога мира, у кога се уздах, који јеђаше хлеб 
мој, подиже на ме пету. 
11. А Ти, Господе, помилуј ме и подигни ме, и узвратићу 
им. 
12. По томе познадох да си ме Ти хтео, јер се не обрадова 
непријатељ мој нада мном. 
13. А мене си због безазлености моје прихватио, и ут-
врдио си ме пред Тобом до века. 
14. Благословен Господ Бог Израиљев од века и до века. 
Нека тако буде. Амин. 
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Псалам 41. 
[ За крај, за поуку, синова Корејевих. ]

2. КАО ШТО чезне јелен за изворима вода, тако чезне 
душа моја Теби, Боже. 
3. Жедна је душа моја за Богом Живим; кад ћу доћи и 
јавити се лицу Божијем?
4. Бише ми сузе моје хлеб мој дан и ноћ, када ми говораху 
сваки дан: Где је Бог твој?
5. Тога се сетих и излих на се душу своју; јер ћу проћи 
кроз место шатора дивног, до дома Божијег, с гласом 
радости и исповедања одјека празнујућег. 
6. Зашто си жалосна, душо моја, и зашто ме смућујеш? 
Уздај се у Бога, јер ћу се исповедати Њему - Спасењу 
лица мога и Богу моме. 
7. У мени се самоме узбуни душа моја; тога ради споме-
нух Те од земље Јорданске и Ермонске, од горе мале. 
8. Бездан бездну призива гласом слапова Твојих; сва 
узвишења Твоја и таласи Твоји дођоше на ме. 
9. Дању ће заповедити Господ милост Своју, и ноћу је 
песма Његова код мене, молитва Богу живота мога. 
10. Рећи ћу Богу: Заштитник мој јеси Ти, зашто си ме 
заборавио? И зашто сетујући ходим када ме угњетава 
непријатељ мој?
11. Када се крше кости моје ругаху ми се мучитељи моји, 
када ми говоре свакога дана: Где је Бог твој?
12. Зашто си жалосна, душо моја, и зашто ме смућујеш? 
Уздај се у Бога, јер ћу се исповедати Њему - Спасењу 
лица мога и Богу моме. 
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Псалам 42. 
[ Псалам Давидов. ]

1. СУДИ ме, Боже, и расуди распру моју од народа несве-
тога, од човека неправедног и лукавог избави ме. 
2. Јер си Ти, Боже, утврђење моје; зашто си ме одбацио? 
И зашто сетујући ходим, када ме угњетава непријатељ?
3. Пошаљи светлост Твоју и истину Твоју; оне ме упу-
тише и одведоше на гору свету Твоју и у насеља Твоја. 
4. И ући ћу ка жртвенику Божијем, Богу Који орадошћује 
младост моју; исповедићу Те и хвалити на гуслама, Боже, 
Боже мој. 
5. Зашто си жалосна, душо моја, и зашто ме смућујеш? 
Уздај се у Господа, јер ћу се исповедати Њему - Спасењу 
лица мога и Богу моме. 

Псалам 43. 
[ За крај, синова Корејевих, за поуку, Псалам. ]

2. БОЖЕ, ушима нашим слушасмо, и оци наши јавише 
нам дело које си учинио у дане њихове, у дане старе. 
3. Рука Твоја незнабожце сатре, и засади њих; искоренио 
си народе и изагнао их. 
4. Јер нису мачем својим оци наши наследили земљу, и 
мишица њихова не спасе их, него десница Твоја и мишица 
Твоја, и светлост лица Твога, јер си благоволео у њима. 
5. Ти си сам Цар мој и Бог мој, Који си заповедио спасења 
Јаковљева. 
6. Тобом ћемо непријатеље наше избости роговима, и 
Именом Твојим уништићемо оне који устају на нас. 
7. Јер се не уздам у лук свој, и мач мој неће ме спасити. 
8. Јер си нас Ти спасао од угњетавача наших, и мрзитеље 
наше посрамио си. 
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9. Богом ћемо се хвалити сав дан, и Име ћемо Твоје ис-
поведати и хвалити до века. 
10. А сада си одбацио и посрамио си нас, и нећеш изаћи, 
Боже, са војскама нашим. 
11. Обратио си нас назад пред непријатељима нашим, и 
мрзитељи нас разграбише себи. 
12. Дао си нас као овце за јело и међу народе расејао си 
нас. 
13. Предао си народ Твој у бесцење, а не беше их мноштво 
у њиховим клицањима ратним. 
14. Поставио си нас за поругу суседима нашим, ругање и 
подсмех онима око нас. 
15. Поставио си нас за причу међу незнабошцима, 
климање главом међу народима. 
16. Сав дан срамота моја преда мном је, и стид лица мога 
покри ме, 
17. од гласа ругача и клеветника, од лица непријатеља и 
гонитеља. 
18. Све ово дође на нас, па ипак не заборависмо Тебе, и не 
преступисмо у завету Твоме, 
19. и не одступи назад срце наше; а Ти си уклонио стазе 
наше од пута Твога. 
20. Јер си нас понизио у месту страдања, и покри нас 
сенка смрти. 
21. Ако ли заборависмо Име Бога нашег или пружисмо 
руке наше Богу туђем, 
22. зар неће Бог то истражити? Јер Он познаје тајне срца. 
23. Јер Тебе ради усмрћују нас сав дан, сматрају нас као 
овце за клање. 
24. Подигни се, зашто спаваш, Господе? Устани, и не 
одбаци нас до краја. 
25 Зашто лице Твоје окрећеш? Заборављаш ли бедноћу 
нашу и невољу нашу?
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26. Јер се понизи у прах душа наша, залепи се за земљу 
стомак наш. 
27. Устани, Господе, помози нам, и избави нас Имена 
Твога ради. 

Псалам 44. 
[ За крај, за оне који ће се изменити, синова Корејевих, за 
поуку; песма о Љубљеноме. ]

2. НАВРЕ из срца мојега Реч добра, говорићу ја дела моја 
Цару; језик је мој перо писара брзописца. 
3. Красан си лепотом већма од синова људских, благодат 
тече из уста Твојих; тога ради благословиће Те Бог до 
века. 
4. Припаши мач Свој о бедро Своје, Силни, красотом 
Твојом и лепотом Твојом, 
5. и јачај и напредуј и царуј ради истине и кротости и 
правде, и водиће Те чудесно десница Твоја. 
6. Стреле су Твоје изоштрене, Силни, - народи ће паднути 
пода Те, - стреле у срце непријатеља Царевих. 
7. Престо је Твој, Боже, у век века, скиптар је правде скип-
тар Царства Твога. 
8. Заволео си правду и омрзнуо безакоње; тога ради пома-
за Те, Боже, Бог Твој уљем радости већма од заједничара 
Твојих. 
9. Измирна и алој и касија са одеће Твоје миришу, из 
дворова од слоноваче, собом Те веселе. 
10. Кћери царева су у почасти Твојој. Предста царица с 
десне стране Теби, у одећи позлаћеној огрнута, украшена. 
11. Чуј, кћери, и види, и приклони ухо твоје, и заборави 
народ твој и дом оца Твога, 
12. и пожелеће Цар лепоту твоју; и Он је Господ твој, и 
поклонићеш се Њему. 
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13. И кћи Тирова доћи ће с даровима. Лицу Твоме 
помолиће се богаташи народни. 
14. Сва је слава кћери Цареве унутра; ресама је златним 
огрнута, украшена. 
15. Приведоше се Цару девојке за њом, друге њене 
привешће се Теби;
16. привешће се у весељу и радовању, увешће се у храм 
Царев. 
17. Уместо отаца Твојих биће синови Твоји; поставићеш 
их за кнезове по свој земљи. 
18. Спомињаћу Име Твоје у сваком нараштају и 
нараштају; тога ради народи ће те исповедати и славити 
до века и у век века. 

Псалам 45. 
[ За крај, за синове Корејеве, о тајнама, Псалам. ]

2. БОГ нам је уточиште и сила, помоћник у невољама које 
нас снађоше веома. 
3. Зато се нећемо уплашити кад се земља затресе, и пре-
месте се горе у срца мора. 
4. Зашумеше и ускипеше воде њихове, затресоше се горе 
снагом Његовом. 
5. Речни токови веселе град Божији; освештао је насеље 
Своје Вишњи. 
6. Бог је усред њега, и неће се поколебати; помоћи ће га 
Бог рано ујутро. 
7. Смутише се незнабожци, потресоше се царства; даде 
глас Свој Вишњи, потресе се земља. 
8. Господ над војскама је са нама, заступник нам је Бог 
Јаковљев. 
9. Ходите и видите дела Божија, чудеса која је поставио 
на земљи. 
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10. Ништећи ратове до крајева земље, лук ће скршити и 
оружје ће сломити, и штитове ће сажећи огњем. 
11. Отпочините, и познајте да сам ја Бог; узвисићу се у 
народима, узвисићу се на земљи. 
12. Господ над војскама је са нама, заштитник нам је Бог 
Јаковљев. 

После прочитане шесте катизме говори се:
Трисвето; Пресвета Тројице; Оче наш;

Затим тропари, глас 3:

Приносим Ти хвалу Господе, и казујем Ти сва 
сагрешења моја: Боже, обрати ме к себи, и помилуј ме. 

Слава: Спаси ме, Боже мој, као што си некада 
цариника спасао, и блудницу чије сузе ниси презрео. Прими 
и моје уздисање, Спаситељу мој, и спаси ме.

И сада: Притичем сада као слуга покрову Твоме, 
Свенепорочна Богородитељко. Избави ме да се не бих 
сјединио са страстима, Ти која си извор бестрашћа 
родила.

Господе помилуј (40 пута). Молитва:

Благодаримо Ти, Господе, Боже наш, за сва 
доброчинства Твоја, која си нам даровао од најраније 
младости до овога часа, иако их нисмо достојни. 
Благодаримо Ти и за она која знамо, и за она која не 
знамо, за јавна и за тајна, учињена делом или речју. 
Ти, који си нас толико заволео да си и Сина свога 
Јединороднога дао за нас, учини нас достојним љубави 
Твоје. Дај нам мудрост речју Твојом, и страхом Твојим 
удахни силу Твоју у нас. Ако шта сагрешисмо вољно или 
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невољно, опрости нам и не урачунај нам то у грех. Сачувај 
душе наше светим, и представи их престолу Твоме, да 
имају чисту савест и крај достојан Твога човекољубља. 
Помени, Господе, све који истински призивају име Твоје. 
Помени све, који нам чине било добро, било зло, јер смо 
сви ми људи, и сви смо створења Твоја. Зато се молимо 
Теби, Господе, ради милосрђа Твога: Подари нам велику 
милост.



68

КАТИЗМА 7. 

Псалам 46. 
[ За крај, за синове Корејеве, Псалам. ]

2. СВИ НАРОДИ запљескајте рукама, покликните Богу 
гласом радовања. 
3. Јер је Господ Вишњи страшан, Цар велики над целом 
земљом. 
4. Покори нама народе и незнабошце под ноге наше. 
5. Изабрао нам је наслеђе Своје, лепоту Јаковљеву коју је 
заволео. 
6. Узиђе Бог са усклицањем, Господ са гласом трубним. 
7. Певајте Богу нашем, псалмопевајте; певајте, Цару на-
шем, псалмопојте. 
8. Јер је Цар све земље Бог, псалмопевајте Њему разумно. 
9. Зацари се Бог над народима, Бог седи на светом пре-
столу Своме. 
10. Кнезови народа сабраше се с Богом Авраамовим; јер се 
Божији моћници земље веома уздигоше. 

Псалам 47. 
[ Псалам песме, синова Корејевих; други дан недеље. ]

2. ВЕЛИКИ је Господ и хваљен веома, у граду Бога на-
шега, на гори светој Својој, 
3. добро утврђеној, радости све земље. Горе Сионске, па-
дине северне, град Цара великога. 
4. Бог у тврђавама његовим познаје се, када га штити 
и брани. 
5. Јер, гле, цареви земаљски сабраше се, дођоше заједно;
6. видевши га тако се задивише, смутише се, потресоше се;
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7. трепет их обузе, тамо их спопаше муке као породиљу. 
8. Ветром јаким скршићеш лађе Тарсиске. 
9. Као што чусмо, тако и видесмо у граду Господа над 
војскама, у граду Бога нашега; Бог га је утемељио до 
века. 
10. Схватисмо, Боже, милост Твоју усред Храма и народа 
Твога. 
11. По Имену Твојем, Боже, тако је и хвала Твоја по 
крајевима земље; правде је пуна десница Твоја. 
12. Нек се узвесели гора Сион, нек се обрадују кћери 
Јудејске, ради судова Твојих, Господе. 
13. Обиђите Сион и походите га, разгледајте куле његове, 
14. ставите срца ваша у бедеме његове и расмотрите 
детаљно тврђаве његове, да бисте приповедали млађем 
нараштају. 
15. Јер је овај Бог наш до века, и у век века; Он ће нас на-
пасати као пастир у векове. 

Псалам 48. 
[ За крај, синова Корејевих, Псалам. ]

2. СЛУШАЈТЕ ово сви народи, чујте сви који живите у 
васељени;
3. земнородни и синови људски, заједно богати и сирома. 
4. Уста ће моја говорити мудрост, и поучење срца мога 
разумност. 
5. Пригнућу причи ухо моје, отворићу уз псалтир заго-
нетку моју. 
6. Зашто се бојим у зли дан? Безакоње пете непријатеља 
мојих опколи ме. 
7. Ви који се уздате у силу своју, и који се мноштвом бо-
гатства Свога хвалите!
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8. Брат неће избавити; хоће ли избавити човек? Неће 
дати Богу откуп за себе, 
9. и цену откупа душе своје, и намучи се до века, 
10. и живеће до краја; јер неће видети пропасти, када види 
мудраце умируће. 
11. Заједно неразуман и безуман пропадају, и оставиће 
туђинцима богатство своје. 
12. И гробови њихови куће су им до века, станови њихови 
из нараштаја у нараштај. Назваше именима својим земље 
своје. 
13. И човек у части будући, не разумеде, изједначи се са 
стоком неразумном и постаде јој сличан. 
14. Овај је пут њихов саблазан њима, и после тога устима 
својим хвалиће се. 
15. Као овце стављени су у ад, смрт ће их напасати; 
и ујутро ће праведни владати њима, и помоћ њихова 
оветшаће у аду, из славе своје избачени бише. 
16. Али ће Бог избавити душу моју из руке адове, када 
ме прихвати. 
17. Не бој се кад се човек разбогати и када се умножи 
слава дома његова;
18. јер када умре неће узети са собом све, нити ће поћи 
са њим слава његова. 
19. Јер душа његова благосиљаће се за живота његова; а 
хвалиће Те тек кад му добро учиниш. 
20. Отићи ће до рода отаца својих, до века неће видети 
светлост. 
21. И човек у части будући, не разумеде, изједначи се са 
стоком неразумном, и постаде јој сличан. 



71

Псалам 49. 
[ Псалам Асафов. ]

1. БОГ над боговима, Господ, говораше, и призва земљу 
од истока сунца до запада. 
2. Са Сиона је благолепност красоте Његове, Бог ће јавно 
доћи, 
3. Бог наш, и неће прећутати. Огањ ће пред Њим раз-
горети се, и око Њега бура јака. 
4. Призваће небо свише и земљу, да суди народу Своме. 
5. Саберите Му преподобне Његове, који су прихватили 
завет Његов о жртвама. 
6. И објавиће небеса правду Његову, јер је Бог Судија. 
7. Слушај, народе мој, и говорићу ти; Израиљу, и 
засведочићу ти: Бог, Бог твој Ја јесам. 
8. Нећу те за жртве твоје кажњавати, свеспаљенице твоје 
преда Мном су свагда. 
9. Нећу примати из дома Твога теоце, нити од стада 
Твога јариће. 
10. Јер су Моје све звери из дубраве, животиње у горама 
и волови;
11. знам све птице небеске, и красота пољска преда Мном је. 
12. Ако огладним, не бих ти рекао, јер је Моја васељена и 
пуноћа њена. 
13. Зар ћу јести меса јунаца, или ћу крв јарчију пити?
14. Принеси Богу жртву хвале и изврши Вишњему завете 
своје;
15. и призови Ме у дан жалости, и избавићу те, и 
прославићеш Ме. 
16. А грешнику рече Бог: Зашто ти казујеш законе Моје и 
узимаш завет Мој у уста своја?
17. Јер ти си омрзао васпитање и речи Моје бацио си за 
леђа. 
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18. Ако видиш лопова, помажеш му, и са прељубником 
удео свој имаш;
19. уста твоја умножише злобу, и језик твој плете лукав-
ство;
20. седећи клеветао си на брата Свога, и против сина 
матере твоје стављао си замку. 
21. То си чинио, и Ја ћутах; смислио си безакоње - да ћу 
ти бити сличан! Обличићу те, и метнућу пред лице твоје 
грехе твоје. 
22. Разумите ово који заборављате Бога, да вас не згра-
би, и неће бити избавитеља. 
23. Жртва хвале прославиће ме, и тамо је пут којим ћу 
му показати спасење Божије. 

Псалам 50. 
[ За крај, Псалам Давидов, кад му дође Натан Пророк, 
када је ушао код Вирсавеје жене Уријине. ]

3. ПОМИЛУЈ ме, Боже, по великој милости Својој, и по 
обиљу милосрђа Свога очисти безакоње моје. 
4. Опери ме добро од безакоња мога, и од греха мога очи-
сти ме. 
5. Јер безакоње моје ја знам, и грех је мој стално преда 
мном. 
6. Теби јединоме сагреших, и зло пред Тобом учиних. Да 
се оправдаш у речима Својим, и победиш када Ти суде. 
7. Гле, у безакоњима се зачех, и у гресима роди ме мати 
моја. 
8. Гле, истину љубиш, и јављаш ми непознатости и тајне 
мудрости Твоје. 
9. Покропи ме исопом, и очистићу се; опери ме, и бићу 
бељи од снега. 
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10. Дај ми да слушам радост и весеље, да се обрадују 
кости потрвене. 
11. Одврати лице Твоје од грехова мојих, и сва безакоња 
моја очисти. 
12. Срце чисто саздај у мени, Боже, и Дух прав обнови у 
утроби мојој. 
13. Не одбаци ме од лица Твога, и Духа Твога Светога 
не одузми од мене. 
14. Дај ми радост спасења Твога, и Духом владалачким 
утврди ме. 
15. Научићу безаконике путевима Твојим, и безбожници 
ће се обратити к Теби. 
16. Избави ме од крви, Боже, Боже спасења мога, 
обрадоваће се језик мој правди Твојој. 
17. Господе, отвори усне моје, и уста моја казиваће хвалу 
Твоју. 
18. Јер да си хтео жртве, ја бих Ти принео; за жртве 
свеспаљенице не мариш. 
19. Жртва је Богу дух скрушен; срце скрушено и унижено 
Бог неће одбацити. 
20. По благовољењу Своме, Господе, чини добро Сиону, и 
нека се подигну зидови Јерусалимски. 
21. Тада ћеш благоволити жртву правде, приносе и жртве 
свеспаљенице, тада ће принети на жртвеник Твој теоце. 

Псалам 51. 
[ За крај, поучан, Давидов, када дође Доик Идумејац и 
јави Саулу и рече му: Дође Давид у кућу Авимелеха. ]

3. ШТО СЕ хвалиш злобом, силниче, безакоњем по вас 
дан?
4. Неправду је смислио језик твој, као бријач изоштрен 
учинио си превару. 
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5. Заволео си злобу већма од доброте, неправду већма 
него да говориш правду. 
6. Заволео си све речи пропасти, и језик лукави. 
7. Зато ће те Бог поразити до краја; истргнуће те и пре-
селити из насеља Твога, и корен твој из земље живих. 
8. Видеће праведни и убојаће се, и над њим ће се 
насмејати, и рећи ће:
9. Гле човека који не стави Бога за помоћника себи, него 
се поузда на мноштво богатства Свога и јачаше се таш-
тином својом. 
10. А ја сам као маслина плодовита у дому Божијем; по-
уздах се у милост Божију до века и у век века. 
11. Исповедаћу Ти се до века, јер си ми Ти то учинио, и 
стрпљиво чекаћу Име Твоје, јер је добро према преподоб-
нима Твојима. 

Псалам 52. 
[ За крај, за Маелет, поучан, Давидов. ]

2. РЕЧЕ безуман у срцу своме: Нема Бога! Распадоше се 
и згадише се у безакоњима, нема га који чини добро. 
3. Бог с неба погледа на синове људске да види има ли 
који разуман или који тражи Бога. 
4. Сви застранише, уједно неваљали посташе, нема га који 
чини добро, нема ниједнога. 
5. Неће ли познати сви који чине безакоње, који једу народ 
мој као јеђење хлеба, а Бога не призваше. 
6. Тамо се устрашише страха, где страха не беше, јер 
Бог разасу кости човекоугодника; постидеше се, јер их Бог 
сатре. 
7. Ко ће дати са Сиона спасење Израиљево? Када по-
врати Господ робље народа Свога, обрадоваће се Јаков и 
узвеселиће се Израиљ. 
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Псалам 53. 
[ За крај, у химнама, поучан, Давидов, када дођоше 
Зифеји и рекоше Саулу: Зар се није Давид сакрио код нас? ]

3. БОЖЕ, у Име Твоје спаси ме, и силом Твојом суди ми. 
4. Боже, услиши молитву моју, чуј речи уста мојих. 
5. Јер туђинци устадоше на ме, и силници затражише 
душу моју, и не поставише Бога пред собом. 
6. Јер, гле, Бог ми помаже, и Господ је заступник души 
мојој. 
7. Узврати зла непријатељима мојим, истином Твојом 
истреби их. 
8. Добровољно ћу жртвовати Теби, исповедаћу се Имену 
Твоме, Господе, јер је добро. 
9. Јер си ме избавио од сваке невоље; и на непријатеље моје 
погледа око моје. 

Псалам 54. 
[ За крај, у песмама, поучан, Давидов. ]

2. ЧУЈ, Боже, молитву моју, и не презри мољења мога. 
3. Погледај на ме и услиши ме. Ожалостих се размишљањем 
мојим и смутих се
4. од вике непријатеља, и од тлачења грешника; јер нава-
лише на ме безакоње, и у гневу прогањаху ме. 
5. Срце се моје смути у мени, и страх смртни нападе на ме. 
6. Страх и трепет дође на ме, и покри ме тама. 
7. И рекох: Ко ће ми дати крила као голубу, и полетећу 
и починућу. 
8. Гле, удаљих се бежећи, и настаних се у пустињи. 
9. Чеках Бога, Који ме спасава од малодушности и од 
буре. 
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10. Потопи их, Господе, и раздели језике њихове; јер видех 
безакоње и свађу у граду. 
11. Дању и ноћу опкољавају га на зидовима његовим, и 
безакоње и мука је посред њега, и неправда;
12. и не оскуде од тргова његових лихварство и превара. 
13. Јер ако би непријатељ ругао ми се, претрпео би; и ако 
би мрзитељ говорио на ме велеречиво, сакрио бих се од 
њега. 
14. Него ти, човече, који си ми био близак, владико мој и 
познаниче мој, 
15. који се заједно са мном наслађиваше јелима, у дом 
Божији хођасмо једнодушно. 
16. Нека дође смрт на њих, и нека сиђу у ад живи; јер је 
лукавство у насељима њиховим усред њих. 
17. А ја к Богу завапих, и Господ услиша ме. 
18. Вечером и јутром и у подне казиваћу, и јављаћу, и 
услишиће глас мој. 
19. Избавиће у миру душу моју од оних који ми се 
приближују, јер их много беше против мене. 
20. Услишиће Бог и понизиће их, Он Који постоји пре ве-
кова. Јер нема у њих промене, јер се не убојаше Бога;
21. пружише руку своју на узвраћање, оскврнише завет 
Његов. 
22. Разделише се од гнева лица Његовог, и приближише се 
срца њихова; умекшаше се речи њихове већма од масла, а 
оне су уствари стреле. 
23. Пренеси на Господа бригу своју, и Он ће те прехрани-
ти; неће дати довека посртања праведнику. 
24. А Ти ћеш их, Боже, низвести у јаму пропасти. Људи 
крвници и лукави неће саставити ни половину дана својих. 
А ја се, у Тебе уздам, Господе. 
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После прочитане седме катизме говори се:
Трисвето; Пресвета Тројице; Оче наш;

Затим тропари, глас 5:

Судија ће седети, анђели ће стајати; трубе ће се 
огласити, пламен ће горети и шта ћеш урадити тада, 
душо моја, када на суд будеш изведена. Тада ће се сва 
зла твоја изнети и тајна сагрешења изобличити. Зато пре 
краја завапи Судији: Боже, очисти ме од греха, и спаси ме.

Слава: Будимо сви будни и дочекајмо Господа 
Христа са много уља и светлим свећама душа наших, 
да би се удостојили брачне одаје Његове. А ако испред 
затворених врата останемо, узалуд ћемо призивати Бога: 
Помилуј ме.

И сада: Лежим на одру многих сагрешења мојих, 
украдена ми је нада на спасење, и сан лењости моје доноси 
муку души мојој. Али Ти, Боже, који си од Дјеве рођен, 
подигни ме, и спаси ме, да бих Те песмама вечно славио.

Господе помилуј (40 пута). Молитва:

Господе, Боже мој, благи и човекољубиви, многе 
си ми милости учинио, којих нисам био достојан. Чиме 
да узвратим доброти Твојој, Господе мој. Благодарим 
свеопеваном имену Твоме, Господе, благодарим 
неисказаном милосрђу Твоме, које си показао на мени, 
благодарим на беспримерном дуготрпљењу Твоме. А 
заштити ме и од сада, и помози ми, и сачувај ме, Владико, 
од свих искушења, да не бих опет сагрешио пред Тобом. 
Ти знаш немоћ природе моје, Ти знаш безумље моје. Ти 
знаш све што сам учинио, било у знању или незнању, 
било вољно или невољно, било у ноћи или по дану, или у 
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уму или у помисли. Као благ и човекољубив Бог, очисти 
ме росом милости Твоје, преблаги Господе, и спаси ме ради 
имена Твога светога, јер Ти све знаш. Ти си светлост и 
истина и живот, и Теби славу узносимо, Оцу и Сину и 
Светоме Духу, сада и увек и у векове векова. Амин.
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КАТИЗМА 8. 
 
Псалам 55. 
[ За крај, за народ удаљен од светиња; Давидов, за 
стилографију, када га ухватише иноплеменици Филистеји 
у Гету. ]

2. ПОМИЛУЈ ме, Боже, јер ме погази човек, сав дан 
ратујући сатре ме. 
3. Погазише ме непријатељи моји сав дан, јер су многи 
који ме нападају с висине. 
4. Дању се нећу бојати, јер се у Тебе надам. 
5. Богом ћу хвалити речи наде моје сав дан. На Бога се 
поуздах, нећу се бојати, шта ће ми учинити смртник. 
6. Сав дан речи се мојих гнушаху, против мене су све 
мисли њихове на зло. 
7. Заселиће се они, и сакриће се, пету ће моју вребати, као 
што очекиваше душу моју. 
8. За ништа ћеш их одбацити, у гневу ћеш народе обо-
рити, Боже. 
9. Живот мој објавих Теби, изнесох сузе моје преда Те као 
и у обећању Твоме. 
10. Повратиће се непријатељи моји назад, у који дан Те 
призовем; ево познадох да си Ти Бог мој. 
11. Богом ћу похвалити реч, Богом ћу похвалити беседу. 
12. На Бога се поуздах; нећу се бојати, шта ће ми учи-
нити човек. 
13. У мени су, Боже, молитве, које ћу одати хвали Твојој. 
14. Јер си избавио душу моју из смрти, очи моје од суза, 
и ноге моје од склизнућа, да благоугодим пред Богом, у 
светлости живих. 
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Псалам 56. 
[ За крај, да не погубиш; Давидов, за стилографију, када 
побеже од лица Саулова у пећину. ]

2. ПОМИЛУЈ ме, Боже, помилуј ме, јер се у Тебе поузда 
душа моја, и у сенци крила Твојих надам се, докле не 
прође безакоње. 
3. Завикаћу Богу Вишњему, Богу Који ми учини добро-
чинство. 
4. Посла са неба и спасе ме, даде на посрамљење оне који 
ме газе. Посла Бог милост Своју, и истину Своју, 
5. и избави душу моју између лавова. Заспах потрешен; 
синова људских, зуби су њихови оружје и стреле, и језик 
њихов мач оштар. 
6. Узнеси се на небеса, Боже, и по свој земљи слава Твоја. 
7. Замку припремише ногама мојим, и погурише душу 
моју; ископаше пред лицем мојим јаму, и упадоше у њу. 
8. Готово је срце моје, Боже, готово је срце моје; певаћу и 
псалмопојаћу у славу Твоју. 
9. Устани, славо моја; устани псалтиру и гитаро, устаћу 
зајутра рано. 
10. Исповедаћу Те и хвалити међу народима, Господе, 
псалмопеваћу Ти међу незнабошцима. 
11. Јер се узвелича до небеса милост Твоја, и до облака 
истина Твоја. 
12. Узнеси се на небеса, Боже, и по свој земљи слава Твоја. 

Псалам 57. 
[ За крај, да не погубиш, Давидов, за стилографију. ]

2. ЕДА ЛИ заиста правду говорите, еда ли право судите, 
синови човечији?
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3. Јер у срцу безакоње чините на земљи, неправду руке 
ваше плету. 
4. Отуђише се грешници још од материце, заблудеше још 
од утробе, говорише лажи. 
5. Гнев је њихов на подобије змије, као у аспиде глуве и 
која зачепљује уши своје, 
6. која неће чути глас бајача, ни бајалицу бајану од вешта 
бајача. 
7. Бог скрши зубе њихове у устима њиховим, чељусти 
лавова сатре Господ. 
8. Уништиће се као вода мимотекућа; затегнуће лук свој 
докле не изнемогну. 
9. Као восак растопљен ишчезнуће; паде огањ на њих, и 
не видеше сунца. 
10. Пре но што дође трње ваше до гране, још као живе, као 
у гневу прогутаће вас. 
11. Обрадоваће се праведник кад види одмазду безбожни-
ма; руке своје опраће у крви грешника. 
12. И рећи ће човек: Ево заиста има плода праведнику, 
има дакле Бога који им суди на земљи. 

Псалам 58. 
[ За крај, да не погубиш, Давидов, за стилографију, када 
посла Саул и чуваше дом његов да га убију. ]

2. УЗМИ ме од непријатеља мојих, Боже, и од оних који 
устају на ме избави ме;
3. избави ме од чинитеља безакоња и од људи крвника 
спаси ме. 
4. Јер ево, уловише душу моју, нападоше на ме силници. 
Нити је безакоње моје, нити грех мој, Господе;
5. без безакоња трчах и иђах право; устани ми у сретање 
и види. 
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6. И Ти, Господе, Боже над војскама, Боже Израиљев, 
похитај да посетиш све народе, немој жалити све који чине 
безакоња. 
7. Повратиће се увече и огладнеће као пас и опколиће 
град. 
8. Гле, изговараће зле речи устима својим, и мач је у 
устима њиховим, говорећи: Ко ће чути?
9. А Ти, Господе, подсмеваћеш им се, поразићеш све не-
знабошце. 
10. Снагу моју за Тебе ћу чувати, јер си Ти, Боже, за-
штитник мој. 
11. Бог мој, милост Његова претећи ће ме; Бог ће ми по-
казати спас међу мојим непријатељима. 
12. Немој их погубити, да не забораве закон Твој; расеј 
их силом Твојом и низвргни их, заштитниче мој, Господе. 
13. Грех је уста њихових, реч је усана њихових, и због 
тога нека буду ухваћени у гордости својој; и од клетве и 
лажи њихове објавиће се свршетци
14. у гневу свршетка, и неће их бити више. И познаће да 
Бог господари Јаковом расејаним и крајевима земље. 
15. Повратиће се увече и огладнеће као пас и опколиће 
град. 
16. Они ће се расејати да једу; а ако се не насите, још и 
роптаће. 
17. А ја ћу певати сили Твојој, и обрадоваћу се ујутро ми-
лости Твојој, јер си постао заштитник мој и прибежиште 
моје у дан невоље моје. 
18. Помоћник си мој, Теби ћу псалмопевати, јер си Ти, 
Боже, заштитник мој, Бог мој, милост моја. 
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Псалам 59. 
[ За крај, онима који ће се изменити, за стилографију, 
Давидов, за поуку: када спали Месопотамију Сиријску и 
Сирију Соваљску, и повративши се Јоав порази у кланцу 
Соли дванаест хиљада Идумејаца. ]

3. БОЖЕ, одбацио си нас и оборио си нас; разгневи се, и 
смилова се на нас. 
4. Потресао си земљу нашу и уздрмао си је; исцели руше-
вине њене, јер се потресе. 
5. Показао си народу Твоме тешка искушења, напојио си 
нас вином горчине. 
6. Дао си онима који Те се боје знак да побегну од лица 
стреле. 
7. Да се избаве љубљени Твоји, спаси нас десницом 
Твојом, и услиши ме. 
8. Бог говораше у Светињи Својој: Обрадоваћу се и 
разделићу Сихем и долину шатора у Сикоту размерићу. 
9. Мој је Галад, и мој је Манасија, и Јефрем је крепост 
главе моје, Јуда је цар мој;
10. Моав је сасуд наде моје, на Идумеју пружићу обућу 
моју, мени се иноплеменици Филистеји потчинише. 
11. Ко ће ме узвести у град ограђени? Или ко ће ме од-
вести до Идумеје?
12. Нећеш ли Ти, Боже, Који си нас одгурнуо? И зар нећеш 
изаћи, Боже, са војском нашом?
13. Дај нам помоћ од невоље, и сујетно је спасење човечије. 
14. Богом ћемо учинити снагу, и Он ће уништити оне који 
нас угњетавају. 
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Псалам 60. 
[ За крај, у химнама, Давидов. ]

2. УСЛИШИ, Господе, мољење моје, чуј молитву моју. 
3. Са крајева земље к Теби завиках, када клону и очајава 
срце моје; на камен си ме узвисио, 
4. водио си ме, јер си постао нада моја, кула моћи моје 
спрам лица непријатеља. 
5. Настанићу се у насељу Твоме у векове, покрићу се по-
кровом крила Твојих. 
6. Јер си Ти, Боже, услишио молитве моје; дао си наслеђе 
онима који се боје Имена Твога. 
7. Дане на дане цара додаћеш, године његове кроз дане 
нараштаја и нараштаја. 
8. Остаће цар до века пред Богом; милост и истину 
Његову ко ће испитати?
9. Тако ћу псалмопевати Имену Твоме у век века, да ис-
пуним молитве моје из дана у дан. 

Псалам 61. 
[ За крај, за Идитуна, Псалам Давидов. ]

2 ЗАР СЕ неће Богу повиновати душа моја? Јер је у Њега 
спасење моје;
3. јер је Он Бог мој и Спаситељ мој, заштитник мој, да се 
не колебам више. 
4. Докле ћете се наслањати на човека? Убијате сви ви као 
зид накривљен и ограда поткопана. 
5. Али, част моју намерише одбацити, трчаху у лажи, 
устима својим благосиљаху, а срцем својим проклињаху. 
6. Али, Богу се повинуј, душо моја, јер је у Њега трпљење 
моје. 
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7. Јер је Он Бог мој и Спаситељ мој, заштитник мој, нећу 
се поколебати. 
8. У Богу је спасење моје и слава моја; Он је Бог помоћи 
моје, и нада моја је у Бога. 
9. Уздајте се у Њега сав саборе народа; излијте пред Њим 
срца ваша; јер је Бог помоћник наш. 
10. Али су сујетни синови човечији, лажни су синови 
људски у мерилима да учине неправду, они су сви заједно 
од таштине. 
11. Не надајте се у неправду и за отмицом не жудите; 
богатство ако тече, не прилагајте му срце. 
12. Једном говораше Бог, ово двоје чух:
13. да је моћ Божија, и Твоја је, Господе, милост, јер ћеш 
Ти узвратити свакоме по делима његовим. 

Псалам 62. 
[ Псалам Давидов, када беше у пустињи Јудејској. ]

2. БОЖЕ, Боже мој, к Теби јутрењујем. Ожедне Тебе душа 
моја, колико пута Теби чезне тело моје, у земљи пустој и 
непроходној и безводној. 
3. Тако се у Светом храму јавих Теби, да видим силу 
Твоју и славу Твоју. 
4. Јер је боља милост Твоја од живота многих; уста моја 
похваљиваће Те. 
5. Тако ћу Те благосиљати у животу моме, у Име Твоје 
подизаћу руке своје. 
6. Као од сала и масти да се насити душа моја, и уснама 
радости хвалиће Те уста моја. 
7. Када бих Те спомињао на постељи мојој, у јутрима бих 
размишљао о Теби. 
8. Јер си постао помоћник мој, и под кровом крила Твојих 
обрадоваћу се. 
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9. Прилепи се душа моја уз Тебе, а мене прихвати десница 
Твоја. 
10. Они узалуд тражише душу моју; сићи ће у дубине 
земље, 
11. предани ће бити мачевима, постаће удео лисицама. 
12. А цар ће се радовати у Богу, хвалиће се свако ко се 
Њиме заклиње; јер се затворише уста оних који говоре 
неправду. 

Псалам 63. 
[ За крај, Псалам Давидов. ]

2. УСЛИШИ, Боже, глас мој када Ти се молим, од страха 
непријатеља избави душу моју. 
3. Покрио си ме од буне злобника, од мноштва делатника 
неправде, 
4. који наоштрише као мач језике своје, затегнуше лук 
свој, ствар горку, 
5. да устреле у скривености непорочног, изненада стрељају 
у њега и не плаши се. 
6. Утврдише себи реч злу, казиваху да сакрију замку. 
Рекоше: Ко ће их видети?
7. Испитиваше безакоње, истрошише се испитујући 
истраживања. Приступи човек, и срце дубоко, 
8. и узвисиће се Бог. Стрела дечија посташе ударци 
њихови, 
9. и изнемогоше у њима језици њихови. Смутише се сви 
који их гледају, 
10. и уплаши се сваки човек. И објавише дела Божија и 
творевине Његове разумеше. 
11. Узвеселиће се праведник у Господу, и уздаће се у 
Њега, и похвалиће се сви прави срцем. 
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После прочитане осме катизме говори се:
Трисвето; Пресвета Тројице; Оче наш;

Затим тропари, глас 5:

Тонем у дубину греха, и бура очајања ме обузима. 
Зато пожури Христе, свесилни Господару свих, и упути ме 
ка тихом пристаништу бестрашћа, ради милости Твоје, 
Спаситељу, и спаси ме.

Слава: Душо моја, овде си привремено, а тамо ћеш 
бити вечно. Гледам судилиште, и на престолу Судију, и 
треперим од пресуде. Пожури душо, обрати се, јер на суду 
праштања нема.

И сада: Надо безнадежних, помоћи беспомоћних, 
заступнице оних који се у Тебе надају, Пресвета Владичице 
Богородице, ниспошљи нам помоћ Твоју, и спаси нас.

Господе помилуј (40 пута). Молитва:

Господе милосрдни и милостиви, дуготрпељиви 
и многомилостиви, чуј молитву моју, и послушај глас 
мољења мога, и учини чудо доброте своје на мени. Постави 
ме на пут Твој, да ходим у истини Твојој. Развесели 
срце моје да бих се бојао светога имена Твога. Јер си 
Ти велик, и твориш чудеса, Ти се једини Бог, и нема Ти 
сличног међу боговима, Господе, силни у милости и благи 
у крепости; јер помажеш, тешиш и спасаваш све који се 
уздају у име Твоје, Оца и Сина и Светога Духа, сада и 
увек и у векове векова. Амин.
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КАТИЗМА 9. 

Псалам 64. 
[ За крај, Псалам Давидов, песма; Јеремије и Језекиља, од 
народа из расејања, када имађаху излазити. ]

2. ТЕБИ приличи песма, Боже, на Сиону, и Теби ће се 
одати молитва у Јерусалиму. 
3. Услиши молитву моју; к Теби ће свако тело доћи. 
4. Речи безаконика надјачаше нас, и безбоштва наша Ти 
ћеш очистити. 
5. Блажен је кога си изабрао и примио, настаниће се у дво-
рима Твојим. Испунићемо се добрима дома Твога; свет је 
Храм Твој, чудесан у правди. 
6. Услиши нас, Боже, Спаситељу наш, надо свих крајева 
земаљских, и оних на мору далеком;
7. Који припрема горе снагом Својом, Који је препојасан 
силом, 
8. Који потреса дубину морску; шум валова морских ко ће 
поднети? Смутиће се народи, 
9. и устрашиће се који живе по крајевима земље од чудеса 
Твојих; изласке јутра и вечера Ти украшаваш. 
10. Посетио си земљу, и напојио си је, умножио си да је 
обогатиш. Река Божија испуни се водама; припремио си 
храну њихову, јер је таква припрема Твоја. 
11. Бразде њене напој, умножи плодове жита њена; у 
капљама њеним обрадоваће се растући. 
12. Благословићеш венац године благости Твоје, и поља 
Твоја испуниће се плодношћу;
13. обогатиће се лепоте пустиње, и брегови ће се опасати 
весељем. 
14. Оденуше се овнови овчији, и долине ће умножити пше-
ницу; кликтаће, јер ће химне певати. 
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Псалам 65. 
[ За крај, песма Псалма, васкрсења. ]

1. УСКЛИКНИТЕ Господу, сва земљо!
2. Псалмопојте Имену Његовом, дајте славу хвали 
Његовој. 
3. Реците Богу: Како су страшна дела Твоја! У мноштву 
силе Твоје ласкаће Ти непријатељи Твоји. 
4. Сва земља нека се поклони Теби, и псалмопева Теби, 
нека псалмопоје Имену Твоме, Вишњи!
5. Ходите и видите дела Божија; како је страшан у саве-
тима Својим већма од синова људских. 
6. Он, Који преобраћа море у сушу, по реци проћи ће људи 
ногама. Тамо ћемо се обрадовати Њему, 
7. Који снагом Својом господари веком; очи Његове 
надгледају народе; они који Га огорчују нека се у себи не 
величају. 
8. Благословите, народи, Бога нашег, и чујте глас хвале 
Његове, 
9. Онога Који је ставио душу моју у живот, и Који није 
дао ноге моје у спотицање. 
10. Јер си нас искушао, Боже; разжегао си нас као што се 
разжиже сребро;
11. увео си нас у замку, ставио си невоље на плећа наша. 
12. Попео си људе на главе наше, прођосмо кроз огањ и 
воду, и извео си нас у починак. 
13. Ући ћемо у дом Твој са свеспаљеницама; одаћу Ти 
завете моје
14. које изрекоше усне моје, и изговорише уста моја у 
невољи мојој. 
15. Свеспаљенице обилне принећу Ти, са кадом тамјана и 
овновима; принећу Ти теоце и јарад. 
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16. Ходите, чујте, и казиваћу вам, сви који се бојите Бога, 
шта је учинио души мојој. 
17. К Њему завапих устима мојим, и уздигох реч под 
језиком мојим. 
18. Ако неправду видех у срцу моме, нека ме не услиши 
Господ. 
19. Ради тога услиша ме Бог, чу глас мољења мога. 
20. Благословен Бог Који не одбаци молитву моју, и ми-
лост Своју од мене. 

Псалам 66. 
[ За крај, у химнама, Псалам песме, Давидов. ]

2. БОЖЕ, смилуј се на нас и благослови нас, јави светло 
лице Твоје на нас, и помилуј нас. 
3. Да буде познат на земљи пут Твој, у свима народима 
спасење Твоје. 
4. Нека Те исповедају и хвале народи, Боже, нека Те 
исповедају и хвале народи сви. 
5. Нека се узвеселе и обрадују народи, јер ћеш судити на-
роде у правди, и народе ћеш одвести на земљу. 
6. Нека Те исповедају и хвале народи, Боже, нека Те 
исповедају и хвале народи сви. 
7. Земља даде плод свој; благослови нас Боже, Боже наш. 
8. Благослови нас, Боже, и нека се боје Њега сви крајеви 
земаљски. 

Псалам 67. 
[ За крај, Давидов Псалам песме васкрсења. ]

2. ДА ВАСКРСНЕ Бог и да се расеју непријатељи Његови, 
и да беже од лица Његовог сви који Га мрзе. 



91

3. Као што ишчезава дим, да ишчезну; као што се топи 
восак пред лицем огња, тако да погину грешници од лица 
Божијег. 
4. И праведници да се узвеселе, да се обрадују пред Богом, 
да се насладе у весељу. 
5. Певајте Богу, псалмопојте Имену Његовом; пут учини-
те Ономе Који је узишао на запад, Господ је име Њему, и 
обрадујте се пред Њим. 
6. Нека се потресу сви од лица Његовог - Оца сирочади и 
Судије удовица. Бог је у месту светоме Своме. 
7. Бог настањује усамљене у дом, Он изводи оковане у 
јунаштву, такође и огорчујуће који обитавају у гробови-
ма. 
8. Боже, када си Ти исходио пред народом Твојим, када 
си Ти пролазио кроз пустињу, 
9. земља се потресе, јер и небеса дадоше кишу од лица 
Бога Синајскога, од лица Бога Израиљева. 
10. Кишу добровољну одредио си, Боже, наслеђу Твоме у 
земљи обећаној; и она ослаби, а Ти си је утврдио. 
11. Животиње Твоје бораве у њој; припремио си је у добро-
ти Твојој сиромаху, Боже. 
12. Господ ће дати реч онима који благовесте снагом мно-
гом. 
13. Цар над војскама народа љубљенога, и лепотом дома 
разделиће плен. 
14. Ако починете усред наслеђа земље обећане, бићете 
као крила голубице посребрењена, и плећа њена у сјајности 
злата. 
15. Када Наднебески разгоњаше цареве по земљи 
Хананској, заснежи се на Селмону. 
16. Гора Божија Васанска, гора богата, гора бујна, гора 
хумовита. 
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17. Зашто завидите горе богате, гори на којој изволе Бог 
да обитава на њој? Јер ће се Господ настанити на њој до 
краја. 
18. Колесница Божија десетохиљадита, хиљаде 
управљајућих; Господ је на њима на Синају, у светињи. 
19. Узишао си на висину, запленио си плен, узео си даре у 
људима, јер се и непокорни за настањење покорише. Господ 
Бог благословен, 
20. благословен Господ из дана у дан; помоћи ће нам на 
путу Бог спасења наших. 
21. Бог наш, Бог је Који спасава; и Господа Господа врата 
су смрти. 
22. Али ће Бог скршити главе непријатеља Његових, врх 
темена оних који ходе у преступима својим. 
23. Рече Господ: Из горе Васана ћу вратити непријатеље, 
вратићу их из дубина морских;
24. да се омочи нога твоја у крви, језик паса твојих од 
крви непријатеља. 
25. Виђени бише покрети Твоји, Боже, покрети певача Бога 
мојега, Цара Који је у Светињи храма. 
26. Пристигоше начелници близу псалмопојућих, усред 
девојака са бубњевима. 
27. У црквама благосиљајте Бога, Господа са извора 
Израиљевих!
28. Тамо је у хору Венијамин најмлађи у иступању, кне-
зови Јудини вође њихове, кнезови Завулонови, кнезови 
Нефталимови. 
29. Заповеди, Боже, силом Твојом; оснажи, Боже, ово што 
си учинио међу нама. 
30. Ради Храма Бога у Јерусалиму, Теби ће донети ца-
реви дарове. 
31. Запрети зверима из трске ритова Египта, крдо бикова 
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међу јуницама народа, да не нападну и затворе опробане 
као сребро; расеј народе који хоће ратове. 
32. Доћи ће посланици из Египта, Етиопија ће пружити 
руку своју Богу. 
33. Царства земаљска, певајте Богу, псалмопојте Господу. 
34. Певајте Богу Који је усео на небо небеско на истоку; 
ево даће гласом Својим глас силе. 
35. Дајте славу Богу; на Израиљу је великолепност 
Његова, и сила Његова у облацима. 
36. Диван је Бог у светима Својима, Бог Израиљев, Он 
ће дати силу и утврђење народу Своме. Благословен Бог. 

Псалам 68. 
[ За крај, за оне који ће се изменити, Давидов. ]

2. СПАСИ МЕ, Боже, јер дођоше воде до душе моје. 
3. Упадох у блато дубоко, и нема дна; дођох у дубине 
морске, и бура потопи ме. 
4. Уморих се вичући, промукну грло моје, ишчилеше очи 
моје од надања на Бога мога. 
5. Умножише се већма од власи главе моје они који ме 
мрзе узалуд; оснажише се непријатељи моји, они који ме 
прогоне неправедно; оно што не узимах, то враћах. 
6. Боже, Ти си познао безумље моје, и прегрешења моја од 
Тебе се не скрише. 
7. Нека се не посраме због мене они који стрпљиво чекају 
Тебе, Господе, Господе над војскама; нити да се постиде 
због мене они који Те траже, Боже Израиљев. 
8. Јер ради Тебе подношах ругање, стид покри лице моје. 
9. Отуђен постадох браћи својој, и странац синовима ма-
тере моје. 
10. Јер ревност за дом Твој изједе ме, и ругања оних који 
Тебе руже падоше на мене. 
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11. И покрих постом душу моју, и постадох себи за поругу. 
12. И узех за одећу моју врећу, и постадох њима за при-
чу. 
13. Нада мном уживаху они што седе на вратима, и о 
мени певаху винопије. 
14. А ја молитвом својом хитах к Теби Господе; време је 
благовољења, Боже, у мноштву милости Твоје; услиши 
ме, у истини спасења Твога. 
15. Спаси ме од блата, да не потонем; да се избавим од 
оних који ме мрзе, и од вода дубоких. 
16. Да ме не потопи бура водена, нити да ме прогута без-
дан, нити да бунар затвори нада мном уста своја. 
17. Услиши ме, Господе, јер је блага милост Твоја; по 
мноштву милосрђа Твога погледај на ме. 
18. Не одврати лице Твоје од слуге Твога, јер сам 
жалостан, брзо ме услиши. 
19. Погледај на душу моју, и избави је; ради непријатеља 
мојих избави ме. 
20. Јер Ти знаш поругу моју, и посрамљење моје, и стид 
мој; пред Тобом су сви угњетавачи моји. 
21. Увреду очекиваше душа моја и муку; и очекивах 
сажаљивача, и не беше га, и тешитеља, и не нађох га. 
22. И дадоше ми за храну жуч, и у жеђи мојој напојише 
ме оцтом. 
23. Нека буде трпеза њихова пред њима за замку, и за 
узвраћај, и за саблазан. 
24. Нека се помраче очи њихове да не гледају, и леђа 
њихова заувек погури;
25. излиј на њих гнев Твој, и јарост гнева Твога нека их 
снађе. 
26. Нека буде двор њихов пуст, и у насељима њиховим 
нека не буде становника. 
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27. Јер онога кога си Ти ранио, они прогањаху, и на бол 
рана мојих бол додаваху. 
28. Додај безакоње на безакоње њихово, и да не уђу у 
правду Твоју. 
29. Нека буду избрисани из књиге живих, и са праведни-
ма нека се не запишу. 
30. Сиромах и болник ја јесам; спасење Твоје, Боже, нека 
ме прихвати. 
31. Хвалићу Име Бога мога са песмом, величаћу Га у 
похвали;
32. и то ће угодно бити Богу већма од млада телета, које 
израста рогове и папке. 
33. Видите сиромаси, и обрадујте се; тражите Бога, и 
жива ће бити душа ваша. 
34. Јер услиша Господ убоге, и сужње Своје не понизи. 
35. Нека Га хвале небеса и земља, море и све што се у 
њима креће. 
36. Јер ће Бог спасити Сион, и изградиће се градови 
Јудеје. И настаниће се тамо, и наследиће народ Твој;
37. и семе слугу Твојих поседоваће Јудеју, и који љубе 
Име Твоје настаниће се у њој. 

Псалам 69. 
[ За крај, Давидов, за спомен, да ме спаси Господ. ]

2. БОЖЕ, на помоћ моју пази; Господе, да ми помогнеш 
похитај. 
3. Нека се постиде и посраме који траже душу моју; нека 
се врате натраг, и нека се посраме који ми хоће зла;
4. да се поврате одмах постиђени, који ми говоре: добро, 
добро!
5. Нека се обрадују и узвеселе због Тебе сви који Те тра-
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же, Господе, и да говоре свагда они што љубе спасење 
Твоје: Да се узвелича Господ!
6. А ја сам ништ и убог, Боже, помози ми. Помоћник мој 
и Избавитељ мој јеси Ти, Господе, не закасни. 

После прочитане девете катизме говори се:
Трисвето; Пресвета Тројице; Оче наш;

Затим тропари, глас 6:

Помишљам на страшни дан суда, и плачем због 
злих дела мојих. Шта ћу одговорити бесмртном Цару, 
или како ћу се ја блудни усудити да погледам на Судију? 
Због тога са сузама вапијем: Милосрдни Оче, Јединородни 
Сине и Свети Душе, помилуј ме.

Слава: Господе, када будеш сео да извршиш 
праведни суд, на месту које си одредио, у долини плача, не 
изобличи ме и не посрами ме пред анђелима, због тајних 
злих дела мојих, него ме поштеди, Боже, и помилуј ме.

И сада: Ти си нада и моћни покров свима који 
Ти прибегавају, Богородитељко, милосрдна заступнице 
света. Моли усрдно са анђелским бестелесним силама 
човекољубивог Бога, кога си родила, да избави душе наше 
од сваке претње, једина Благословена.

Господе помилуј (40 пута). Молитва:

Владико, Господе Боже наш, који једини знаш и 
болест и лек за немоћну душу моју, исцели је како знаш, 
ради велике милости и милосрђа Твога, будући да од 
дела мојих не могу на њу приложити ни завој, ни уље, 
ни повез. Но Ти; који ниси дошао да праведнике зовеш на 
покајање, него грешнике, помилуј, умилостиви се, и опрости 
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ми. Поцепај списак многих срамних дела мојих, и постави 
ме на прави пут Твој, да бих ходио у истини Твојој, и 
избегао стреле лукавога. И нека неосуђено предстанем 
пред страшним предстолом Твојим, да славим и певам 
пресвето име Твоје у векове. Амин.



98

КАТИЗМА 10. 
 
Псалам 70. 
[ Давидов Псалам, синова Јонадавових и првих 
заробљеника. ]

1. У ТЕБЕ се, Господе, поуздах, да се не постидим до 
века. 
2. Правдом Твојом избави ме и изведи ме; приклони ми 
ухо Твоје и спаси ме. 
3. Буди ми Бог заштитник и место утврђено да ме спа-
сеш, јер утврђење моје и прибежиште моје јеси Ти. 
4. Боже мој, избави ме из руке грешника, из руке безако-
ника и неправдујућег. 
5. Јер си Ти трпљење моје, Господе; Господе, Надо моја од 
младости моје. 
6. На Тебе се ослоних од утробе, од материце мајке моје 
Ти си мој покровитељ; у Теби је хвалопој мој свагда. 
7. Као чудо постадох многима, а Ти си помоћник силан. 
8. Нека се испуне уста моја хвале Твоје, да певам славу 
Твоју, сав дан великолепност Твоју. 
9. Не одбаци ме у време старости, када нестане снаге моје 
не напусти ме. 
10. Јер ми рекоше непријатељи моји, и они што вребају 
душу моју саветоваше се заједно, 
11. говорећи: Бог га је оставио! гоните га и ухватите га, 
јер нема избавитеља. 
12. Боже мој, не удаљуј се од мене; Боже мој, похитај у 
помоћ моју. 
13. Нека се посраме и ишчезну који клеветају душу моју, 
нека се обуку у срамоту и стид који ми траже зала. 
14. А ја ћу свагда надати се у Тебе и придодаћу свакој 
хвали Твојој. 
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15. Уста ће моја објавити правду Твоју, сав дан спасење 
Твоје, јер не знам књижевности да бих описао. 
16. Ући ћу у сили Господњој; Господе, спомињаћу правду 
Тебе јединога. 
17. Боже, научио си ме од младости моје, и до сада 
објављујем чудеса Твоја. 
18. И до старости и остарелости, Боже мој, не остављај 
ме, докле не објавим мишицу Твоју свему нараштају 
долазећем, моћ Твоју и правду Твоју, 
19. Боже, до највиших висина, величине што си ми учинио. 
Боже, ко је сличан Теби?
20. Колике си ми показао невоље многе и зле, и повратив-
ши се оживио си ме, и из бездана земље опет си ме извео. 
21. Умножио си на мени величанство Твоје, и повративши 
се утешио си ме, и из бездана земље опет си ме извео. 
22. Јер ћу се исповедати Теби у народима, Господе; на 
органу псалтира истину Твоју, Боже; псалмопеваћу Ти на 
гитари, Свече Израиљев. 
23. Обрадоваће се уста моја, када Ти псалмопојем, и душа 
моја коју си избавио. 
24. А још и језик мој сав дан поучаваће се правди Твојој, 
када се посраме и постиде они који ми траже зла. 

Псалам 71. 
[ За Соломона, Псалам Давидов. ]

1. БОЖЕ, суд Твој цару дај и правду Твоју сину царевом, 
2. да суди народу Твоме у правди и сиромахе Твоје у суду 
праведном. 
3. Нека узму на се планине мир народу Твоме и хумови 
правду Твоју. 
4. Судиће сиромахе народа и спашће синове убогих и 
понизиће клеветника, 
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5. и сапребиваће са сунцем и пре месеца кроз нараштај и 
нараштаје. 
6. Сићи ће као роса на руно и као капље које капљу на 
земљу. 
7. Засијаће у дане његове правда и мноштво мира, докле 
се не уклони месец. 
8. И господариће од мора до мора и од река до крајева 
васељене. 
9. Пред њим ће припасти Етиопљани, и непријатељи 
његови прах ће лизати. 
10. Цареви Тарсијски и острва даре ће принети, цареви 
Арапски и Савски даре ће донети. 
11. И поклониће се њему сви цареви земаљски, сви народи 
њему ће служити. 
12. Јер је избавио сиромаха од руке моћника, и убогог који 
немаше помоћника. 
13. Поштедеће сиромаха и убогога, и душе убогих спасиће. 
14. Од лихве и неправде избавиће душе њихове, и драго-
цено је име његово пред њима. 
15. И живеће, и даће му се од злата Арабијског, и молиће 
се за њега свагда, васцели дан њега ће благосиљати. 
16. Биће утврђење на земљи на врховима гора; преузнеће 
се изнад Ливана плод његов, и исцветаће из града као 
трава из земље. 
17. Нека буде име његово благословено у векове, пре сунца 
пребиваће име његово; и благословиће се у њему сва пле-
мена земаљска, сви народи називаће га блаженим. 
18. Благословен Господ Бог Израиљев, Који једини чини 
чудеса. 
19. И благословено Име славе Његове до века и у век века, 
и испуниће се славе Његове сва земља. Нека тако буде. 
Амин. 



101

Псалам 72. 
[ Псалам Асафов. ]

1. КАКО је добар Бог Израиљу, свима правима срцем. 
2. А мени замало да не склизнуше ноге, замало да не 
скренуше кораци моји. 
3. Јер позавидех безаконицима гледајући мир грешника;
4. јер нема трајања у смрти њиховој и постојаности у 
казни њиховој, 
5. у трудовима људским они нису и са људима не бивају 
кажњени. 
6. Зато их ухвати гордост до краја, оденуше се у неправ-
ду и безбожност своју. 
7. Изађе као из дебелог сала неправда њихова, пређоше у 
расположење срца;
8. смислише и говорише у лукавству, неправду у висину 
говорише;
9. поставише на небо уста своја, и језик им се пружи до 
земље. 
10. Ради тога окренуће се народ мој овамо к њима, и 
сматраће да ће се дани пуни среће наћи њима. 
11. И рекоше: Како дозна Бог; и има ли знања у Вишњега?
12. Ево, такви су грешници и уживачи, до века се држе 
богатства. 
13. И рекох: Еда ли узалуд учих правди срце моје и уми-
вах у невиности руке моје, 
14. и бејах бијен васцели дан, и изобличење моје биваше 
свако јутро?
15. Ако говорах: Казиваћу тако, гле нараштају синова 
Твојих бих преступник завета. 
16. И замислих да дознам то, и би преда мном труд и 
мука;
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17. док не уђох у Светилиште Божије и схватих свршетке 
њихове. 
18. Јер, за лукавства њихова ставио си им зла, оборио си 
их када се узгордише. 
19. Како дођоше у опустошење ненадно, ишчезоше, про-
падоше због безакоња свога. 
20. Као сан онога који се буди, Господе, у граду Твоме лик 
њихов уништићеш. 
21. Јер се распали срце моје, и утроба се моја измени, 
22. и ја бих понижен и не познах, као скот бејах код Тебе. 
23. А ја сам свагда са Тобом, узео си десну руку моју, 
24. и у савету Твоме повео си ме, и са славом си ме при-
мио. 
25. Јер шта ми то постоји на небу, и осим Тебе шта хте-
дох на земљи?
26. Ишчезе срце моје и тело моје, Боже срца мога, и удео 
је мој Бог до века. 
27. Гле, који себе удаљују од Тебе, пропашће, погубио си 
сваког прељубника од Тебе. 
28. А мени је добро прилепљивати се Богу, полагати на 
Господа наду своју, да објављујем све хвале Твоје на вра-
тима кћери Сионове. 

Псалам 73. 
[ Поучан, Псалам Асафов. ]

1. ЗАШТО си нас, Боже, одбацио до краја, разгневи се 
јарост Твоја на овце паше Твоје?
2. Опомени се сабора народа Твога, којег си стекао од по-
четка, избавио си жезал наслеђа Твога, ову гору Сион, на 
којој си се настанио. 
3. Дигни руке Твоје на охолости њихове до краја, колико 
зло замисли непријатељ на Светиње Твоје. 
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4. И хваљаху се они који Те мрзе усред празника Твога, 
поставише знамења своја као знаке, и не познаше. 
5. Као на горњем излазу, 
6. као у шуми дрвећа исекоше секирама врата њезина, 
заједно сечивом и брадвом њу разрушише. 
7. Запалише огњем Светилиште Твоје, на земљу оскврни-
ше насеље Имена Твога. 
8. Рекоше у срцу своме сродници њихови заједно: Ходите 
да укинемо све празнике Божије са земље. 
9. Знаке њихове не видесмо, нема више пророка код њих, 
и нас неће више познати. 
10. Докле ће, Боже, да вређа непријатељ, да раздражује 
противник Име Твоје до краја?
11. Зашто одвраћаш руку Твоју и десницу Твоју из сред 
наручја Твога до краја?
12. А Бог је Цар наш пре векова, учини спасење посред 
земље. 
13. Ти си утврдио силом Твојом море, Ти си сатро главе 
змајева у води. 
14. Ти си згазио главу змије, дао си је за јело народима 
Етиопским. 
15. Ти си отворио изворе и потоке, Ти си исушио реке 
Итамске. 
16. Твој је дан и Твоја је ноћ, Ти су уредио светлост и 
сунце. 
17. Ти си створио све пределе земље, лето и пролеће Ти 
си их саздао. 
18. Сети се овога: непријатељ је ружио Господа, и народ 
безуман раздражи Име Твоје. 
19. Немој предати зверима душу која се исповеда Теби, 
душе убогих Твојих не заборави до краја. 
20. Погледај на завет Твој, јер се испунише тамна места 
земље кућама безакоња. 
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21. Да се не врати унижени постиђен, сиромах и убоги 
хвалиће Име Твоје. 
22. Устани, Боже, суди распру Твоју; опомени се ружења 
Твога од безумника сав дан. 
23. Не заборави глас молитвеника Твојих; гордост 
мрзитеља Твојих узиђе за свагда преда Те. 

Псалам 74. 
[ За крај, да не погубиш, Псалам песме, Асафов. ]

2. ИСПОВЕДАЋЕМО се Теби, Боже, исповедаћемо се 
Теби и призиваћемо Име Твоје. 
3. Казиваћу сва чудеса Твоја, када узимаднем времена. 
Правде ћу пресуђивати, говори Господ. 
4. Растопи се земља и сви који живе на њој, ја утврдих 
стубове њене. 
5. Рекох законопреступницима: Не безаконујте; и грешни-
цима: Не узвишујте моћ своју, 
6. не уздижите у висину рог свој, и не говорите против 
Бога неправду. 
7. Јер нема спаса ни са истока, ни са запада, нити са 
пустињских гора, 
8. јер је Бог Судија, овога понижује и онога узвишава. 
9. Јер је чаша у руци Господњој, испуњена пићем вина не-
раствореног, и Он пресипаше из овога у оно, али се комина 
Његова не испразни, пиће је сви грешници земље. 
10. А ја ћу се обрадовати до века, псалмопеваћу Богу 
Јаковљевом;
11. и све рогове грешника скршићу, и узвисиће се рогови 
праведнога. 
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Псалам 75. 
[ За крај, у химнама, Псалам Асафов, песма Асиријцу. ]

2 ПОЗНАТ је у Јудеји Бог, у Израиљу је велико Име 
Његово. 
3. И би у миру место Његово, и обиталиште Његово на 
Сиону;
4. тамо скрши моћи стрела, оружје и мач и рат. 
5. Ти светлиш чудесно са гора вечних. 
6. Смутише се сви неразумни срцем, уснише сан свој и не 
нађоше ништа у рукама својим сви људи богати. 
7. Од претње Твоје, Боже Јаковљев, задремаше јахачи на 
коњима. 
8. Ти си страшан, и ко ће Ти се супротставити? Отуда 
је гнев Твој. 
9. С неба учиниш да се чује суд Твој, земља се уплаши и 
умири, 
10. када устане на суд Бог, да спасе све кротке на земљи. 
11. Јер мисао човекова исповедиће се Теби, и остатак по-
мисли празноваће Теби. 
12. Заветујте се и испуните завете Господу Богу нашем; 
сви који су око Њега донеће дарове, 
13. Њему Страшноме, који одузима духове кнезова, 
страшноме мимо царева земаљских. 

Псалам 76. 
[ За крај, за Идитуна, Псалам Асафов. ]

2. ГЛАСОМ мојим ка Господу завиках, гласом мојим ка 
Богу, и услиша ме. 
3. У дан невоље моје Бога тражих, рукама мојим пружах 
се ноћу пред Њим, и не преварих се; јер одби душа моја да 
се утеши иначе. 
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4. Сетих се Бога, и обрадовах се; размишљах, и омалоду-
ши се дух мој. 
5. Претекоше очи моје страже јутарње, смутих се и не 
говорих. 
6. Замишљах дане старе, и година вечних сетих се и про-
учавах;
7. ноћу се срцем својим удубљивах, и дух мој истражи-
ваше. 
8. Еда ли ће у векове одбацити Господ, и неће ли 
настојати још да благоволи?
9. Или ће до краја милост Своју да прекрати; реч Своју 
скрати из нараштаја у нараштај?
10. Хоће ли Бог заборавити да се смилује; или ће у љутњи 
Својој суздржати милосрђе Своје?
11. И рекох: Сада започех, ова је измена деснице Вишњега. 
12. Сетих се дела Господњих, јер ћу се опоменути од по-
четка чудеса Твојих;
13. и поучаваћу се у свима делима Твојим, и у подухва-
тима Твојим уживаћу. 
14. Боже, у Светињи је пут Твој; ко је Бог велик као Бог 
наш?
15. Ти си Бог Који чиниш чудеса; објавио си у народима 
силу Твоју. 
16. Избавио си мишицом Твојом народ Твој, синове 
Јаковљеве и Јосифове. 
17. Видеше Те воде, Боже, видеше Те воде и уплашише се, 
потресоше се бездани; мноштво гласова водених, 
18. глас дадоше облаци, јер и стреле Твоје пролећу;
19. глас грома Твога у колесу је; осветлише муње Твоје 
васељену, потресе се и устраши се земља. 
20. У мору су путеви Твоји, и стазе Твоје у водама мно-
гим, и трагови Твоји неће се дознати. 
21. Водио си као овце народ Твој руком Мојсеја и Аарона. 
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После прочитане десете катизме говори се:
Трисвето; Пресвета Тројице; Оче наш;

Затим тропари, глас 6:

Ужасавам се страшнога дана доласка Твога, 
Господе Христе, и бојим се неизбежног суда. Ужасавам 
се и дрхтим, јер мноштво сагрешења имам. Али пре 
краја, као милостив Бог, обрати ме к себи и спаси ме, 
многомилостиви Спаситељу мој.

Слава: Када се поставе престоли на суду; Господе, 
и људи предстану судилишту Твоме, неће више бити 
цењен цар од војника, нити ће веће преимућство имати 
господар над слугом, него ће се свако својим делима или 
прославити или постидети.

И сада: Ти си се удостојила великих дарова, 
Пречиста Дјево Богомати, јер си у телу родила једнога 
од Тројице, Христа Животодавца, ради спасења душа 
наших.

Господе помилуј (40 пута). Молитва:

Господе, Боже наш, богати у милости и недостижни 
у милосрђу, који си једини безгрешан по природи, и који 
си постао у свему сличан нама, али без греха, услиши у 
овај час страдално мољење моје, јер сам убог и сиромах у 
добрим делима, и срце се моје смутило у мени. Ти знаш, 
Свевишњи Царе, Господе Неба и Земље, да сву младост 
своју у гресима проживех, и ходих за похотама тела свога, 
сав поставши потсмех демонима, сав се потчинивши 
ђаволу. Ваљах се у прљавим сластима, помрачих се у 
мислима од младости, па чак и сада сам такав јер не 
желим да творим свету вољу Твоју. Сав сам заробљен 
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од навале страсти, поставши потсмех и поруга демонима, 
не помишљајући у уму како је несносан гнев претње Твоје 
за грешнике, и страшно пребивање у паклу огњеном. Због 
тога у очајање падох, никако ми у ум обраћење не долази, 
и усамљен сам и наг без Тебе. Који ли грех не учиних, 
које ли дело демонско не починих, које ли стидно и блудно 
дело са задовољством и хитањем не изврших, упрљавши 
ум телесним помислима, тело блудом оскрнавивши, дух 
блудним помислима упрљавши, јер сваки уд јаднога тела 
мога заволео је зло да чини и греху да служи. И ко ме још 
неће оплакати јаднога, ко ме неће оплакати осуђенога. 
Јер ја једини, Владико, јарост Твоју прогневих, ја једини 
гнев Твој распалих, ја једини зло пред Тобом учиних, 
превазишавши и победивши све грешнике од постања 
света, несравњено више од њих грешивши, без наде да ћу 
опроштај задобити.

Али будући да си многомилостив и милосрдан, 
Човекољупче, и да очекујеш људско покајање, ево и ја, 
бацам се пред страшно и неиздрживо судилиште Твоје. 
И као што се пречистих ногу Твојих са страхом дотичем, 
из дубине душе Те смерно призивам: Очисти ме, Господе, 
опрости милостиви, помилуј немоћ моју, приклони се 
страдању моме, чуј мољење моје, и не презри сузе моје. 
Прими мене који се кајем, заблуделог ме обрати, онога који 
Ти се обраћа, пригрли, и онога који Ти се моли, опрости 
му. Јер Ти ниси одредио покајање за праведнике, нити си 
одредио опроштај за оне који не греше, него си одредио 
покајање за мене грешног. Због тога сам заслужио да се 
љутиш на мене, и ево, наг и обнажен стојим пред Тобом, 
срцевидче Господе, исповедајући грехе моје, и ме могу да 
гледам на висину Небеску, повијајући се од тежине грехова 
мојих. Просвети умне очи срца мога и дај ми умиљење да 
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бих се кајао, и скрушеност срца да бих се исправио. И да са 
добром надом и истинитим уверењем ка тамошњем свету 
пођем, непрестано хвалећи и благосиљајући свесвето име 
Твоје, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у векове 
векова. Амин.
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КАТИЗМА 11. 

Псалам 77. 
[ Поучан, Псалам Асафов. ]

1. ПАЗИТЕ, народе мој, на закон мој, пригните ухо своје 
речима уста мојих. 
2. Отворићу у причама уста своја, говорићу старе за-
гонетке. 
3. Оно што чусмо и дознасмо, то и оци наши казиваше;
4. не скри се од деце њихове у другом нараштају, казујући 
хвале Господње, и све силе Његове, и чудеса Његова, која 
учини. 
5. И подиже сведочанство у Јакову, и закон постави у 
Израиљу, што је заповедио оцима нашим да то обзнане 
синовима својим, 
6. да дозна нараштај други, синови који ће се родити, и 
устану и казују то синовима својим, 
7. да на Бога полажу наду своју и не забораве дела Божија, 
и заповести Његове да траже;
8. да не буду као оци њихови, нараштај покварен и 
преогорчујући, нараштај који није исправљао срце своје, и 
није поверио Богу дух свој. 
9. Синови Јефремови затежући и бацајући стреле окрену-
ше се у дан рата. 
10. Не сачуваше завет Божији, и у закону Његовом не 
хтеше ходити. 
11. И заборавише доброчинства Његова и чудеса Његова, 
која им је показао
12. пред оцима њиховим, што учини чудеса у земљи 
Египатској, на пољу Танејском. 
13. Раздвоји море и проведе их, постави воде као мешину, 
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14. и вођаше их облаком дању и посву ноћ светлошћу 
огња. 
15. Расече стену у пустињи и напоји их као безданом 
многим, 
16. и изведе воду из камена и низведе воде као реке. 
17. И они још продужише да Му греше, огорчише Вишњега 
у пустињи безводној, 
18. и искушаваху Бога у срцима својим, да траже јела 
душама својим;
19. и клеветаше на Бога, и рекоше: Не може ли Бог спре-
мити трпезу у пустињи?
20. Пошто већ удари камен и потекоше воде и потоци 
набујаше, зар не може Он и хлеба дати или припремити 
трпезу народу Своме?
21. И за то чу Господ, и одбаци их, и огањ се запали у 
Јакову, и гнев узиђе на Израиља;
22. јер не вероваше у Бога, нити се надаше у спасење 
Његово. 
23. И заповеди облацима одозго и врата небеска отвори, 
24. и одожди им ману да једу, и хлеб небески даде им;
25. хлеб анђелски једе човек, храну им посла у изобиљу. 
26. Подиже југ са неба и наведе силом Својом источни 
ветар, 
27. и даде кишу меса по њима као прашину, и као песак 
морски птице крилате;
28. и падоше усред окола њиховог, около шатора њихових. 
29. И једоше и наситише се веома, и жељу њихову даде 
њима, 
30. не лишише се жеље своје. Али, још док храна беше у 
устима њиховим, 
31. дође гнев Божији на њих, и већину међу њима поби, 
и изабране Израиљеве сатре. 
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32. У свему томе још сагрешише, и не повероваше чудеси-
ма Његовим, 
33. и ишчезоше у сујети дани њихови, и године њихове са 
хитањем. 
34. Када их погуби, тад Га тражаху, и враћаху се и рано 
ранише к Богу, 
35. и опоменуше се да је Бог помоћник њихов и Бог Вишњи 
Избавитељ је њихов. 
36. И заволеше Га устима својим, а језиком својим сла-
гаше Га, 
37. и срце њихово не беше искрено са Њим, нити поверова-
ше завету Његовом. 
38. А Он је милосрдан и очишћује грехе њихове, и не 
погубљује, и већма настоји да одврати јарост Своју и не 
распаљује сав гнев Свој. 
39. И опомену се да су тело, дух који одлази и не враћа се. 
40. Колико пута Га огорчише у пустињи, разгневише Га 
у земљи безводној?
41. И вратише се и искушаваху Бога, и Светога 
Израиљевог разљутише. 
42. И не опоменуше се руке Његове, дана у који их избави 
из руке мучитеља, 
43. како учини у Египту знаке Своје и чудеса Своја у 
пољу Танејском. 
44. И преобрати у крв потоке њихове у Египту, и бунаре 
њихове, да не би пили. 
45. Посла на њих псећу муву, и изједе их; и жабу, и 
разједе их;
46. и даде црву плодове њихове, и трудове њихове ска-
кавцима;
47. поби градом винограде њихове, и смокве њихове мра-
зевима, 
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48. и предаде граду стоку њихову, и имање њихово огњу. 
49 Посла на њих гнев јарости Своје, јарост и гнев и жа-
лост, послање по анђелима зла. 
50. Припреми пут гневу Своме и не поштеди од смрти 
душе њихове и стоку њихову затвори у смрт;
51. и погуби свако прворођено у земљи Египта, првину 
сваког бола њиховог у шаторима Хамовим. 
52. И подиже као овце народ Свој, и поведе их као стадо 
у пустињу, 
53. и вођаше их са поуздањем, и не устрашише се; и 
непријатеље њихове покри море Црвено. 
54. И узведе их на гору Светиње Своје, гору ову Сион коју 
стече десница Његова. 
55. И изагна испред лица њихова народе незнабожне, 
и даде им у наслеђе ужетом деломерења, и настани у 
насељима њиховим племена Израиљева. 
56. И опет искушаваху и огорчаваху Бога Вишњега, и 
сведочанства Његова не сачуваше;
57. и одвратише се и одвргоше, као и оци њихови, и пре-
окренуше се у лук искривљен;
58. и разгневише Га на хумовима својим, и идолима својим 
раздражише Га. 
69. Чу Бог и одврати очи, и потре веома Израиља, 
60. и одбаци скинију Силомску, насеље Своје где се на-
стани међу људима. 
61. И предаде у ропство снагу њихову, и лепоту њихову 
у руке непријатеља, 
62. и сколи мачем народ Свој, и наслеђе Своје презре. 
63. Младиће њихове прождре огањ, и девојке њихове не 
бише ожаљене;
64. свештеници њихови падоше од мача, и удовице њихове 
не бише оплакане. 
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65. И устаде као спавајући Господ, као моћник опијен 
вином, 
66. и порази непријатеље Своје унатраг, посрамљење вечно 
даде њима. 
67. И одбаци насеље Јосифово, и племе Јефремово не из-
абра;
68. а изабра племе Јудино, гору Сион коју заволе. 
69. И изгради као једнорога Светињу Своју, на земљи је 
утемељи до века. 
70. И изабра Давида слугу Свога, и узе га од стада 
овчијих, 
71. од јагњилишта узе њега, да он напаса Јакова слугу 
Свога, и Израиља наслеђе Своје. 
72. И напасаше их у безазлености срца Свог, и у разбо-
ритости руку својих вођаше их. 

Псалам 78. 
[ Псалам Асафов. ]

1. БОЖЕ, дођоше незнабожци у наслеђе Твоје, оскврни-
ше Храм свети Твој, поставише Јерусалим као кошару од 
поврћа. 
2. Поставише трупове слугу Твојих за храну птицама 
небеским, месо преподобних Твојих зверима земаљским;
3. излише крв њихову као воду около Јерусалима, и не 
беше ко да сахрани. 
4. Постасмо руг суседима нашим, потсмех и поруга онима 
око нас. 
5. Докле ћеш се, Господе, гневити без краја, распаљивати 
као огањ ревност Твоју?
6. Излиј гнев Твој на незнабожце који Те не знају, и на 
царства која Име Твоје не призваше;
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7. јер прождреше Јакова, и место његово опустошише. 
8. Не спомени наша стара безакоња; нека нас брзо пред-
ухитре милости Твоје, Господе, јер осиромашисмо веома. 
9. Помози нам, Боже, Спаситељу наш; ради славе Имена 
Твога, Господе, избави нас; и очисти грехе наше ради 
Имена Твога, 
10. да не кажу народи незнабожни: Где је Бог њихов? И 
нека буде позната у народима пред очима нашим освета 
крви слугу Твојих коју пролише. 
11. Нека изађе преда Те уздисање сужања; по величан-
ству мишице Твоје сачувај синове убијених. 
12. Узврати суседима нашим седмоструко у наручје 
њихово поругу њихову, којом су Те ружили, Господе. 
13. А ми, народ Твој и овце паше Твоје, узвратно ћемо 
Те славити до века, из нараштаја у нараштај јављаћемо 
хвалу Твоју. 

Псалам 79. 
[ За крај, за оне који ће се изменити, сведочанство 
Асафово, Псалам за Асиријца. ]

2. ТИ КОЈИ напасаш Израиља, пази; Који водиш као овце 
Јосифа, Који седиш на Херувимима, појави се. 
3. Пред Јефремом и Венијамином и Манасијом подигни 
силу Твоју, и дођи да нас спасеш. 
4. Боже, обрати нас, и јави светло лице Твоје, и спашћемо се. 
5. Господе Боже над војскама, докле ћеш се гневити на 
молитву слугу Твојих?
6. Да нас храниш хлебом суза и појиш нас сузама на 
меру?
7. Поставио си нас за спорење суседима нашим, и 
непријатељи наши ругаху се нама. 
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8. Господе Боже над војскама, обрати нас и јави светло 
лице Твоје, и спашћемо се. 
9. Виноград из Египта пренео си, изагнао си незнабожце 
и засадио га;
10. пропутио си пут испред њега и засадио лозе његове, 
те испуни земљу. 
11. Покри горе сенка његова, и гране његове покрише кедро-
ве Божије;
12. пружио је лозе своје до мора и до реке младице своје. 
13. Зашто си оборио ограду његову, те га беру сви про-
лазници крај пута?
14. Оштети га вепар из дубраве, и лутајућа звер дивља 
поједе га. 
15. Боже над војскама, обрати се, и погледај с неба и види 
и посети виноград овај, 
16. и утврди га, њега кога засади десница Твоја; и на 
сина човечијег којег си утврдио Себи. 
17. Спаљен огњем и раскопан, од претње лица Твога 
пропашће. 
18. Нека буде рука Твоја на човеку деснице Твоје, и на 
сину човечијем, којег си утврдио Себи. 
19. И нећемо одступити од Тебе, оживећеш нас, и Име 
Твоје призиваћемо. 
20. Господе Боже над војскама, обрати нас, и јави светло 
лице Твоје, и спашћемо се. 

Псалам 80. 
[ За крај, за точила, Псалам Асафов. ]

2. РАДУЈТЕ се Богу помоћнику нашем, кличите Богу 
Јаковљевом. 
3. Узмите псалам и дајте тимпан, псалтир умилни са 
гитаром. 
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4. Затрубите у новомесечје трубом, у благознаменити 
дан празника нашег;
5. јер је заповест Израиљу и суд је Бога Јаковљевог. 
6. Сведочанство у Јосифу поставио га је када изађе из 
земље Египта; језик који није знао, чуо је;
7. ослободио је леђа његова од бремена, руке његове које 
служаху у кошевима. 
8. У жалости си Ме призвао вели Господ, и избавих те; 
услишао сам те у скривености буре, испробах те на води 
спорења. 
9. Слушај, народе Мој, и сведочићу ти: Израиљу, ако ме 
послушаш, 
10. неће бити код тебе бога скорашњег, нити ћеш се 
клањати богу туђему. 
11. Јер сам ја Господ Бог твој, Који те је извео из земље 
Египта; рашири уста твоја, и испунићу их. 
12. И не послуша народ Мој глас Мој, и Израиљ не обрати 
Мени пажњу. 
13. И отпустих их по намерама срдаца њихових, ходиће 
у намерама својим. 
14. Да је народ Мој послушао Мене, да је Израиљ ходио 
путевима Мојим, 
15. до ништавила бих непријатеље њихове понизио и на 
угњетаваче њихове ставио бих руку Моју. 
16. Непријатељи Господњи ласкаше му; и биће време 
Израиљево до века. 
17. И нахрани их од брашна пшеничног, и од стене медом 
насити их. 
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Псалам 81. 
[ Псалам Асафов. ]

1. БОГ стаде на сабору богова, и усред богова пресуђује:
2. Докле ћете судити неправду и гледати на лица без-
божника?
3. Судите сирочету и сиромаху, пониженог и убогог 
оправдајте;
4. избавите убогог и сиромаха, из руке грешника изба-
вите га. 
5. Не познаше нити схватише, јер у тами проходе; 
потрешће се сви темељи земље. 
6. Ја рекох: Богови сте и синови Вишњега сви. 
7. А ви као људи умрећете и као један од кнезова 
паднућете. 
8. Устани, Боже, суди земљи, јер ћеш Ти наследити у 
свима народима. 

Псалам 82. 
[ Песма Псалма, Асафов. ]

2. БОЖЕ, ко ће се уподобити Теби? Не прећути, нити 
укроти гнев, Боже. 
3. Јер ево, непријатељи Твоји повикаше, и они који Те мрзе 
подигоше главу;
4. на народ Твој смислише замисао подлу, и договорише 
се против светих Твојих. 
5. Рекоше: Ходите и уништимо их између народа, и неће 
се више спомињати име Израиља. 
6. Јер се договорише у слози заједно, против Тебе заверу 
склопише:
7. насеља Идумејаца и Исмаилћани, Моавци и Агарјани, 
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8. Гевал и Амон и Амалик, и иноплеменици Филистејци са 
становницима Тира; 
9. јер и Асур придружи се њима, бише у заштиту сино-
вима Лотовим. 
10. Учини им као Мадијаму и Сисари, као Јавину у потоку 
Кисону;
11. пропадоше у Аендору, посташе као ђубре земљи. 
12. Стави кнезове њихове као Орива и Зива и Зевеја и 
Салмана, све кнезове њихове, 
13. који рекоше: Наследимо себи Светилиште Божије. 
14. Боже мој, стави их као коло вртлога, као трску пред 
лице ветра;
15. као огањ који ће спалити дубраву, као пламен који ће 
спалити горе, 
16. тако ћеш их погнати буром Твојом, и гневом Својим 
сатрет ћеш их. 
17. Испуни лица њихова срамоте, и потражиће Име Твоје, 
Господе. 
18. Нека се посраме и смуте у век века, и нека се постиде 
и пропадну, 
19. и нека познају да је Име Твоје Господ; Ти си Једини 
Вишњи по свој земљи. 

Псалам 83. 
[ За крај, за точила, синова Корејевих, Псалам. ]

2. КАКО су мила насеља Твоја, Господе над војскама. 
3. Жедни и топи се душа моја за дворима Господњим. 
Срце моје и тело моје обрадоваше се Богу Живоме. 
4. Јер и птица нађе дом себи, и грлица гнездо себи, где 
ће положити птиће своје. Жртвеници Твоји, Господе над 
војскама, Царе мој и Боже мој. 
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5. Блажени који обитавају у дому Твоме, у век векова 
хвалиће Те. 
6. Блажен је човек коме је заштита у Тебе, Господе; 
усхођења у Храм завештао је у срцу своме, 
7. у долини плача, у месту које је поставио. Јер ће благо-
слове дати Законодавац;
8. ходиће из силе у силу, јавиће се Бог над боговима на 
Сиону. 
9. Господе Боже над војскама, услиши молитву моју; чуј, 
Боже Јаковљев. 
10. Заштитниче наш, види, Боже, и погледај на лице 
Помазаника Твога. 
11. Јер је бољи дан један у дворима Твојим, од хиљада 
других. Изабрао сам рађе да се премећем у дому Бога 
мојега, него да живим у становима безбожничким. 
12. Јер милост и истину љуби Господ Бог, благодат и 
славу даће. Господ неће лишити добара оне који ходе у 
безазлености. 
13. Господе Боже над војскама, блажен је човек који се нада 
у Тебе. 

Псалам 84. 
[ За крај, синова Корејевих, Псалам. ]

2. БЛАГОВОЛЕО си, Господе, земљу Твоју; повратио си 
робље Јаковљево. 
3. Опростио си безакоња народу Твоме, покрио си све грехе 
њихове. 
4. Зауставио си сав гнев Твој, повратио си се од гнева 
јарости Твоје. 
5. Поврати нас, Боже спасења наших, и одврати јарост 
Твоју од нас. 
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6. Еда ли ћеш до века гневити се на нас, или ћеш про-
стирати гнев Твој из нараштаја у нараштај?
7. Боже, Ти повративши се, оживећеш нас; и народ ће се 
Твој обрадовати Теби. 
8. Покажи нам, Господе, милост Твоју, и спасење Твоје 
даруј нам. 
9. Слушаћу шта ће ми рећи Господ Бог, јер ће рећи мир 
на народ Свој, и на преподобне Своје, и на оне који обраћају 
срце своје к Њему. 
10. Али је спасење Његово близу оних који Га се боје, да 
настани славу у земљу нашу. 
11. Милост и истина пољубише се, правда и мир целиваше 
се. 
12. Истина из земље засија, и правда са небеса приниче.
13. Јер ће Господ дати доброту, и земља ће наша дати 
плод свој. Правда ће пред Њим претходити, и ставиће на 
пут стопе Своје. 

После прочитане једанаесте катизме говори се:
Трисвето; Пресвета Тројице; Оче наш;

Затим тропари, глас 7:

Имајући као лек покајање, душо моја, приступи 
са сузама и са уздисањем вапијући: Човекољупче, 
Лекару душа и тела, ослободи ме од сагрешења мојих, 
уподоби ме блудници, разбојнику и царинику, и даруј ми, 
свемилостиви Боже, опроштај безакоња мојих, и спаси ме.

Слава: Не поревновах као цариник у покајању, и као 
блудница не стекох сузе, због духовног слепила колебајући 
се да покајање такво принесем. Али ме Ти спаси милосрђем 
Твојим, Христе Боже, као једини Човекољубац.
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И сада: Пречиста Дјево Богородице, са горњим 
силама анђелским моли Сина Твога, да нам пре краја 
подари опроштај сагрешења, и велику милост.

Господе помилуј (40 пута). Молитва:

Засветли у срцима нашим Човекољубиви Господе, 
вечну светлост Богопознања Твога; И отвори нам мислене 
очи наше, да би смо разумели смисао еванђелских проповеди 
Твојих. Усади у нас страх од блажених заповести Твојих, 
да би смо, победивши све похоте телесне, живели духовним 
животом, мислећи и творећи само оно што је Теби угодно. 
Јер си Ти просвећење душа и тела наших, Христе Боже, 
и Теби славу узносимо, са Беспочетним Твојим Оцем, и 
Свесветим и Благим и Животворним Твојим Духом, сада 
и увек и у векове векова. Амин.
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КАТИЗМА 12. 
 
Псалам 85. 
[ Молитва Давидова. ]

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 многомило-
стив 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 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. 
14. Боже, безаконици устадоше на ме, и скуп силника тра-
жаше душу моју, и не поставише Тебе пред собом. 
15. А Ти, Господе Боже мој, милосрдан си и милостив, 
дуготрпељив и многомилостив и истинит. 
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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. 

Псалам 86. 
[ Синова Корејевих, Псалам песме. ]

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. 
4. Спомињаћу 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. 
7. Јер је свих радујућих се обиталиште у теби. 

Псалам 87. 
[ Песма Псалма, синова Корејевих, за крај, за Маелет да 
одговори, поучан. Емана Израиљца. ]

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. 
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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 на-
вео си на ме. 
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 ис-
тину Твоју у пропасти?
13. Еда ли ће у тами бити позната чудеса Твоја, и прав-
да Твоја у земљи заборављеној?
14. И ја к Теби, Господе, завапих, и јутром молитва моја 
претиче Те. 
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 по-
тресоше 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. 
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Псалам 88. 
[ Поучан, Етана Израиљца. ]

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 не-
бесима 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. 
6. Исповедаће небеса чудеса Твоја, Господе, и истину 
Твоју у цркви светих. 
7. Јер ко ће се у облацима изједначити с Господом, и ко ће 
се уподобити Господу међу синовима Божијим?
8. Бог прослављан 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. 
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. 
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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 на-
рода Мога. 
21. Нађох Давида слугу Свога, уљем светим Мојим по-
мазах 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 дес-
ницу његову. 
27. Он ће Ме призвати: Отац мој јеси Ти, Бог мој и за-
штитник 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 судови-
ма Мојим не буду ходили, 
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32. ако наредбе Моје оскврнаве и заповести Моје не 
сачувају, 
33. посетићу палицом безакоња њихова и ранама неправ-
де 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 на небу. 
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 угњетавача његових, обрадовао 
си све непријатеље његове. 
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 сра-
мотом. 
47. Докле ћеш, Господе, одвраћати се до краја, 
распаљивати се гнев Твој као огањ?
48. Опомени се који је мој састав, ниси ваљда узалуд 
створио све синове људске?
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49. Који је човек који ће живети и неће видети смрти? Ко 
ће избавити душу његову из ада?
50. Где су оне старе милости Твоје, Господе, које си се за-
клео Давиду истином Твојом?
51. Опомени се, Господе, ружења слугу Твојих, које држах 
у недрима мојим од многих народа, 
52. којим поругаше непријатељи Твоји, Господе, поругаше 
издајом Помазаника Твога. 
53. Благословен Господ до века. Нека тако буде. Амин. 

Псалам 89. 
[ Молитва Мојсија човека Божијег. ]

1. ГОСПОДЕ, уточиште си нам био из нараштаја у 
нараштај. 
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, 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 гнева Твога, и јарошћу Твојом сму-
тисмо се. 
8. Поставио си безакоња наша пред Тобом; век наш у 
светлост лица Твога. 
9. Јер сви дани наши ишчезоше, и од гнева Твога ишчезос-
мо; године се наше као паучина схватише. 
10. Дани година наших достизаху собом седамдесет годи-
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на, а ако је у већој крепости, осамдесет година, и већина 
је њих мука и бол. Јер дође унижење на нас, и бићемо 
кажњени. 
11. Ко познаје моћ гнева 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 обра-
довасмо 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. 
17 И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и 
дела руку наших исправи на нас, и дело руку наших ис-
прави. 

Псалам 90. 
[ Похвална песма Давидова. ]

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, 
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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, да те 
сачувају на свим путевима твојим. 
12. На руке ће те узети, да се не спотакне нога твоја о 
камен. 
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. 

После прочитане дванаесте катизме говори се:
Трисвето; Пресвета Тројице; Оче наш;

Затим тропари, глас 7:

Блудницине и Петрове сузе си примио, Господе, и 
цариника си оправдао, који је из дубине душе завапио к 
Теби. Смилуј се и на мене, који Ти са умиљењем припадам, 
и помилуј ме.
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Слава: Прими ме, Господе, као цариника, и очисти 
ме као блудницу, Владико, и као Хананејку ме помилуј, по 
великој милости Твојој.

И сада: Мати Светлости, благословена Богородице, 
моли се Христу Богу да нам засија јутром светлошћу 
својом, и подари велику милост душама нашим.

Господе ломилуј (40 пута). Молитва:

Господе, Боже мој, једини благи и човекољубиви, 
једини милостиви и кротки, једини истинити и праведни, 
једини добри и милосрдни. Нека се излије сила Твоја на 
мене грешног и непотребног слугу Твога, Боже наш, и нека 
се укрепи храм душе моје учењем Божанског Еванђеља 
Твога. Владико и Човекољупче, благи и милосрдни, 
просвети утробу моју и све удове моје вољом Твојом. 
Очисти ме од сваке злобе и греха, сачувај ме чистим и 
непорочним од сваког напада и дејства ђаволског. И даруј 
ми по великој доброти Твојој, да вољу Твоју разумем, 
да о вољи Твојој размишљам, да по вољи Твојој живим, 
да се страхом Твојим плашим, да до последњег уздисаја 
творим оно што је Теби угодно. По неисказаној милости 
Твојој сачувај тело моје и душу, ум и мисли, и храм 
душе моје нека не буде уловљен од свих положених замки 
демонских. Господе мој, Господе, закрили ме милошћу 
Твојом, и не остави ме грешног, нечистог и недостојног 
слугу Твога. Јер си Ти заштитник мој, Господе, и једино 
Теби песме певам непрестано, и Теби славу узносим, Оцу 
и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова. 
Амин.
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КАТИЗМА 13. 
 
Псалам 91. 
[ Псалам песме, за дан суботњи. ]

2. ДОБРО је исповедати се Господу, и певати Имену 
Твојему, Вишњи, 
3. објављивати ујутро милост Твоју и истину Твоју то-
ком 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 уду-
бише замисли Твоје. 
7. Човек безуман неће познати, и неразуман неће их схва-
тити. 
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 примаће 
добра многа
16. да најаве: да је праведан Господ Бог наш, и нема не-
правде у Њему. 
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Псалам 92. 
[ За дан предсуботњи, када се насели земља; похвална 
песма Давидова. ]

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 мно-
гих; 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. ]

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, 
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, кад ћете се 
опаметити. 
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9. Онај Који је засадио ухо, зар неће чути, или Створитељ 
ока зар неће видети?
10. Онај Који кажњава народе, зар неће изобличити, Који 
поучава људе знању?
11. Господ зна помисли људске да су сујетне. 
12. Блажен је човек којега казниш, Господе, и из закона 
Твога научиш га, 
13. да га укротиш у дане зле, док се не отвори јама греш-
нику. 
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. 
16. Ко ће ми устати на лукаве, или ко ће са мном пред-
стати 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;
23. и узвратиће им Господ за безакоње њихово, по лука-
вости њиховој погубиће их Господ Бог наш. 
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Псалам 94. 
[ Похвална песма Давидова. ]

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 свом 
земљом;
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, 
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 гневу Своме: Неће ући у покој Мој. 

Псалам 95. 
[ Када се храм изграђиваше после ропства, Песма 
Давидова. ]

1. ПЕВАЈТЕ Господу песму нову, певајте Господу сва 
земљо. 
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2. Певајте Господу, благословите Име Његово, благове-
стите дан дану спасење Његово;
3. објавите у незнабожцима славу Његову, у свима на-
родима чудеса Његова. 
4. Јер је велик Господ и хваљен веома, страшан је над 
свима боговима. 
5. Јер су сви богови назнабожаца демони, а Господ је не-
беса 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 право-
сти. 
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; судиће васељени у правди, народе у ис-
тини Својој. 

Псалам 96. 
[ Давидов, када се земља његова успостављаше. ]

1. ГОСПОД се зацари, нека се радује земља, нека се веселе 
острва многа. 



138

2. Облаци и примрак су око Њега, правда и суд су 
утврђење престола Његовог. 
3. Огањ ће пред Њим претходити и спалиће непријатеље 
Његове;
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 хва-
ле идолима својим. Нека се поклоне Њему сви Анђели 
Његови. 
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 спо-
мену Светиње Његове. 

Псалам 97. 
[ Псалам Давидов. ]

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 прав-
ду Своју, 
3. Опомену се милости Своје Јакову, и истине Своје дому 
Израиљевом. Видеше сви крајеви земље спасење Бога на-
шега. 
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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. ]

1. ГОСПОД се зацари, нека се гневе народи; Који седи на 
Херувимима, нека се потресе земља. 
2. Господ на Сиону је велики и узвишен над свима на-
родима. 
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 у Јакову Ти си учинио. 
5. Узвисујте Господа Бога нашега и поклањајте се 
подножју ногу Његових, јер је Он Свети. 
6. Мојсије и Аарон међу свештеницима Његовим, и 
Самуило међу призивајућима Име Његово; призиваху 
Господа и Он их услиша. 
7. У стубу од облака говораше им, јер чуваху сведочан-
ства Његова и заповести Његове, које им је дао. 
8. Господе Боже наш, Ти си их послушао; Боже, Ти си 
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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. ]

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. 

Псалам 100. 
[ Псалам Давидов. ]

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 из-
гоних; с гордим оком и неситим срцем, са њима не једох. 
6. Очи су моје на вернима земље, да их посадим заједно са 
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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. 

После прочитане тринаесте катизме говори се:
Трисвето; Пресвета Тројице; Оче наш;

Затим тропари, глас 8:

Погледај милосрдним оком Твојим, Господе, смирење 
моје, јер још мало и живот ће се мој потрошити, а од дела 
мојих спасења ми нема. Зато Ти се молим: Погледај мило-
срдним оком Твојим Господе, смирење моје, и спаси ме.

Слава: Забрини се и замисли, душо, како стојиш 
пред Судијом, и помишљај о страшном часу дана онога, јер 
ће суд бити немилостив онима који су били немилостиви. 
Завапи зато Христу Богу: Срцевидче, сагреших Ти, и пре 
него ме осудиш, помилуј ме.

И сада: На уму ми је дан и час страшног, ужасног 
и неизбежног суда Твога, Христе Боже. Дрхтим као 
злочинац, због стидних и злих дела, која једини ја усрдно 
учиних. Зато Ти са страхом припадам, вапијући тужно: 
Молитвама Пресвете Богородице, која Те је родила, 
многомилостиви Господе, спаси ме.

Господе помилуј (40 пута). Молитва:

Господе Свети, који на висинама живиш, и 
свевидећим оком Твојим на све што си створио гледаш, 
Теби се приклањам душом и телом, и Тебе молим, 
Светијег од свих светих: Пружи невидљиву руку Твоју 
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из светог обиталишта Твога, и благослови све нас. И 
ако Ти шта сагрешисмо, вољно или невољно, као благ и 
човекољубив Бог опрости, дарујући нам и неисцрпна добра 
Твоја. Јер је Твоје да нас милујеш, и спасаваш, Боже наш, 
и Теби славу узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада 
и увек и у векове векова. Амин.
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КАТИЗМА 14. 
 
Псалам 101. 
[ Молитва сиромаха, када изнемогне и пред Господом 
излије молење своје. ]

2. ГОСПОДЕ, услиши молитву моју, и вапај мој Теби да 
дође. 
3. Не одврати лице Твоје од мене; у који дан сам жало-
стан, приклони ми ухо Твоје; у који дан Те призовем, брзо 
ме услиши. 
4. Јер ишчезоше као дим дани моји, и кости моје као сува 
грана сасушише се. 
5. Покошен бих као трава, и исахну срце моје, јер забора-
вих јести хлеб свој. 
6. Од гласа уздисања мога, прилепи се кост моја телу 
моме. 
7. Постадох сличан роди пустињској, бејах као ноћна вра-
на на зидинама;
8. бдијах и бих као птица, усамљена на крову куће. 
9. Сав дан ми се ругаху непријатељи, и који ме хвалише 
заклињаху се против мене. 
10. Јер прашину као хлеб једох, и пиће своје са плачем 
мешах, 
11. од лица гнева Твога и љутње Твоје, јер уздигавши, 
низвргао си ме. 
12. Дани моји као дим прођоше, и ја као трава изсахнух. 
13. А Ти, Господе, до века остајеш, и спомен је Твој из 
нараштаја у нараштај. 
14. Ти уставши помиловаћеш Сион, јер је време смилова-
ти се на њега, јер је дошло време. 
15. Јер благоволише слуге Твоје за камење његово, и на 
прах његов смиловаће се. 
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16. И уплашиће се народи Имена Господњег, и сви цареви 
земаљски славе Твоје. 
17. Јер ће сазидати Господ Сион, и јавиће се у слави 
Својој. 
18. Погледа на молитву смирених, и не понизи молење 
њихово. 
19. Да се напише ово потоњем нараштају, и народ који га 
гради хвалиће Господа. 
20. Јер приниче са висине свете Своје, Господ са неба на 
земљу погледа, 
21. да чује уздисање сужања, да одреши синове усмрћених. 
22. Да би објавили на Сиону Име Господње, и хвалу 
Његову у Јерусалиму, 
23. када се саберу народи заједно, и цареви да служе 
Господу. 
24. Одговорио му је на путу моћи његове: Малобројност 
дана мојих објави ми;
25. не узведи ме у преполовљење дана мојих, кроз нараштај 
нараштаја лета су Твоја. 
26. У почетку си Ти, Господе, земљу основао, и дела руку 
Твојих су небеса. 
27. Она ће проћи а Ти остајеш; и све ће као одећа овет-
шати, и као хаљину савићеш их, и измениће се. 
28. А Ти си исти, и година Твојих неће нестати. 
29. Синови слугу Твојих настаниће се, и семе њихово до 
века добро ће напредовати. 

Псалам 102. 
[ Псалам Давидов. ]

1. БЛАГОСЛОВИ, душо моја, Господа, и све што је у мени 
Име свето Његово. 



145

2. Благослови душо моја Господа, и не заборављај сва 
уздарја Његова. 
3. Који очишћује сва безакоња твоја, исцељује све болести 
твоје. 
4. Који избавља од трулежи живот твој, Који те венчава 
милошћу и добротама. 
5. Који испуњује добрима жеље твоје, обновиће се као у 
орла младост твоја. 
6. Чини милостињу Господ, и суд свима онеправдованима. 
7. Казао је путеве Своје Мојсију, синовима Израиљевим 
вољу Своју. 
8. Милосрдан је и милостив Господ, дуготрпељив и много-
милостив. 
9. Неће се до краја гневити, нити ће до века срдити се. 
10. Није нам по безакоњима нашим учинио, нити је по 
гресима нашим узвратио. 
11. Јер по висини неба од земље, утврдио је Господ милост 
Своју на онима који Га се боје. 
12. Колико је далеко исток од запада, удаљио је од нас 
безакоња наша. 
13. Као што милује отац синове, помилова Господ оне који 
Га се боје. 
14. Јер Он позна саздање наше, сети се да прах јесмо. 
15. Човек је као трава, дани његови, као цвет пољски, тако 
прецвета. 
16. Јер изиђе дух из њега, и нема га, и не познаје више 
место своје. 
17. А милост је Господња од века и до века на онима који 
Га се боје, 
18. и правда је Његова на синовима синова оних који чувају 
завет Његов, и памте заповести Његових да их извршују. 
19. Господ је на небу припремио престо Свој, и Царство 
Његово влада над свима. 
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20. Благословите Господа сви Анђели Његови, моћни сна-
гом творећи реч Његову, да чујете глас речи Његових. 
21. Благословите Господа све Силе Његове, служитељи 
Његови творећи вољу Његову. 
22. Благословите Господа сва дела Његова. На сваком 
месту владавине Његове, благослови душо моја Господа. 

Псалам 103. 
[ Давидов. ]

1. БЛАГОСИЉАЈ, душо моја, Господа. Господе, Боже мој, 
узвеличао си се веома. У славу и величанство си се обукао, 
2. светлошћу као хаљином одеваш се, простиреш небо као 
кожу, 
3. Који водама покриваш висине његове. Поставио си об-
лаке за подножје Своје, ходиш на крилима ветрова. 
4. Који чиниш Анђеле Своје духовима, и служитеље Своје 
пламеном огњеним. 
5. Земљу утемељујеш на тврђи њеној, неће се поколебати 
до века;
6. бездан је као хаљина огртач њен, и на горама воде се 
заустављају. 
7. Оне беже од заповести Твоје, и уздрхте од гласа грома 
Твога. 
8. Узлазе на планине и силазе у долине, на место које си 
им одредио. 
9. Границу си поставио коју неће прећи, нити ће се вра-
тити да поплаве земљу. 
10. Ти изводиш изворе у долинама, између планина про-
тичу воде. 
11. Оне напајају све звери пољске, очекују је јелени за жеђ 
своју. 
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12. Птице небеске крај њих се настањују, и између стена 
чују се гласи њихови. 
13. Напајаш горе са висина Својих, наситиће се земља од 
плодова дела Твојих. 
14. Проузрасташ траву за стоку, и зелен на службу 
људима, да произведу хлеб из земље, 
15. и вино весели срце човека; да уљем улепша лице своје, 
и хлеб срце човека укрепљује. 
16. Наситиће се влагом дрвеће пољско, и Ливански кедри 
које си засадио. 
17. Тамо ће птице гнезда своја свити, родино обиталиште 
предводи их. 
18. Горе високе дао си јеленима, стена је прибежиште зе-
чевима. 
19. Створио си месец за времена, сунце познаје залазак 
свој. 
20. Простиреш таму, и настаје ноћ, у њој излазе све зве-
ри шумске, 
21. лавићи што ричу и грабе, и себи храну од Бога траже. 
22. А кад се сунце роди, сакупљају се, и одлазе да легну 
у оборе своје. 
23. Тад излази човек на дело своје, и на посао свој до 
вечера. 
24. Како су величанствена дела Твоја, Господе! Све си 
премудрошћу створио; испуни се земља творевине Твоје. 
25. Ово је море велико и пространо, тамо су гмизавци 
којима броја нема, животиње мале и велике. 
26. Тамо лађе плове, и кит онај којег си створио да се игра 
у њему. 
27. Све од Тебе очекује, да им дајеш храну на време, 
28. кад им дадеш, они се окупљају. Када отвориш руку 
Твоју, све и сва се испуњује добротом. 
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29. А када лице Твоје окренеш, смуте се и колебају; кад им 
одузмеш дах њихов они нестају, и у прах се свој враћају. 
30. Кад им пошаљеш Духа Твога, опет се изграђују, и 
тако обнављаш лице земље. 
31. Нека је довека слава Господња, радоваће се Господ 
делима Својим. 
32. Он Који погледа на земљу, и чини да се тресе; Који се 
дотиче гора, и оне се диме. 
33. Певаћу Господу у животу моме, псалмопојаћу Богу 
моме докле постојим. 
34. Њему ће мио бити разговор мој, и ја ћу се радовати 
Господу своме. 
35. Нека нестану са земље безбожници, и безаконици да 
их више не буде. Благосиљај, душо моја, Господа. 

Псалам 104. 
[ Алилуја. ]

1. ИСПОВЕДАЈТЕ се Господу, и призивајте Име Његово; 
објавите у народима дела Његова;
2. певајте Му и псалмопојте Му, казујте сва чудеса 
Његова. 
3. Хвалите се Именом светим Његовим; нека се радује 
срце оних који траже Господа. 
4. Тражите Господа и оснажите се, тражите лице Његово 
свагда. 
5. Спомињите чудеса Његова која је учинио, дивоте 
Његове и судове уста Његових, 
6. семе Аврамово слуге Његове, синови Јаковљеви изабра-
ни Његови. 
7. Он је Господ Бог наш, по свој земљи судови су Његови. 
8. Опомиње се до века завета Свога, речи коју заповеди 
хиљадама нараштаја, 
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9. коју завешта Авраму, и заклетве Своје Исаку, 
10. и постави је Јакову за заповест, и Израиљу за завет 
вечни, 
11. говорећи: Теби ћу дати земљу Хананску, удео наслеђа 
вашег. 
12. Кад они бејаху бројем мали, малобројни и дошљаци у 
њој, 
13. и прођоше из народа у народ, и из царства у народ 
други, 
14. не допусти човеку да им учини неправду, и због њих 
цареве изобличи:
15. Не дотичите се помазаника мојих и пророцима мојим 
не чините зла. 
16. И призва глад на земљу, сваку набавку хлеба укиде;
17. посла испред њих човека, као роб би продан Јосиф. 
18. Понизише у окове ноге његове, гвожђе прође душу 
његову, 
19. докле не дође Реч Његова, Реч Господња опроба га. 
20. Посла цар, и одреши га, кнез народа и ослободи га. 
21. Постави га господарем дома његова, и начелника свег 
имања његовог, 
22. да научи кнезове његове као себе, и старешине његове 
да умудри. 
23. И уђе Израиљ у Египат, и Јаков се настани у земљи 
Хамовој. 
24. И узрасте Господ народ Свој веома, и ојача га већма 
од непријатеља његових. 
25. Преокрену срце његово да омрзне народ Његов, да учи-
ни зло слугама Његовим. 
26. Посла Мојсија слугу Свога, Аарона којега изабра Себи. 
27. Стави у њих речи знамења Својих, и чудеса Својих у 
земљи Хамовој. 
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28. Посла таму и помрачи их, јер преогорчише речи Његове. 
29. Претвори воде њихове у крв, и помори рибе њихове. 
30. Произведе земља њихова жабе, у ризницама царева 
њихових. 
31. Рече, и дође псећа мува, и комарци у све пределе 
њихове. 
32. Окрену кише њихове у град, огањ спаљујући у земљи 
њиховој. 
33. И удари винограде њихове и смокве њихове, и сатре 
свако дрво области њихове. 
34. Рече, и дође скакавац и гусеница, којима не беше броја, 
35. и поједоше сву траву у земљи њиховој, и поједоше 
плод земље њихове. 
36. И погуби свако прворођено у земљи њиховој, првину 
сваког бола њиховог. 
37. И изведе Израиљ са сребром и златом, и не беше у 
племенима њиховим болник. 
38. Обрадова се Египат одласку њиховом, јер страх њихов 
нападе на њих. 
39. Распростре облак за покров њихов, и огањ да им свет-
ли ноћу. 
40. Тражаху, и дође им птица јаребица, и хлеба небеског 
насити их;
41. разби камен и потекоше воде, потекоше у безводним 
местима реке. 
42. Јер се опомену речи свете Своје Авраму слузи Своме, 
43. и изведе народ Свој у радости, и изабране Своје у 
весељу. 
44. И даде им земље незнабожаца, и трудове народа на-
следише, 
45. да би чували заповести Његове, и закон Његов да 
истражују. 
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После прочитане четрнаесте катизме говори се:
Трисвето; Пресвета Тројице; Оче наш;

Затим тропари, глас 2:

Припадам Ти као блудница, Христе Боже, тражећи 
опроштај грехова, и уместо мирисног мира, од срца Ти 
сузе приносим. Молим Те да ме помилујеш као и њу, Спа-
ситељу, и дарујеш ми очишћење грехова, јер Те као и она 
призивам: Избави ме из блата грехова мојих, и спаси ме.

Слава: Зашто не помишљаш на смрт, душо моја, 
зашто се не обратиш ка исправљању живота, пре него се 
огласе трубе за суд, јер тада неће бити време за покајање. 
Сети се зато цариника и блуднице, који су вапили Господу, 
па и ти као и они завапи: Сагреших Ти, Господе, помилуј ме.

И сада: Ти си уистину превазишла силе Небеске 
рођењем Господа Христа, Приснодјево Богородице. Зато 
Те непрестано величамо, јер смо се преко Тебе Божанством 
обогатили.

Господе помилуј (40 пута). Молитва:

Благодаримо Ти, Господе Боже, Спаситељу наш, јер 
све чиниш на корист живота нашег. Ти си нас умирио у 
протеклој ноћи и подигао нас са постеља наших, и поставио 
нас да се клањамо часном и славном имену Твоме. Зато 
Те молимо, Господе, подај нам благодат и силу, да се 
удостојимо да разумно певамо Теби, да Ти се молимо 
непрестано, и стално да гледамо у Тебе, Спаситељу и 
добротвору душа наших, и да са страхом и трепетом 
ревнујемо на спасењу своме. Услиши нас и помилуј нас, 
милосрдни, и обори нам под ноге видљиве и невидљиве 
непријатеље наше. Подај нам благодат и силу како би 
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отворили уста своја; научи нас заповестима Твојим, да 
Ти се правилно помолимо, јер ми сами не знамо како треба, 
ако нас Ти, Господе, Духом Твојим Светим не научиш. 
Ако шта сагрешисмо до овога часа, речју или делом или 
помишљу, вољно или невољно, остави, отпусти и опрости. 
Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће 
остати, јер је у Тебе очишћење и избављење. Ти си једини 
Свет, и крепки помоћник и заштитник живота нашега и 
Тебе благосиљамо у све векове. Амин.
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КАТИЗМА 15. 
 
Псалам 105. 
[ Алилуја. ]

1. ИСПОВЕДАЈТЕ и хвалите Господа, јер је добар, јер је 
до века милост Његова. 
2. Ко ће изрећи силе Господње, учинити да се чују све 
хвале Његове?
3. Блажени који чувају суд прави и који чине правду у 
свако време. 
4. Помени нас, Господе, у благовољењу народа Твога, по-
сети нас спасењем Твојим, 
5. да видимо у доброти изабране Твоје, да се узвеселимо 
весељем народа Твога, да се хвалимо са наслеђем Твојим, 
6. Сагрешисмо са оцима нашим, безаконовасмо, неправ-
довасмо. 
7. Оци наши у Египту не схватише чудеса Твоја и не 
опоменуше се мноштва милости Твоје, и преогорчише 
узлазећи у море Црвено. 
8. И спасе их ради Имена Свога да познају моћ Његову. 
9. И запрети Црвеном мору, и осуши се, и проведе их кроз 
бездан као кроз пустињу;
10. и спасе их из руке мрзитеља и избави их из руке 
непријатеља;
11. и покри вода мучитеље њихове, ни један од њих не 
остаде. 
12. И повероваше речима Његовим, и певаше хвали Његовој. 
13. Но убрзаше, заборавише дела Његова, не поднесоше 
савет Његов;
14. и зажелеше жељу у пустињи и кушаху Бога у безводној 
земљи. 
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15. И даде им тражњу њихову, и посла задовољење ду-
шама њиховим. 
16. И разгневише Мојсија у околу, Аарона свештенога 
Господњег. 
17. Отвори се земља и прогута Датана, и покри на збору 
Авирона;
18. и распали се огањ на сабору њиховом, пламен попали 
грешнике. 
19. И направише телца у Хориву и поклонише се идолу;
20. и променише славу своју за подобије телца који траву 
једе. 
21. И заборавише Бога Који их спасава, Који је учинио 
велика дела у Египту, 
22. чудеса у земљи Хамовој, страшне ствари у мору 
Црвеном. 
23. И рече да их истреби, да није Мојсије изабрани Његов 
стао у сакрушењу пред Њега, да одврати гнев Његов да 
их не истреби. 
24. И понизише земљу жељену, не вероваше Речи Његовој;
25. и роптаху у шаторима својим, не послушаше гласа 
Господњег. 
26. И подиже руку Своју на њих, да их сатре у пустињи, 
27. и да сатре семе њихово међу незнабожцима, и да их 
расеје по земљама. 
28. И служише службу Велфегору, и једоше од жртава 
мртвих богова. 
29. И раздражише Га у поступцима својим, и умножи се 
у њима пад. 
30. И устаде Финес и умилостиви, и престаде сеча и про-
паст;
31. и урачуна му се у правду из нараштаја у нараштај 
до века. 



155

32. И разгневише Га на води спорења и злострада Мојсије 
због њих;
33. и преогорчише дух његов, и би малодушан у устима 
својим. 
34. Не истребише народе које им рече Господ, 
35. и помешаше се с незнабожцима и научише дела њихова;
36. и служаху идолима њиховим, и би им на саблазан и 
пропаст. 
37. И принеше на жртву синове своје и кћери своје демо-
нима, 
38. и пролише крв невину, крв синова и кћери својих, које 
принеше на жртву идолима Хананским, и крвљу би обојена 
земља;
39. и оскврни се делима њиховим, и блудничише у поду-
хватима својим. 
40. И разгневи се Господ јарошћу на народ Свој и згади 
се на наслеђе Своје;
41. и предаде их у руке незнабожаца и овладаше њима 
мрзитељи њихови;
42. и кињише их непријатељи њихови, и понижени бише 
под руке њихове. 
43. Много пута их је избавио, а они Га преогорчише у 
савету своме, и понизише се у безакоњима својим. 
44. И виде Господ кад бише мучени, кад Он дочу молење 
њихово;
45. и опомену се завета Свога, и раскаја се по мноштву 
милости Своје, 
46. и даде их у сажаљење свију који их заробише. 
47. Спаси нас, Господе Боже наш, и опет нас сабери из не-
знабожаца, да се исповедамо Имену Твоме светоме, да се 
хвалимо хвалом Твојом. 
48. Благословен Господ Бог Израиљев од века и до века. 
И нека рече сав народ: Нека тако буде. Амин. 
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Псалам 106. 
[ Алилуја. ]

1. ИСПОВЕДАЈТЕ и хвалите Господа, јер је добар, јер је 
до века милост Његова. 
2. Нека то кажу избављени од Господа, које је избавио из 
руке непријатеља. 
3. Из земаља сабра их, од истока и запада и севера и 
мора;
4. лутаху у пустињи, у земљи безводној, пут ка граду 
насељења не нађоше, 
5. гладујући и жеђујући, душа њихова у њима ишчиле. 
6. И повикаше ка Господу када се мучаху, и из невоља 
њихових избави их, 
7. и одведе их путем правим да отиду у град насељења. 
8. Нека исповедају Господу милости Његове и чудеса 
Његова синовима људским, 
9. јер нахрани душу празну и душу гладујућу испуни до-
брима. 
10. Оне који седе у тами и сенци смрти, оковане у сиро-
маштву и гвожђу. 
11. Јер преогорчише речи Божије и савет Вишњега раздра-
жише, 
12. и понизи се у мукама срце њихово, онемоћаше, и не би 
кога да помогне. 
13. И повикаше ка Господу када се мучаху, и из невоља 
њихових спасе их, 
14. и изведе их из таме и сенке смрти, и окове њихове 
раскину. 
15. Нека исповедају Господу милости Његове и чудеса 
Његова синовима људским, 
16. јер скрши врата бакарна и полуге гвоздене поломи. 
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17. Прихвати их са пута безакоња њиховог, јер се због 
безакоња Свога понизише. 
18. Сваког јела узгнуша се душа њихова, и приближише 
се до врата смрти. 
19. И повикаше ка Господу када се мучаху, и од свих 
невоља њихових спасе их. 
20. Посла Реч Своју и исцели их, и избави их из трулежи 
њихових. 
21. Нека исповедају Господу милости Његове и чудеса 
Његова синовима људским;
22. и нека принесу Њему жртву хвале и нека објављују 
дела Његова у весељу. 
23. Који силазе у море лађама, и који чине послове у во-
дама многим, 
24. они видеше дела Господња и чудеса Његова у дубини 
мора. 
25. Рече, и стаде ветар бурни, и подигоше се таласи 
његови, 
26. уздижу се до небеса и силазе до бездана; душа се 
њихова растапаше у залима;
27. смутише се, потресоше се као пијаница, и сва мудрост 
њихова потону. 
28. И повикаше ка Господу када се мучаху, и од невоља 
њихових изведе их, 
29. и заповеди бури и стаде као лахор, и ућуташе се та-
ласи њени. 
30. И обрадоваше се што се умирише, и одведе их у залив 
воље Своје. 
31. Нека исповедају Господу милости Његове и чудеса 
Његова синовима људским;
32. нека Га узвишују у цркви народа, и на седишту пре-
звитера нека Га хвале. 
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33. Постави реке у пустињи и изворе вода за жеђ људску;
34. земљу плодоносну окрену у слану бару од злобе њених 
становника. 
35. Постави пустињу у језера водна, и земљу безводну 
у изворе вода;
36. и настани тамо гладне, и подиже градове становања;
37. и засејаше поља и засадише винограде и произведоше 
плод жита. 
38. И благослови их и умножише се врло, и стоку њихову 
не умањи. 
39. А пре тога умањише се и напатише од жалости зала 
и болести. 
40. И зато изли понижење на кнезове, и заведе их у 
беспуће, а не на пут. 
41. И убогог Израиља поможе од сиромаштва, и постави 
као овце родове његове. 
42. Видеће прави срцем и обрадоваће се, и свако ће 
безакоње затворити уста своја. 
43. Ко је мудар да ово сачува, и схватиће милости 
Господње. 

Псалам 107. 
[ Песма Псалма, Давидов. ]

2. ГОТОВО је срце моје, Боже, готово је срце моје; певаћу 
и псалмопојаћу слави мојој. 
3. Устани славо моја, устани псалтиру и гитаро, устаћу 
рано ујутро. 
4. Исповедаћу Ти се међу народима, Господе, 
псалмопеваћу Ти међу незнабошцима, 
5. јер је велика изнад неба милост Твоја и до облака ис-
тина Твоја. 
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6. Узнеси се на небеса, Боже, и по свој земљи слава Твоја. 
7. Да се избаве љубљени Твоји, спаси десницом Твојом и 
услиши ме. 
8. Бог говораше у Светињи Својој: Узвисићу се и 
разделићу Сихем, и долину шатора у Сукоту размерићу. 
9. Мој је Галад, и мој је Манасија, и Јефрем је заштита 
главе моје, Јуда је цар мој, 
10. Моав сасуд наде моје, на Идумеју ћу ставити обућу 
моју, мени се иноплемени Филистеји потчинише. 
11. Ко ће ме узвести у град ограђени? Или ко ће ме од-
вести до Идумеје?
12. Нећеш ли Ти, Боже, Који си нас одгурнуо? И зар нећеш 
изаћи, Боже, са војском нашом?
13. Дај нам помоћ од невоље, и сујетно је спасење човечије. 
14. Богом ћемо учинити силу, и Он ће уништити 
непријатеље наше. 

Псалам 108. 
[ За крај, Псалам Давидов. ]

1. БОЖЕ, хвалу моју не прећути;
2. јер уста грешничка и уста лукавога отворише се на ме, 
говорише против мене језиком лажљивим, 
3. и речима мржње опколише ме, и ратоваху на мене уза-
луд. 
4. Уместо да ме воле, оклеветаше ме, а ја се молих Теби;
5. и поставише против мене зла уместо добара, и мржњу 
уместо љубави моје. 
6. Постави на њега грешника, и ђаво клеветник нек стане 
с десна њега;
7. када му се буде судило, нека изађе осуђен, и молитва 
његова да буде на грех. 
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8. Нека дани његови буду малобројни, и епископство 
његово да узме други. 
9. Нека синови његови буду сирочад, и жена његова удо-
вица;
10. покренути синови његови нек се преселе, и нека просе, 
нек су изагнани из домова својих. 
11. Да му тражи зајмодавац све што је његово, и да раз-
грабе туђинци трудове његове;
12. нека му нема заштитника, нити да има милујућег 
сирочади његове;
13. нек буду деца његова за погубљење, у једном 
нараштају нек се уништи име његово. 
14. Да се спомене безакоње отаца његових пред Господом, 
и грех матере његове да се не очисти. 
15. Нек буду свагда пред Господом, и да уништи са земље 
спомен њихов;
16. јер се не сетише да учине милост, и прогањаше човека 
убогог и сиромаха и потиштенога срцем, да их убију. 
17. И заволе проклетство, и доћи ће му; и не хтеде благо-
слов, и удаљиће се од њега. 
18. И обуче проклетство као одело, и уђе као вода у утро-
бу његову, и као уље у кости његове. 
19. Нека му буде као одећа коју ће оденути, и као појас 
којим ће заувек опасати се. 
20. Ово је плата од Господа онима који ме клеветају, и који 
говоре зло против душе моје. 
21. А Ти Господе, Господе, учини са мном милост ради 
Имена Твога, јер је добра милост Твоја. 
22. Избави ме, јер сам сиромах и убог, и срце се моје по-
тресе у мени;
23. као сенка када се склони, ишчезох, истресох се као 
скакавци. 
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24. Колена моја изнемогоше од поста, и тело се моје из-
мени јелеја ради. 
25. И ја постадох поруга њима; видевши ме, климаху 
главама својим. 
26. Помози ми, Господе Боже мој, и спаси ме по милости 
Твојој;
27. и нека познају да је ово рука Твоја и Ти си, Господе, 
учинио то. 
28. Проклињаће они, а Ти ћеш благосиљати; они који 
устају на ме нек се посраме, а слуга Твој обрадоваће се. 
29. Нека се клеветници моји обуку у срамоту, и нека се 
огрну као огртачем срамотом својом. 
30. Исповедаћу се Господу веома устима мојим и усред 
многих хвалићу Га, 
31. јер стаде с десне стране убогога, да спасе од гонитеља 
душу моју. 

После прочитане петнаесте катизме говори се:
Трисвето; Пресвета Тројице; Оче наш;

Затим тропари, глас 3:

Као непрегледна пучина су многа сагрешења моја, 
Спаситељу, и силно се давим у њима. Подај ми руку, као 
Петру, и спаси ме, Боже, и помилуј ме.

Слава: Осудих самога себе лукавим помислима и 
делима, Спаситељу мој. Подај ми мисао обраћења к Теби, 
Боже, да бих Ти завапио: Спаси ме, Добротвору благи, и 
помилуј ме.

И сада: Богоблажена и Пренепорочна Дјево, погледај 
ме, сав сам грешан и укаљан многим непристојним делима 
и прљавим помислима. Зато ме очисти јадног, Пречиста 
и Свесвета Мати и Дјево, и спаси ме.
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Господе помилуј (40 пута). Молитва:

Владико, Господе Исусе Христе, Ти си помоћник мој, 
и ја сам у рукама Твојим. Помози ми, и не остави ме да 
и даље грешим пред Тобом, јер сам заблудео. Не остави 
ме да следим вољу тела мога, и не презри ме, Господе, јер 
сам немоћан. Ти знаш шта ми је на корист и не остави 
ме да погинем у гресима мојим. Не остави ме, Господе, не 
одступи од мене, јер Теби прибегох. Научи ме да Творим 
вољу Твоју, јер си Ти Бог мој. Исцели душу моју, јер Ти 
сагреших. Спаси ме ради милости Твоје, јер су пред Тобом 
сви који ме гоне. И нема ми другог прибежишта, осим 
Тебе, Господе. Нека се постиде сви који устају на мене, 
и који траже душу моју да је погубе. Јер си Ти, Господе 
најмоћнији од свих, и Твоја је слава у векове векова. Амин.
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КАТИЗМА 16. 

Псалам 109. 
[ Псалам Давидов. ]

1. РЕЧЕ Господ Господу моме: Седи Мени с десне стра-
не, док положим непријатеље Твоје за подножје ногама 
Твојим. 
2. Жезал силе Твоје послаће Ти Господ са Сиона, и владај 
усред непријатеља Твојих. 
3. Са Тобом је власт у дан моћи Твоје, у сјају светих 
Твојих. Из утробе пре зорњаче родих Те. 
4. Закле се Господ и неће се раскајати: Ти си Свештеник 
до века, по чину Мелхиседекову. 
5. Господ је с десне стране Теби, скршио је у дан гнева 
Свога цареве;
6. судиће у народима, испуниће лешевима земљу, скршиће 
главе многих на земљи. 
7. С потока на путу пиће, зато ће уздигнути главу. 

Псалам 110. 
[ Алилуја. ]

1. ИСПОВЕДАЋУ се Теби, Господе, свим срцем својим, на 
савету правих и на сабору. 
2. Велика су дела Господња, испитана у свим вољама 
Његовим. 
3. И слава и величанство дело су Његово, и правда Његова 
остаје у век века. 
4. Спомен је учинио чудеса Својих. Милостив је и милоср-
дан Господ;
5. храну даде онима који Га се боје; памтиће до века за-
вет Свој. 
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6. Моћ дела Својих јавио је народу Своме, да им даде 
наслеђе незнабожаца. 
7. Дела руку Његових су истина и суд; верне су све запо-
вести Његове, 
8. утврђене у век века, сачињене у истини и правди. 
9. Избављење је послао народу Своме, заповедио је до века 
завет Свој; свето је и страшно Име Његово. 
10. Почетак мудрости је страх Господњи, а разумевање 
добро свима који га творе. Похвала Његова остаје у век 
века. 

Псалам 111. 
[ Алилуја. ]

1. БЛАЖЕН је човек који се боји Господа; у заповестима 
Његовим хтеднуће веома. 
2. Моћно ће бити на земљи семе његово, поколење правих 
благословиће се. 
3. Слава и богатство је у дому његовом, и правда његова 
остаје у век века. 
4. Засија у тами светлост правима, милостиви и милос-
рдни и праведни човек. 
5. Добар је човек који милује и позајмљује; устројиће му-
дро речи своје на суду;
6. јер се до века неће поколебати. У вечни спомен биће 
праведник. 
7. Од слуха злога неће се уплашити; готово је срце његово 
да се нада у Господа. 
8. Утврди се срце његово, неће се уплашити, докле погледа 
на непријатеље своје. 
9. Просу, даде убогима, правда његова остаје у век века; 
моћ његова уздићи ће се у слави. 



165

10. Грешник ће видети и прогневиће се, зубима ће својим 
шкргутати, и ишчилеће; жеља грешника пропашће. 

Псалам 112. 
[ Алилуја. ]

1. ХВАЛИТЕ, слуге, Господа; хвалите Име Господње. 
2. Нека је Име Господње благословено од сада и до века. 
3. Од истока сунца до запада хваљено је Име Господње. 
4. Узвишен је над свима народима Господ, на небесима је 
слава Његова. 
5. Ко је као Господ Бог наш? Који на висинама живи
6. и на смирене погледа, на небу и на земљи. 
7. Који подиже са земље сиромаха, и са ђубришта уздиже 
убогога, 
8. да би га посадио са кнезовима, са вођама народа Свога;
9. Који усељује неплодну у дом, матер која се радује деци. 

Псалам 113. 
[ Алилуја. ]

1. ПРИ ИЗЛАСКУ Израиља из Египта, дома Јаковљевог 
из народа варварског, 
2. постаде Јудеја светиња Његова, Израиљ област 
Његова. 
3. Море виде и побеже, Јордан се поврати унатраг;
4. горе узиграше као овнови, и брда као јагањци овчији. 
5. Шта ти би, море, те побеже, и теби, Јордане, те се по-
врати назад?
6. Горе, те узиграсте као овнови, и брда као јагањци 
овчији?
7. Од лица Господњег потресе се земља, од лица Бога 
Јаковљевог, 
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8. Који окрену стену у језеро водено, и камени хрид у из-
вор вода. 
9. Не нама, Господе, не нама, него Имену Твоме дај славу, 
због милости Твоје и истине Твоје. 
10. Да не кажу незнабожци: Где је Бог њихов?
11. А Бог је наш на небу и на земљи, све што захтеде, 
учини. 
12. Идоли незнабожаца, сребро су и злато, дела руку 
човечијих:
13. уста имају и не говоре, очи имају и не виде, 
14. уши имају и не чују, ноздрве имају и не миришу, 
15. руке имају и не додирују, ноге имају и не ходају, неће 
дати гласа из грла Свога. 
16. Слични њима да буду они који их праве, и сви који се 
уздају у њих. 
17. А дом Израиљев узда се у Господа: Помоћник њихов 
и заштитник њихов јесте. 
18. Дом Ааронов узда се у Господа: Помоћник њихов и 
заштитник њихов јесте. 
19. Који се боје Господа уздају се у Господа: Помоћник 
њихов и заштитник њихов јесте. 
20. Господ, опоменувши се нас, благословио је нас, благо-
словио је дом Израиљев, благословио је дом Ааронов, 
21. благословио је оне који се боје Господа, мале са вели-
кима. 
22. Да придода Господ благослов на вас, на вас и на синове 
ваше. 
23. Благословени сте ви Господу, Створитељу неба и 
земље. 
24. Небо небеско је Господу, а земљу је дао синовима 
људским. 
25. Неће мртви хвалити Те, Господе, нити сви који силазе 
у ад, 
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26. него ми живи благосиљаћемо Господа од сада и до 
века. 

Псалам 114. 
[ Алилуја. ]

1. ЗАВОЛЕХ што ће Господ услишити глас мољења 
мојега, 
2. што је приклонио ухо Своје к мени, и у дане моје 
призиваћу Га. 
3. Обузеше ме болови смртни, опасности адске снађоше 
ме; жалост и болове нађох. 
4. И Име Господње призвах: О Господе, избави душу моју!
5. Милостив је Господ и праведан, и Бог наш милује. 
6. Господ чува одојчад; понизих се, и спасе ме. 
7. Поврати се, душо моја, у спокој твој, јер ти Господ 
учини добро. 
8. Јер избави душу моју од смрти, очи моје од суза, и ноге 
моје од склизнућа. 
9. Угодићу пред Господом у земљи живих. 

Псалам 115. 
[ Алилуја. ]

1. ВЕРОВАХ, зато и говорих: а ја се понизих веома. 
2. Ја рекох у иступљењу моме: Сваки је човек лаж. 
3. Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао?
4. Чашу спасења примићу и Име Господње призваћу. 
5. Завете моје Господу испунићу пред свим народом 
Његовим. 
6. Часна је пред Господом смрт преподобних Његових. 
7. О Господе, ја сам слуга Твој, ја сам слуга Твој и син 
слушкиње Твоје. Раскинуо си окове моје. 
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8. Теби ћу принети жртву хвале, и Име Господње 
призваћу. 
9. Завете моје Господу испунићу пред свим народом 
Његовим, 
10. у дворима дома Господњег, усред Тебе, Јерусалиме, 

Псалам 116. 
[ Алилуја. ]

1. ХВАЛИТЕ Господа све нације, и похвалите Њега сви 
народи. 
2. Јер се утврди милост Његова на нама, и истина 
Господња остаје до века. 

Псалам 117. 
[ Алилуја. ]

1. ИСПОВЕДАЈТЕ се Господу, јер је добар, јер је до века 
милост Његова. 
2. Да рече дом Израиљев, јер је добар, јер је до века милост 
Његова, 
3. Да рече дом Ааронов, јер је добар, јер је до века милост 
Његова. 
4. Да реку сви који се боје Господа, јер је добар, јер је до 
века милост Његова. 
5. Из невоље призвах Господа, и услиша ме нашироко. 
6. Господ је мени помоћник, и нећу се бојати, шта ће ми 
учинити човек. 
7. Господ је мени помоћник, и ја ћу погледати смело 
непријатеље моје. 
8. Добро је већма уздати се у Господа, него ли уздати се 
у човека;
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9. добро је надати се у Господа, него ли надати се у кне-
зове. 
10. Сви народи окружише ме, и Именом Господњим брањах 
се од њих. 
11. Опколивши опколише ме, и Именом Господњим брањах 
се од њих. 
12. Опколише ме као пчеле саће, и плануше као огањ у 
трњу, и Именом Господњим брањах се од њих. 
13. Гурнут посрнух да паднем, и Господ ме прихвати. 
14. Снага је моја и песма моја Господ, и би мени за спасење. 
15. Глас је радости и спасења у насељима праведних: 
Десница Господња учини силу, 
16. десница Господња подиже ме, десница Господња учини 
силу. 
17. Нећу умрети, него ћу жив бити, и казиваћу дела 
Господња. 
18. Кажњавајући казни ме Господ, али ме смрти не пре-
даде. 
19. Отворите ми врата правде, ушавши кроз њих 
исповедаћу се Господу. 
20. Ово су врата Господња, праведници ће ући кроз њих. 
21. Исповедаћу се Теби, јер си ме услишио, и био си ми 
на спасење. 
22. Камен који одбацише зидари, овај поста глава од угла;
23. од Господа би то, и дивно је у очима нашим. 
24. Ово је дан који створи Господ, обрадујмо се и узвесе-
лимо се у њему. 
25. О Господе, спаси! О Господе, поведи добро!
26. Благословен Који долази у Име Господње; благословис-
мо вас из дома Господњег. 
27. Бог је Господ и јави се нама; саставите празник с гран-
чицама врбице до рогова жртвеника. 
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28. Бог мој јеси Ти, и исповедаћу и хвалити Те; Бог мој 
јеси Ти, и узвисићу Те. Исповедаћу се Теби, јер си ме 
услишио, и био си ми на спасење. 
29. Исповедајте се Господу, јер је добар, јер је до века ми-
лост Његова. 

После прочитане шеснаесте катизме говори се:
Трисвето; Пресвета Тројице; Оче наш;

Затим тропари, глас 5:

Други свет те очекује, душо моја, и Судија ће 
изобличити тајна и зла сагрешења твоја. Не остани таква 
овде, него пожури да завапиш Судији: Боже, очисти ме, 
и спаси ме.

Слава: Испуњен сам многим гресима и безбројним 
ранама Спаситељу. Сагреших Ти, Христе, и молим се 
милосрђу Твоме: Лекару болесних, посети ме, исцели и 
спаси ме.

И сада: Душо моја, зашто немарно живиш у 
лењости, зашто те не пече оно што си зло у животу 
учинила. Похитај да се исправиш пре него ти Господ врата 
закључа. Притеци Пресветој Богородици, припадни Јој 
и завапи: Надо безнадежних, спаси ме, много сам Ти, 
Пречиста Владичице, сагрешио.

Господе помилуј (40 пута). Молитва:

Господе Свети, који на висинама живиш, и 
свевидећим оком Твојим на све што си створио гледаш, 
Теби се приклањам душом и телом, и Тебе молим, 
Светијег од свих светих. Пружи невидљиву руку Твоју из 
светог обиталишта Твога, и благослови све нас. Опрости 
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нам свако сагрешење вољно и невољно, учињено речју или 
делом. Даруј нам, Господе, умиљење, даруј души нашој 
духовне сузе, за очишћење многих грехова наших. Излиј 
велику милост Твоју на свет Твој, и на нас, недостојне 
слуге Твоје. Јер је благословено и препрослављено име 
Твоје, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у векове 
векова. Амин.
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КАТИЗМА 17. 

Псалам 118. 
[ Алилуја. ]

1. БЛАЖЕНИ су непорочни на путу, који ходе у закону 
Господњем. 
2. Блажени су који истражују сведочанства Његова, свим 
срцем тражиће Њега. 
3. Јер који чине безакоње не ходише путевима Његовим. 
4. Ти си заповедио заповести Твоје да се чувају веома. 
5. Требаше да право иду путеви моји, да чувају законе 
Твоје. 
6. Тада се нећу постидети, када пазим на све заповести 
Твоје. 
7. Исповедићу Ти се, Господе, у правости срца, када на-
учим судове правде Твоје. 
8. Законе Твоје чуваћу, немој ме оставити до краја. 
9. Чиме ће успети младић на путу своме? Чувајући речи 
Твоје. 
10. Свим срцем својим тражах Те, не одбаци ме од запо-
вести Твојих. 
11. У срцу своме скрих речи Твоје, да не бих сагрешио Теби. 
12. Благословен си, Господе, научи ме законима Твојим. 
13. Уснама мојим објавих све судове уста Твојих. 
14. На путу сведочанстава Твојих уживах, као у сваком 
богатству. 
15. О заповестима Твојим размишљаћу, и разумећу пу-
теве Твоје. 
16. У законима Твојим учићу се, нећу заборавити речи 
Твоје. 
17. Узврати слузи Твоме, оживи ме, и чуваћу речи Твоје. 
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18. Отвори очи моје, и схватићу чудеса Твоја из закона 
Твога. 
19. Дошљак сам ја на земљи, не скри од мене заповести 
Твоје. 
20. Заволе душа моја да жели судове Твоје у свако време. 
21. Запретио си гордима, проклети су који скрећу од за-
повести Твојих. 
22. Узми од мене срамоту и понижење, јер сведочанства 
Твоја истраживах. 
23. Јер кнезови седоше и клеветаху на ме; а слуга Твој 
размишљаше о законима Твојим. 
24. Јер сведочанства Твоја поучење су моје, и закони Твоји 
савети су моји. 
25. Прилепи се земљи душа моја, оживи ме по речи Твојој. 
26. Путеве моје објавих, и услишио си ме; научи ме за-
конима Твојим. 
27. Путу закона Твојих уразуми ме, и размишљаћу о 
чудесима Твојим. 
28. Задрема душа моја од чамотиње, утврди ме у речима 
Твојим. 
29. Пут неправде удаљи од мене, и законом Твојим 
помилуј ме. 
30. Пут истине изабрах, судове Твоје не заборавих. 
31. Прилепих се сведочанствима Твојим, Господе, немој ме 
постидети. 
32. Путем заповести Твојих трчах, када си раширио срце 
моје. 
33. Законоположи ми, Господе, пут правила Твојих, и њега 
ћу тражити свагда. 
34. Уразуми ме, и истраживаћу закон Твој, и чуваћу га 
свим срцем мојим. 
35. Води ме стазом заповести Твојих, јер ову вољом за-
желех. 
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36. Приклони срце моје у сведочанства Твоја, а не у грам-
зивост. 
37. Одврати очи моје да не виде сујету, на путу Твоме 
оживи ме. 
38. Постави слузи Твоме реч Твоју, ради страха Твојега. 
39. Уклони срамоту моју, од које страхујем, јер су судови 
Твоји добри. 
40. Ево зажелех заповести Твоје, правдом Твојом оживи ме. 
41. И да дође на ме милост Твоја, Господе, спасење Твоје, 
по речи Твојој. 
42. И одговорићу ругачима мојима реч, јер се поуздах у 
речи Твоје. 
43. И не узми са уста мојих реч истине до краја, јер се на 
судове Твоје поуздах. 
44. И чуваћу закон Твој свагда, довека, и у век века. 
45. И хођах у ширини, јер заповести Твоје истраживах. 
46. И говорах о сведочанствима Твојим пред царевима и 
не стиђах се. 
47. И поучавах се у заповестима Твојим, које заволех 
веома. 
48. И подигох руке своје ка заповестима Твојим које за-
волех, и уживах у законима Твојим. 
49. Опомени се речи Твоје слузи Твоме, којом си ми дао 
наду. 
50. То ме утеши у понижењу моме, јер реч Твоја оживи ме. 
51. Горди безаконоваху до краја, но од закона Твога не 
одступих. 
52. Опоменух се судова Твојих од века, Господе, и утеших се. 
53. Жалост ме обузе од грешника, који остављају закон 
Твој. 
54. Псалмопевљиви ми бише закони Твоји у месту бора-
вишта мојега. 
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55. Опоменух се у ноћи Имена Твога, Господе, и сачувах 
закон Твој. 
56. То ми се догоди, јер законе Твоје истраживах. 
57. Удео си мој, Господе, рекох да чувам закон Твој. 
58. Помолих се лицу Твоме свим срцем својим, помилуј 
ме по речи Твојој. 
59. Размишљах о путевима Твојим, и повратих ноге моје 
на сведочанства Твоја. 
60. Припремих се, и не смутих се, да чувам заповести 
Твоје. 
61. Ужад грешника саплетоше ме, али закона Твога не 
заборавих. 
62. У поноћ устајах да Ти се исповедам за судове правде 
Твоје. 
63. Заједничар сам свих који Те се боје, и који чувају за-
повести Твоје. 
64. Милости Твоје, Господе, пуна је земља; законима 
Твојим научи ме. 
65. Доброту си учинио са слугом Твојим, Господе, по речи 
Твојој. 
66. Доброти и васпитању и знању научи ме, јер запове-
стима Твојим поверовах. 
67. Пре но што понижен бих, ја сагреших, зато реч Твоју 
сачувах. 
68. Добар си, Господе, и у доброти Твојој научи ме за-
конима Твојим. 
69. Умножи се на мени неправда гордељивих, а ја ћу свим 
срцем својим истраживати заповести Твоје. 
70. Усири се као млеко срце њихово, но ја се поучавах за-
кону Твоме. 
71. Добро ми је што си ме унизио, да бих научио законе 
Твоје. 
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72. Добар ми је закон уста Твојих, већма од хиљада зла-
та и сребра. 
73. Руке Твоје створиле су ме, и саздале су ме; уразуми 
ме, и научићу се заповестима Твојим. 
74. Који се боје Тебе видеће ме и обрадоваће се, јер се на 
речи Твоје поуздах. 
75. Познах, Господе, да су судови Твоји правда, и ваисти-
ну си ме смирио. 
76. Нека буде милост Твоја да ме утеши, по речи Твојој 
слузи Твоме. 
77. Нека ми дође милосрђе Твоје, и живећу, јер је закон 
Твој поучење моје. 
78. Нек се постиде гордељивци, јер ми неправедно безако-
новаху; а ја ћу уживати у заповестима Твојим. 
79. Нека ми се поврате који Те се боје, и који знају сведо-
чанства Твоја. 
80. Нека буде срце моје непорочно у законима Твојим, да 
се не бих постидео. 
81. Чезне душа моја за спасењем Твојим, и у реч Твоју 
поуздах се. 
82. Ишчилеше очи моје за речју Твојом, говорећи: Када 
ћеш ме утешити?
83. Јер постадох као мех на мразу, законе Твоје не за-
боравих. 
84. Колико је дана слузи Твоме? Када ћеш ми учинити 
суд од гонитеља мојих?
85. Причаху ми безаконици уживања своја, али не као што 
је закон Твој, Господе. 
86. Све су заповести Твоје истина; неправедно ме гоњаху, 
помози ми. 
87. Умало ме не докрајчише на земљи; а ја не напуштах 
заповести Твоје. 
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88. По милости Твојој оживи ме, и чуваћу сведочанства 
уста Твојих. 
89. До века, Господе, Реч Твоја остаје на небу. 
90. Из нараштаја у нараштај истина је Твоја; основао си 
земљу, и пребива. 
91. Наредбом Твојом пребива дан, јер све и сва служи 
Теби. 
92. Да није закон Твој поука моја, тада бих пропао у 
понижењу моме. 
93. До века нећу заборавити законе Твоје, јер си ме њима 
оживио. 
94. Твој сам ја, спаси ме, јер законе Твоје истраживах. 
95. Мене очекиваху грешници да ме погубе; сведочанства 
Твоја разумедох. 
96. Свакога свршетка видех крај, широка је заповест Твоја 
веома. 
97. Колико заволех закон Твој, Господе; сав дан поучење 
је моје. 
98. Већма од непријатеља мојих умудрио си ме заповешћу 
Твојом, јер је до века моја. 
99. Већма од свих који ме уче разумедох, јер сведочанства 
Твоја поука су моја. 
100. Већма од стараца разумедох, јер заповести Твоје 
истраживах. 
101. Од сваког пута злог спречих ноге моје, да бих сачувао 
речи Твоје. 
102. Од судова Твојих не уклоних се, јер си ми Ти поста-
вио закон. 
103. Како су слатке грлу моме речи Твоје, већма од меда 
и саћа устима мојим. 
104. Од заповести Твојих разумедох, зато омрзох сваки 
пут неправде, јер си ми Ти поставио закон. 
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105. Светилник је ногама мојим реч Твоја, и светлост 
стазама мојим. 
106. Заклех се и одлучих да чувам судове правде Твоје. 
107. Понизих се до краја; Господе, оживи ме по речи Твојој. 
108. Добровољне приносе уста мојих благоволи, Господе, и 
судовима Твојим научи ме. 
109. Душа је моја у рукама Твојим свагда, и закона Твога 
не заборавих. 
110. Поставише ми грешници замку, и од заповести 
Твојих не залутах. 
111. Наследих сведочанства Твоја до века, јер су радост 
срца мога. 
112. Приклоних срце моје да твори законе Твоје, до века 
за награду. 
113. Безаконике омрзох, а закон Твој заволех. 
114. Помоћник мој и заштитник мој јеси Ти, у речи Твоје 
поуздах се. 
115. Уклоните се од мене, лукави, и истражићу заповести 
Бога мојега. 
116. Заштити ме по речи Твојој, и живећу, и не посрами 
ме од очекивања мога. 
117. Помози ми, и спашћу се, и поучаваћу се у законима 
Твојим свагда. 
118. Поништио си све који одступају од закона Твојих, јер 
је неправедна замисао њихова. 
119. Као преступнике сматрах све грешнике земље, ради 
тога заволех сведочанства Твоја. 
120. Прикуј страху Твоме тело моје, јер се судова Твојих 
бојим. 
121. Учиних суд и правду, не предај ме онима који ми чине 
неправду. 
122. Сачекај слугу Твога на добро, нека ме не клеветају 
гордељивци. 
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123. Очи моје ишчилеше за спасењем Твојим, и за речју 
правде Твоје. 
124. Учини са слугом Твојим по милости Твојој, и закони-
ма Твојим научи ме. 
125. Слуга сам Твој, уразуми ме, и познаћу сведочанства 
Твоја. 
126. Време је Господу чинити; разорише закон Твој. 
127. Ради тога заволех заповести Твоје већма од злата 
и топаза. 
128. Ради тога по свима заповестима Твојим управљах 
се, сваки пут неправедан омрзох. 
129. Чудесна су сведочанства Твоја, тога ради истражи-
ваше их душа моја. 
130. Објава речи Твојих просветљује, и уразумљује децу. 
131. Уста своја отворих, и привукох дух, јер заповести 
Твоје зажелех. 
132. Погледај на ме и помилуј ме, по суду оних који љубе 
Име Твоје. 
133. Кораке моје управи по речи Твојој, и да не овлада 
мноме никакво безакоње. 
134. Избави ме од клевете људске, и чуваћу заповести 
Твоје. 
135. Лице Твоје просветли на слугу Твога, и научи ме за-
конима Твојим. 
136. Изворе вода изведоше очи моје, зато што не сачува-
ше закон Твој. 
137. Праведан си, Господе, и прави су судови Твоји. 
138. Заповедио си правду сведочанства Твоја, и истину 
Твоју веома. 
139. Изједе ме ревност за дом Твој, јер заборавише речи 
Твоје непријатељи моји. 
140. Разжежена је реч Твоја веома, и слуга Твој заволе је. 
141. Млађи сам ја и унижен, законе Твоје не заборавих. 
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142. Правда је Твоја правда до века; и закон је Твој ис-
тина. 
143. Туга и невоља снађоше ме; заповести Твоје поука 
су моја. 
144. Сведочанства су Твоја правда до века; уразуми ме, 
и живећу. 
145. Завапих свим срцем мојим; услиши ме, Господе; за-
коне Твоје тражићу. 
146. Завапих Теби, спаси ме, и чуваћу сведочанства 
Твоја. 
147. Претекох пре времена, и завапих; у речи Твоје по-
уздах се. 
148. Претекоше очи моје јутро, да изучавам речи Твоје. 
149. Глас мој чуј, Господе, по милости Твојој; по суду 
Твоме оживи ме. 
150. Приближише се који ме гоне безакоњем, а од закона 
Твога удаљише се. 
151. Близу си Ти, Господе, и сви су путеви Твоји истина. 
152. Од почетка познах од сведочанстава Твојих, да си их 
до века основао. 
153. Види понижење моје, и избави ме, јер закон Твој не 
заборавих. 
154. Суди суд мој, и избави ме; ради речи Твоје оживи ме. 
155. Далеко је од грешника спасење, јер законе Твоје не по-
тражише. 
156. Милосрђе је Твоје много, Господе; по суду Твоме 
оживи ме. 
157. Многи су прогонитељи и угњетавачи моји, од сведо-
чанстава Твојих не одступих. 
158. Видех одступнике, и разједах се, јер речи Твоје не 
сачуваше. 
159. Види да заповести Твоје заволех; Господе, милошћу 
Твојом оживи ме. 
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160. Почетак је речи Твојих истина, и до века су сви су-
дови правде Твоје. 
161. Начелници ме прогоне низашта, и од речи Твојих 
убоја се срце моје. 
162. Обрадоваћу се речима Твојим, као који налази добит 
многу. 
163. На неправду омрзох и згадих се, а закон Твој врло 
заволех. 
164. Седам пута на дан хвалих Те за судове правде Твоје. 
165. Мир је многи љубитељима закона Твог, и нема им 
спотицања. 
166. Ишчекивах спасење Твоје, Господе, и заповести Твоје 
заволех. 
167. Сачува душа моја заповести Твоје, и заволе их вео-
ма. 
168. Сачувах заповести Твоје и сведочанства Твоја, јер су 
сви путеви моји пред Тобом, Господе. 
169. Нека се приближи мољење моје преда Те, Господе; по 
речи Твојој уразуми ме. 
170. Да изађе прозба моја преда Те, Господе; по речи 
Твојој избави ме. 
171. Изговориће уста моја песму, када ме научиш зако-
нима Твојим. 
172. Говориће језик мој реч Твоју, јер су све заповести 
Твоје правда. 
173. Нек буде рука Твоја да ме спасе, јер заповести Твоје 
изабрах. 
174. Зажелех спасење Твоје, Господе, и закон Твој поучење 
је моје. 
175. Живеће душа моја, и хвалиће Те, и судови Твоји 
помоћи ће ми. 
176. Залутах као овца изгубљена; потражи слугу Твога, 
јер заповести Твоје не заборавих. 
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После прочитане седамнаесте катизме говори се:
Трисвето; Пресвета Тројице; Оче наш;

Затим тропари, глас 5:

Сагреших Ти, Спаситељу, као блудни син. Прими 
ме, Оче, јер Ти се кајем, и помилуј ме.

Слава: Призивам Те, Спаситељу Христе, царини-
ковим гласом: Очисти ме као и њега, и помилуј ме, Боже.

И сада: Не презри мене, коме је потребно 
заступништво Твоје, Пресвета Богородице. У Тебе се 
нада душа моја, помилуј ме.

Господе помилуј (40 пута). Молитва:

Владико, Господе Сведржитељу, и Творче свега, Оче 
милосрђа и Боже милости, који си од земље саздао човека, 
и показао га да је створен по образу и подобију Твоме, да 
би се и у њему на земљи прослављало велико име Твоје. 
Он је отпао од Тебе преступањем заповести Твоје, али 
си га бољим обновио у Христу Твоме, и узнео на Небеса. 
Благодарим Ти, јер си показао и на мени величанство Твоје, 
и ниси ме предао непријатељима до краја, истргнувши ме 
од оних коју су желели да ме у пропаст адову баце, нити 
си ме оставио да погинем са безакоњима мојим. Сада, пак, 
многомилостиви и благи Господе, који не желиш смрти 
грешника, него очекујеш његово обраћење и примаш га, 
Ти који одбачене исправљаш и болесне исцељујеш, обрати 
и мене к покајању, и мене одбаченога исправи и болеснога 
исцели. Сети се милосрђа Твога и неисказане вечне доброте 
Твоје, и заборави безбројна сагрешења моја, учињена речју, 
делом или помишљу. Разреши ослепљеност срца мога, и 
дај ми сузе умиљења ради очишћења прљавих мисли 
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мојих. Услиши ме, Господе, чуј ме, човекољупче, ослободи 
ме, милосрдни, од мучења страсти које су завладале са 
мном. А јадну душу моју ослободи, да бих био слободан 
од греха, да ме не узме демон који се бори против мене, 
и да ме не води куда хоће, но моћном руком Твојом 
ослободи ме од власти његове. Ти у мени царуј, благи 
и човекољубиви Господе, и сав ћу бити Твој, и живећу 
убудуће по вољи Твојој. Подај ми неисказаном благошћу 
Твојом очишћење срца, стражење уста, праведно делање, 
смирено умовање, мир у помислима, спокој душевних сила 
мојих, радост духовну, љубав истиниту, дуготрпљење, 
благост, кротост, веру нелицемерну, постојано уздржање. 
Испуни ме целог благим плодовима Светога Духа Твога, 
и не узми ме у половини дана мојих. Не узми палу и 
неспремну душу моју, него ме усаврши савршенством 
Твојим. Изведи ме из овог живота обновљеним и од греха 
очишћеним, како бих несметано прошао поред начала и 
власти таме. Да бих и ја, благодаћу Твојом, угледао 
неисказану доброту неприступне славе Твоје, са свима 
светима Твојим, у којима се свети и прославља свечасно 
и величанствено име Твоје, Оца и Сина и Светога Духа, 
сада и увек и у векове векова. Амин.
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КАТИЗМА 18. 
 
Псалам 119. 
[ Песма степеница. ]

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. ]

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

Псалам 121. 
[ Песма степеница. ]

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, сведо-
чанство 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. ]

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 испунис-
мо понижења;
4. нарочито се испуни душа наша поруге од уживача, и 
понижења од гордељиваца. 



186

Псалам 123. 
[ Песма степеница. ]

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 разгневи 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; зам-
ка се сакруши, и ми се избависмо. 
8. Помоћ је наша у Име Господа, Створитеља неба и 
земље. 

Псалам 124. 
[ Песма степеница. ]

1. КОЈИ се уздају у Господа као гора су Сион; неће се по-
колебати до века који живи у Јерусалиму. 
2. Горе су око њега, и 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!
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Псалам 125. 
[ Песма степеница. ]

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 у 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. ]

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. ]

1. БЛАЖЕНИ сви који се боје Господа, који ходе путевима 
Његовим. 
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2. Трудове плодова својих јешћеш; блажен си, и добро ће 
ти бити. 
3. Жена твоја као лоза плодна у одајама дома Твога; си-
нови 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. ]

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 ис-
тргне, осуши се;
7. којом не испуни руку своју жетелац, и наручје своје са-
бирач руковети;
8. и не рекоше пролазници: Благослов Господњи на вас, 
благословисмо вас у Име Господње. 

Псалам 129. 
[ Песма степеница. ]

1. ИЗ ДУБИНЕ вичем Теби, Господе, 
2. Господе, услиши глас мој. Нека буду уши Твоје пажљиве 
на глас мољења мога. 
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3. Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће 
опстати?
4. Јер је у Тебе очишћење. 
5. Ради Имена Твога стрпљиво сачеках Те, Господе; 
стрпљиво сачека 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, Давидов. ]

1. ГОСПОДЕ, не понесе се срце моје, нити се узнесоше очи 
моје, нити ходих међу великима, нити у удивљенима из-
над 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. ]

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. 
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6. Ево, чусмо 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, 
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 обиталиш-
те Себи:
14. Он је почивалиште Моје у век века, овде ћу се наста-
нити, јер њега изабрах. 
15. Улов 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 светил-
ник Помазанику моме. 
18. Непријатеље његове обући ћу у срамоту, а на њему 
ће процветати Светиња моја. 

Псалам 132. 
[ Песма степеница, Давидова. ]

1. ГЛЕ, шта је добро, или шта је лепо, него да браћа живе 
заједно?
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2. Као миро на главу, које силази на браду, браду 
Ааронову, 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. ]

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 благо-
словите Господа. 
3. Благословиће те Господ са Сиона, Који је створио небо 
и земљу. 

После прочитане осамнаесте катизме говори се:
Трисвето; Пресвета Тројице; Оче наш;

Затим тропари, глас 5:

Пре него ме осудиш, Господе мој, Господе, подари ми 
обраћење и исправљање од многих грехова мојих. Подари 
ми духовно умиљење; да бих Ти завапио Милосрдни 
Човекољупче, Воже мој, спаси ме.

Слава: Уподобих се и придружих неразумним 
животињама, ја грешни и блудни. Подај ми обраћење, 
Христе Боже, да бих задобио велику милост Твоју.

И сада: Не одврати лице Твоје, Владичице, од мене 
који Ти се молим. Но као милосрдна Мати милосрдног 
Бога, похитај да ми дарујеш обраћење пре краја, како бих 
Ти, спасен Тобом, певао: Ти си спасење моје и непостидно 
надање моје, Госпођо моја, Пресвета Богородице.
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Господе помилуј (40 пута). Молитва:

Господе, немој ме у јарости Твојој изобличити, 
нити ме у гневу Твоме покарати. Владико, Господе 
Исусе Христе, Сине Бога Живога, помилуј ме грешног, 
ништавног, обнаженог, лењивог, немарног, свадљивог, 
јадног, нечистог, блудног, неблагодарног, немилостивог, 
суровог, пијаницу, умртвљеног савешћу, безобразног, 
кукавицу, без изговора за зло, недостојног човекољубља 
Твога, а достојног сваког мучења, пакла и мука. И немој 
ме погубити ради мноштва толиких сагрешења мојих, због 
којих ми, Избавитељу, следују муке, него ме помилуј, јер 
сам немоћан, и душом и телом, и разумом, и помислима. 
Ти све знаш, Господе, и зато ме спаси недостојног слугу 
Твога, Молитвама Пречисте Владичице наше Богородице, 
и свих светих који су Ти од памтивека угодили, јер си 
благословен у векове векова. Амин.
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КАТИЗМА 19. 
 
Псалам 134. 
[ Алилуја. ]

1. ХВАЛИТЕ Име Господње, хвалите, слуге Господње, 
Господа, 
2. који стојите у Храму Господњем, у дворима дома Бога 
нашега. 
3. Хвалите Господа, јер је добар Господ; псалмопојте 
Имену Његовом, јер је добро. 
4. Јер Јакова изабра Себи Господ, Израиља за достојање 
Себи. 
5. Јер ја познах да је велик Господ, и Господ је наш над 
свима боговима. 
6. Све што је захтео Господ, створио је, на небу и на 
земљи, у морима и у свим безданима. 
7. Који узводи облаке са краја земље, муње за кишу Он 
створи; Који изводи ветрове из скровишта својих. 
8. Који погуби првенце Египатске од човека до животиње. 
9. Посла знаке и чудеса усред тебе, Египте, на фараона и 
на све слуге његове. 
10. Који порази народе многе и поби цареве силне:
11. Сиона цара Аморејског, и Ога цара Васанског, и сва 
царства Хананска;
12. и даде земљу њихову у наслеђе, у наслеђе Израиљу 
народу Своме. 
13. Господе, Име је Твоје до века, и спомен Твој је из 
нараштаја у нараштај. 
14. Јер ће Господ судити народу Своме, и за слуге Своје 
умолиће се. 
15. Идоли незнабожаца сребро су и злато, дела руку 
човечијих;
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16. уста имају и неће говорити, очи имају и неће гледати, 
17. уши имају и неће чути, нити има даха у устима 
њиховим. 
18. Слични нека им буду они који их праве, и сви који се 
уздају у њих. 
19. Доме Израиљев, благословите Господа; доме Ааронов, 
благословите Господа;
20. доме Левијев, благословите Господа; који се бојите 
Господа, благословите Господа. 
21. Благословен је Господ са Сиона, који живи у Јерусалиму. 

Псалам 135. 
[ Алилуја. ]

1. ИСПОВЕДАЈТЕ и славите Господа, јер је добар, јер је 
до века милост Његова. 
2. Исповедајте и славите Бога над боговима, јер је до века 
милост Његова. 
3. Исповедајте и славите Господара над господарима, јер 
је до века милост Његова. 
4. Онога Који једини чини чудеса велика, јер је до века 
милост Његова. 
5. Који је створио небеса разумом, јер је до века милост 
Његова. 
6. Који је утврдио земљу на водама, јер је до века милост 
Његова. 
7. Који је створио светила велика, јер је до века милост 
Његова. 
8. Сунце за владање даном, јер је до века милост Његова. 
9. Месец и звезде за владање ноћју, јер је до века милост 
Његова. 
10. Који је поразио Египта с првенцима његовим, јер је до 
века милост Његова. 
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11. И извео Израиља између њих, јер је до века милост 
Његова. 
12. Руком моћном и мишицом високом, јер је до века ми-
лост Његова. 
13. Који је разделио Црвено море на раздељења, јер је до 
века милост Његова. 
14. И провео Израиља посред њега, јер је до века милост 
Његова. 
15. И истресао фараона и војску његову у море Црвено, јер 
је до века милост Његова. 
16. Који је провео народ Свој у пустињи, јер је до века 
милост Његова. 
17. Који је поразио цареве велике, јер је до века милост 
Његова. 
18. И побио цареве моћне, јер је до века милост Његова. 
19. Сиона, цара Аморејског, јер је до века милост Његова. 
20. И Ога, цара Васанског, јер је до века милост Његова. 
21. И дао земљу њихову у наслеђе, јер је до века милост 
Његова. 
22. У наслеђе Израиљу слузи Своме, јер је до века милост 
Његова. 
23. Јер у понижењу нашем спомену нас Господ, јер је до 
века милост Његова. 
24. И избави нас од непријатеља наших, јер је до века 
милост Његова. 
25. Који даје храну свакоме телу јер је до века милост 
Његова. 
26. Исповедајте и славите Бога Небескога, јер је до века 
милост Његова. 
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Псалам 136. 
[ Давидов. ]

1. НА РЕКАМА Вавилонским, тамо сеђасмо и плакасмо, 
када се опоменусмо Сиона. 
2. На врбама посред њега обесисмо харфе наше. 
3. Јер тамо нас запиташе они који нас заробише за речи 
певања, и који нас одведоше за песме наше: Певајте нам 
од песама Сионских. 
4. Како ћемо певати песму Господњу на земљи туђој?
5. Ако заборавим тебе, Јерусалиме, нека ме заборави дес-
ница моја. 
6. Нека се прилепи језик мој за грло моје, ако те не споме-
нем, ако не истакнем Јерусалим за почетак весеља мога. 
7. Помени, Господе, синове Едомске, у дан Јерусалимов 
који говораху: порушите, порушите, до темеља његовог!
8. Кћери Вавилонска, злонесрећнице, блажен је ко ти уз-
врати ону освету коју си нам учинила;
9. блажен ко ухвати и разбије децу твоју о камен. 

Псалам 137. 
[ Псалам Давидов. ]

1. ИСПОВЕДАЋУ и славити Тебе, Господе, свим срцем 
својим, јер си услишио све речи уста мојих, и пред 
Анђелима псалмопеваћу Ти. 
2. Поклонићу се Храму светоме Твоме, и исповедаћу и 
славити Име Твоје ради милости Твоје и истине Твоје, јер 
си узвеличао изнад свега Име свето Твоје. 
3. У дан у који Те призовем, брзо ме услиши; умножићеш 
ме и охрабрити у души мојој силом Твојом. 
4. Нека Те славе, Господе, сви цареви земаљски, јер чуше 
све речи уста Твојих. 
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5. И нека певају песме Господње, јер је велика слава 
Господња. 
6. Јер је узвишен Господ, и на смирене погледа, и висине 
издалека познаје. 
7. Ако пођем посред невоље, оживећеш ме, на гнев 
непријатеља мојих простро си руку Твоју, и спасе ме дес-
ница Твоја. 
8. Господ ће узвратити за мене. Господе, милост је Твоја 
до века, дела руку Твојих немој презрети. 

Псалам 138. 
[ За крај, Псалам Давидов. ]

1. ГОСПОДЕ, испробао си ме, и познао си ме;
2. Ти си познао седање моје и устајање моје; Ти си раз-
умео помисли моје издалека;
3. стазу моју и меру моју испитао си, и све путеве моје 
предвидео си. 
4. Јер нема речи преварне на језику моме. 
5. Ево, Господе, Ти си познао све, последње и прво; Ти си 
ме саздао и ставио си на мене руку Твоју:
6. Чудесно је знање Твоје за мене, надјача ме, не могу 
према њему. 
7. Куда ћу поћи од Духа Твога, и од лица Твога где ћу 
побећи?
8. Ако узиђем на небо, Ти си тамо; ако сиђем у ад, при-
сутан си;
9. ако узмем крила своја ујутро и настаним се на крајевима 
мора, 
10. и тамо ће ме рука Твоја водити, и прихватиће ме 
десница Твоја. 
11. И рекох: Еда ли ће ме тама погазити, и ноћ бити 
светло у уживању моме?
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12. Јер се тама неће помрачити од Тебе, и ноћ ће као дан 
просветлити се; као што је тама њена, тако је и светлост 
њена. 
13. Јер си Ти створио бубреге моје, Господе, прихватио ме 
од утробе матере моје. 
14. Исповедаћу и славити Те, јер си ме страшно удивио; 
чудесна су дела Твоја, и душа моја зна то веома. 
15. Не сакри се кост моја од Тебе, коју си створио у скрив-
ности, и састав мој у дубинама земље;
16. неуобличен зачетак мој видеше очи Твоје, и у књигу 
Твоју сви ће бити уписани; у дане саздаће се, а никог још 
нема у њима. 
17. А мени су веома цењени пријатељи Твоји, Боже, веома 
се укрепише почетци њихови. 
18. Избројаћу их, и већма од песка умножиће се; устадох 
и још сам са Тобом. 
19. Ако погубиш грешнике, Боже, људи крвници, уклоните 
се од мене. 
20. Јер сте свадљиви у помислима; узеће узалуд градове 
Твоје. 
21. Зар нисам оне који Те мрзе, Господе, омрзао, и због 
непријатеља Твојих копнио и венуо?
22. Потпуном мржњом омрзох их, постадоше ми 
непријатељи. 
23. Испробај ме, Боже, и познај срце моје, испитај ме и 
познај стазе моје. 
24. И види има ли пут безакоња у мени, и води ме путем 
вечним. 
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Псалам 139. 
[ За крај, Псалам Давидов. ]

1. ИЗБАВИ ме, Господе, од човека злога, од мужа непра-
ведног ослободи ме. 
2. Који смислише неправду у срцу, вас дан спремаху ра-
тове. 
3. Изоштрише језик свој као у змије, отров аспидин је под 
уснама њиховим. 
4. Сачувај ме, Господе, од руке грешника, од људи непра-
ведних избави ме, који смислише да саплету кораке моје. 
5. Скрише гордељивци замку мени, и ужадима разапеше 
мрежу ногама мојим, 
6. при стази ми поставише саблазни. 
7. Рекох Господу: Бог мој Ти јеси. Услиши, Господе, глас 
мољења мога. 
8. Господе, Господе, Сило спасења мога, осенио си главу 
моју у дан рата. 
9. Не предај ме, Господе, од жеље моје грешнику; смислише 
зло против мене; не напусти ме, да се не преузнесу. 
10. Глава отрова окружења њиховог, мука уста њихових 
покриће их. 
11. Пашће на њих живо угљевље; огњем ћеш их оборити, 
у несрећама неће издржати. 
12. Човек језичав неће успети на земљи, човека неправед-
ног зла ће уловити у пропаст.
13. Познадох да ће Господ учинити суд сиромасима, и 
правду убогима. 
14. Али ће праведни исповедати и славити Име Твоје, и 
прави ће се настанити пред лицем Твојим. 
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Псалам 140. 
[ Псалам Давидов. ]

1. ГОСПОДЕ, Теби зовем, услиши ме. Чуј глас мољења 
мога, када вапим Теби. 
2. Да се уздигне молитва моја, као кађење пред лице 
Твоје; уздизање руку мојих жртва вечерња. 
3. Постави, Господе, стражу устима мојим, и двер ограде 
око усана мојих. 
4. Не допусти срце моје у речи лукаве, да измишља из-
говоре за грехе, са људима који чине безакоња, и нећу се 
дружити са избранима њиховим. 
5. Казниће ме праведник са милошћу, и изобличиће ме; 
а уље грешника да не намасти главу моју; јер је још и 
молитва моја против воље њихове. 
6. Расуше се низ камење моћници њихови; чуће речи моје, 
као угодне. 
7. Као што се грумен земље просу по земљи, расуше се 
кости њихове до пакла. 
8. Јер Теби, Господе, Господе, управих очи моје; у Тебе се 
уздах, не одбаци душу моју. 
9. Сачувај ме од мреже коју ми поставише, и од замки 
оних који чине безакоња. 
10. Пашће у мрежу своју грешници, а ја остах сам, докле 
не прођох. 

Псалам 141. 
[ Поучан, Давидов, када беше у пећини. Молитва. ]

2. ГЛАСОМ мојим ка Господу виках, гласом мојим ка 
Господу помолих се. 
3. Излићу пред Њим молитву моју, жалост моју пред 
Њим објавићу. 
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4. Када ишчезава дух мој од мене, и Ти си познао стазе 
моје. На путу овоме по којем ходих, они ми поставише 
замку. 
5. Гледах са десна и разгледах, и не беше никога који ме 
познаје. Нестаде уточишта за мене, и нико не мари за 
душу моју. 
6. Виках Теби, Господе, и рекох: Ти си нада моја, удео си 
мој на земљи живих. 
7. Слушај молитву моју, јер се понизих веома. Избави ме 
од гонитеља мојих, јер се утврдише већма од мене. 
8. Изведи из тамнице душу моју, да се исповедам Имену 
Твоме. Мене чекају праведници, докле ми не узвратиш. 

Псалам 142. 
[ Псалам Давидов, када га син гоњаше. ]

1. ГОСПОДЕ, услиши молитву моју, чуј мољење моје у 
истини Твојој, услиши ме у правди Твојој. 
2. И не иди на суд са слугом Твојим, јер се неће оправдати 
пред Тобом нико жив. 
3. Јер непријатељ погна душу моју, унизио је до земље 
живот мој; посади ме у тамна места, као мртве од века;
4. и утрну у мени дух мој, смете се у мени срце моје. 
5. Помињем дане старе, размишљам о свим делима 
Твојим, у творевинама руку Твојих поучавах се. 
6. Подигох Теби руке моје, душа Ти је моја као земља 
безводна. 
7. Брзо ме услиши, Господе, ишчезе дух мој. Не одврати 
лице Твоје од мене, јер ћу бити сличан онима који силазе 
у гроб. 
8. Чувши ме учини ми ујутро милост Твоју, јер се у Тебе 
поуздах. Кажи ми, Господе, пут којим да пођем, јер Теби 
уздигох душу моју. 
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9. Избави ме од непријатеља мојих, Господе, јер Теби при-
бегох. 
10. Научи ме творити вољу Твоју, јер си Ти Бог мој. Дух 
Твој благи нека ме води на земљу праву. 
11. Имена Твога ради, Господе, оживи ме, правдом Твојом 
изведи из невоље душу моју. 
12. И милошћу Твојом уништићеш непријатеље моје, и 
погубићеш све који досађују души мојој, јер сам ја слуга 
Твој.

После прочитане деветнаесте катизме говори се:
Трисвето; Пресвета Тројице; Оче наш;

Затим тропари, глас 5:

Славим Те, благодарећи Ти, Боже мој, јер си свим 
грешницима омогућио покајање. Спаситељу, када дођеш 
да судиш целом свету, не посрами ни мене, иако сам 
срамна дела учинио, него ме помилуј, и спаси ме.

Слава: Неизмерно Ти сагреших, Боже мој, и због 
тога очекујем безмерно мучење. Зато се смилуј на мене, 
и спаси ме.

И сада: Прибегавам ка мноштву милости Твоје, 
милостива Мати. Раскини окове свих сагрешења мојих, 
Пресвета Богородице, и спаси ме.

Господе помилуј (40 пута). Молитва:

Владико, Христе Боже, који си страдањем Твојим 
исцелио страсти моје, и ранама Твојим излечио ране моје, 
даруј ми многогрешном сузе умиљења. Излиј на тело 
моје мирис животворног тела Твог, и наслади душу моју 
часном крвљу Твојом, од горчина, којима је ђаво напојио. 
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Узвиси ум мој ка Теби, јер се сав оземљио, и изведи ме 
из погубне пропасти, јер немам покајања, немам умиљења, 
немам ни сузе утешне, које узводе децу своју наслеђу 
своме. Помрачио сам ум животним страстима, не могу 
да Те погледам у болу, и не могу се утешити сузама, које 
су пред Тобом проливене. Него Владико, Господе Исусе 
Христе, ризницо добара, даруј ми свецело покајање, и срце 
које Те непрестано призива. Даруј ми благодат Твоју, и 
обнови у мени слику лика Твога. Ја Те оставих, али Ти 
немој оставити мене. Изађи на призивање моје, поведи ме 
на пашу Твоју, и присаједини ме овцама изабраног стада 
Твога. Напасај ме заједно са њима пашом Божанских 
Тајни Твојих, Молитвама Пречисте Мајке Твоје, и свих 
светих Твојих. Амин.
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КАТИЗМА 20. 
 
Псалам 143. 
[ Давидов, ка Голијату. ]

1. БЛАГОСЛОВЕН Господ Бог мој, Који обучава 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. Бљесни 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 десетостру-
ним 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 као младице посађене у младости 
њиховој, кћери њихове улепшане, преукрашене као кип хра-
ма,
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13. ризнице њихове напуњене, преливају се из једне у дру-
гу, овце њихове многоплодне, које се множе у изласцима 
њиховим, волови њихови угојени, 
14. нема падања ограде, нити капије, нити крика на трго-
вима њиховим -
15. блаженим називаху народ којему то тако бива. Блажен 
је народ којем је Господ - Бог његов. 

Псалам 144. 
[ Похвала. Давидов. ]

1. УЗНОСИЋУ Те, Боже мој, Царе мој, и благосиљаћу 
Име Твоје до века, и у век века. 
2. Свакога дана благосиљаћу Те, и хвалићу Име Твоје до 
века, и у век века. 
3. Велики је Господ и хваљен веома, и величанству 
Његовом нема краја. 
4. Из нараштаја у нараштај хвалиће дела Твоја, и моћ 
Твоју објављиваће. 
5. Велелепоту славе светости Твоје говориће, и чудесна 
дела Твоја казиваће. 
6. И силу страшних чуда Твојих говориће, и величанство 
Твоје казиваће. 
7. Спомен мноштва доброте Твоје изговараће, и правди 
Твојој обрадоваће се. 
8. Милосрдан је и милостив Господ, дуготрпељив и много-
милостив. 
9. Добар је Господ свима и свему, и милосрђе је Његово на 
свим делима Његовим. 
10. Нека Те исповедају и славе, Господе, сва дела Твоја, и 
нека Те благосиљају преподобни Твоји. 
11. Славу Царства Твога рећи ће, и силу Твоју говориће. 
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12. Да обзнане синовима људским моћ Твоју, и славу 
велелепоте Царства Твога. 
13. Царство је Твоје царство свих векова, и владичанство 
Твоје у сваком нараштају и нараштају. Веран је Господ у 
свим речима Својим, и преподобан у свим делима Својим. 
14. Придржава Господ све који падају, и усправља све 
сатрвене. 
15. Очи свију у Тебе се уздају, и Ти им дајеш храну благо-
времено. 
16. Ти отвараш руку Своју, и испуњаваш све живо 
благовољењем. 
17. Праведан је Господ на свима путевима Својим, и пре-
подобан у свима делима Својим. 
18. Близу је Господ свима који Га призивају, свима који 
Га призивају у истини. 
19. Вољу оних који Га се боје испуниће, и молбу њихову 
услишиће, и спашће их.
20. Чува Господ све који Га љубе, и све безбожнике 
истребиће. 
21. Хвалу Господњу говориће уста моја, и свако тело нека 
благосиља Име свето Његово, до века, и у век века. 

Псалам 145. 
[ Алилуја, Агеја и Захарије. ]

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. 
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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 глад-
нима. 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. ]

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 на-
зива. 
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;



208

9. Који даје животињама храну њихову, и птићима гав-
ранова 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 по-
теку воде. 
8. Који објављује Реч Своју Јакову, законе и судове Своје 
Израиљу. 
9. Не учини тако сваком народу, и судове Своје не објави 
њима. 

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. 
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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 препо-
добним 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. 



210

5. Похвалиће се преподобни у слави, и обрадоваће се на 
постељама својим. 
6. Узношења Божија су у устима њиховим, и мачеви дво-
секли су у рукама њиховим, 
7. да учине освету у незнабошцима, изобличење у наро-
дима. 
8. Да вежу цареве њихове у ланце, и славне њихове у ручне 
окове жељезне. 
9. Да учини на њима суд написан, слава ће ова бити сви-
ма 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. 
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После прочитане двадесете катизме говори се:
Трисвето; Пресвета Тројице; Оче наш;

Затим тропари, глас 5:

Ти си, Христе мој, испуњење свих добара, испуни 
душу моју радошћу и весељем, и спаси ме, као једини 
многомилостиви.

Слава: Ако и сагреших, Христе Спасе, пред Тобом, 
не знам за другог Бога осим Тебе, и уздам се у милосрђе 
Твоје. Прими ме, обраћеног, као блудног сина, Милосрдни 
Оче, и Сине Јединородни, и Душе Свети, и спаси ме.

И сада: Не знам за друго прибежиште и топло 
заступништво осим Тебе, Пресвета Богородице, јер имаш 
смелост пред Оним кога си родила. Владичице помози ми, 
и спаси ме, слугу Твога.

Господе помилуј (40 пута). Молитва:

Господе Исусе Христе, Боже мој, помилуј ме грешног, 
и опрости ми, недостојном слуги Твоме, све што Ти 
сагреших за све време живота мога, до овога часа. Опрости 
ми ако Ти шта као човек сагреших, вољно или невољно, 
делом или речју, умом или помишљу, одсутношћу или 
немарношћу, и многим мојим лењостима и небригама. 
Ако сам се именом Твојим клео, или сам се лажно клео, 
или хулих у мислима, или кога укорех, или оклеветах, или 
растужих, или кога прогневих или покрадох, или блудничих 
или слагах, или тајно једох, или презрех пријатеља који ми 
је дошао, или брата намучих или огорчих, или стојећи на 
молитви и псалмопојању лукави ум мој мишљаше о злу, 
или се лепим наслађивах, или се безумно смејах, или се 
шалих, или бејах хвалисав, или се погордих, или гледах 
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сујетну лепоту, и њоме бих преварен, или оговорах онога 
који ми се не свиђа, или ако сам био лењ за молитву, 
или нисам извршавао заповести духовног оца мога, или 
празнослових или шта друго лукаво учиних. Све ово и 
више од тога учиних, али све не поменух. Помилуј ме, 
Господе, и опрости ми све, да у миру заспим и починем, 
појући, благословећи и славећи Те, са Беспочетним Твојим 
Оцем и са Пресветим и Благим и Животворним Твојим 
Духом, сада и увек и у векове векова. Амин.

Крај и Богу слава!
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Стихословље
ДЕВЕТ ПЕСАМА (Библијских) 

Песма П Р В А

Песма Мојсијева у Изласку. (Излазак 15, 1-20). 
[ Брзо потопив фараона, Мојсије говори: ]

1. Господу певајмо, јер се славно прослави; коња и јахача 
потопи у море. 
2. Помоћник и Покровитељ би мени на спасење; Овај је 
Бог мој, и прославићу Га; Бог оца мојега, и узвисићу Га. 
3. Господ сатире ратове, Господ је Име Њему. 
4. Кола фараонова и војску његову врже у море; изабране 
коњанике војводе потопи у Црвено море. 
5. Пучином покри их; потонуше у дубину као камен. 
6. Десница Твоја, Господе, прослави се у сили; десна рука 
Твоја, Господе, разби непријатеље. 
7. И мноштвом славе Твоје сатро си противнике; послао 
си гнев Твој, и прогута их као трску. 
8. И ветром јарости Твоје растави се вода; сабише се воде 
као зид, сабише се и таласи усред мора. 
9. Рече непријатељ: Гонећи достигнућу их, разделићу плен, 
наситићу душу моју, побићу мачем мојим, савладаће их 
рука моја. 
10. Послао си ветар Твој, покри их море, потонуше као 
олово у води великој. 
11. Ко Ти је сличан међу боговима, Господе? Ко Ти је по-
добан, Прослављени у светима, Диван у слави, Који чини 
чудеса. 
12. Пружио си десницу Твоју, и прогута их земља. 
13. Водио си правдом Твојом народ Твој овај, којега си 
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избавио; утешио си га снагом Твојом за стан свети Твој. 
14. Чуше незнабошци, и разгневише се; муке захватише 
житеље Филистеје. 
15. Тада похиташе вође Едомске, и кнезови Моавски; спо-
паде их страх, уздрхташе сви становници Ханански. 
16. Спопаде их страх и трепет, величином мишице Твоје 
окаменише се. Докле не прође народ Твој, Господе; докле не 
прође народ Твој овај, којега си стекао. 
17. Увевши, засади их на гори наслеђа Твога, у готово 
обиталиште Твоје, које си изградио, Господе, светињу, 
Господе, коју припремише руке Твоје. 
18. Господ царује вековима, и на век, и још више. 
19. Јер уђе коњ фараонов са колима и јахачима у море, и 
наведе на њих Господ воду морску; а синови Израиљеви 
прођоше сувим посред мора. 
 

Песма Д Р У Г А

Песма Мојсијева у Поновљеним Законима (32, 1-44). 
[ Кад Закон би написан опет, Песма Мојсијева. ]

1. Пази небо, и говорићу; и нек слуша земља речи уста 
мојих. 
2. Нек очекује као кишу говорење моје, и нека сиђу као роса 
речи моје, као пљусак на ливаду, и као иње на траву. 
3. Јер Име Господње призвах; дајте величанство Богу на-
шем. 
4. Бог наш, истинита су дела Његова, и сви су путеви 
Његови суд прави. Бог веран, и нема неправде у Њему; 
праведан и свет је Господ. 
5. Сагрешише, не Њему, деца порочна; род покварени и 
развраћени. 
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6. Зар то Господу тако узвраћате, народе безумни, а не 
мудри? Зар није сам овај Отац твој стекао те, и створио 
те, и саздао те?
7. Опомените се дана вечнога, разумите године рода над 
родовима. Запитај оца Твога, и казаће ти; старије твоје 
и рећи ће ти. 
8. Када раздвајаше Вишњи народе, како расеја синове 
Адамове, постави границе народима по броју Анђела 
Божијих. 
9. И поста удео Господњи народ Његов Јаков, одмерено 
наслеђе Његово Израиљ. 
10. Задовољи га у пустињи, у жеђи врућине у земљи 
безводној; окружи га и казни га, и сачува га као зеницу 
ока. 
11. Као што орао покрива гнездо своје, и за птиће своје 
жељаше усрдно, простре крила своја, прихвати их, и узе 
их на плећа своја. 
12. Господ сам вођаше њих, и не беше са њима бога 
туђега. 
13. Узведе их на снагу земље; нахрани их плодовима 
пољским. Сисаху мед из стене, и уље из тврдог камена. 
14. Масло кравље, и млеко овчије, са месом јагањаца и 
овнова, синова јунчијих и јарчијих, са брашном пшеничним, 
и крв грожђа пијаху вино. 
15. И једе Јаков, и насити се, и одврже се љубљени; угоји 
се, удебља се, рашири се, и напусти Бога Који га је ство-
рио, и одступи од Бога Спаситеља Свога. 
16. Разгневише ме туђим боговима, и с гадостима 
њиховим огорчише ме. 
17. Принеше жртве демонима, а не Богу; боговима које не 
знађаху; нови и скоројевићи дођоше, које не знађаху оци 
њихови. 
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18. Бога Који те роди напустио си, и заборавио си Бога 
Који те храни. 
19. И виде Господ, и узревнова, и разљути се на зловољу 
синова њихових и кћери. 
20. И рече: Окренућу лице своје од њих, и показаћу шта 
ће им бити на крају; јер су род развраћени, синови који 
немају у себи вере. 
21. Они ме раздражише не-богом, разгневише ме идолима 
својим; и ја ћу их раздражити не-народом, народом нераз-
умним разгневићу их. 
22. Јер се огањ распали од јарости моје, распалиће се до 
ада најдоњега; појешће земљу и плодове њене, спалиће 
темеље гора. 
23. Сабраћу на њих зла многа, и стреле моје сручићу на 
њих. 
24. Биће томљени глађу, и храном птица, и грбом неиз-
лечивом; послаћу на њих зубе зверова, што раздражене 
вуку се по земљи. 
25. Споља ће их обездетити мач, и страх из кућа изну-
тра; младић са девојком, сисавче са остарелим старцем. 
26. Рекох: расејаћу их; укинућу из људи спомен њихов. 
27. Осим због гнева непријатеља, да не живе дуго, и да се 
не сложе противници, да не кажу: Рука наша висока, а не 
Господ учини све ово. 
28. Јер је то народ који изгуби савест, и нема међу њима 
знања. 
29. Не намислише да то разумеју; нека приме у време 
долазеће. 
30. Како ће један прогонити хиљаду, и двојица покренути 
десет хиљада, да их Бог није пустио, и да их Господ није 
предао?
31. Јер нису богови њихови као Бог наш, а непријатељи су 
наши неразумни. 
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32. Јер је из винограда Содома чокот њихов, и лоза 
њихова из Гомора; грожђе њихово грожђе је жучи, грозд 
је то горчине њихове. 
33. Јарост змајева вино је њихово, и јарост аспида неиз-
лечива. 
34. Зар није све ово сабрано код мене, и запечаћено у риз-
ницама мојим?
35. У дан освете узвратићу, у време када склизне нога 
њихова; јер је близу дан погибли њихове, и спремно вама 
предстоји. 
36. Јер ће судити Господ народу Своме, и за слуге Своје 
умољен ће бити. Јер их виде врло раслабљене, и ослабљене 
у нападу и изнемогле. 
37. И рече Господ: Где су богови њихови, на које су се по-
уздали?
38. Од којих сте жртава њихових месо јели, и пијасте вино 
приноса њихових? Нека устану и нека вам помогну, и нека 
вам они буду заштитници. 
39. Видите, видите, да Ја Јесам, и нема Бога осим Мене; 
ја убијам, и оживљавам; рањавам, и Ја исцељујем; и нема 
ко би избавио из руку мојих. 
40. Јер ћу подићи ка небу руку моју, и заклећу се десни-
цом мојом, и рећи ћу: Живим Ја до века!
41. Јер ћу наоштрити као муњу мач мој, и узеће да суди 
рука моја, и узвратићу суд непријатељима, и онима који 
Ме мрзе узвратићу. 
42. Натопићу стреле моје крвљу, и мач мој појешће месо, 
од крви рањеника и заробљеника, од глава кнезова незна-
божаца. 
43. Узвеселите се небеса заједно Њему, и нека Му се по-
клоне сви Анђели Божији. Узвеселите се незнабошци са 
народом Његовим, и нека се оснаже Њиме сви синови 
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Божији; јер ће крв синова Својих осветити, и осветиће и 
узвратиће суд непријатељима, и мрзитељима Његовим 
узвратиће, и очистиће Господ земљу народа Свога. 
 

Песма Т Р Е Ћ А

Молитва Ане мајке Самуила Пророка. (1. Царства 2, 
1-11). 
[ Бога хвали неплодна рађајући чудно: Свет јеси, Господе, 
и пева Ти дух мој. ]

1. Утврди се срце моје у Господу, уздиже се моћ моја у 
Богу моме, раширише се уста моја на непријатеље моје, 
обрадовах се у спасењу Твоме. 
2. Јер нема светога као Господ, и нема праведнога као Бог 
наш, и нема светога осим Тебе. 
3. Не хвалите се, и не говорите у висину; и нека не изађу 
крупне речи из уста ваших. Јер је Господ - Бог знања, и 
Бог Који припрема подухвате Своје. 
4. Лук силних изнеможе, и немоћни се опасаше силом. 
5. Који су испуњени хлебом, лишише се, и гладни населише 
земљу; јер нероткиња роди седам, и многодетна изнеможе. 
6. Господ усмрћује и оживљује; низводи у ад, и узводи. 
7. Господ осиромашује и обогаћује, понижава и узвишава. 
8. Подиже са земље убогога, - и са буњишта подиже си-
ромаха, да га посади са моћницима народа, и престо славе 
у наслеђе им даје. 
9. Даје молитву молећему се, и благослови године пра-
веднога. Јер није човек силан снагом. Господ ће слабим 
учинити његова супарника, Господ Свети. 
10. Нека се не хвали мудри мудрошћу својом, и нека се 
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не хвали силни снагом својом, и нека се не хвали богати 
богатством својим.
11. Него нека се тиме хвали хвалилац: да разуме и познаје 
Господа, и да чини суд и правду посред земље. 
12. Господ узиђе на небеса и загрме, Он ће судити крајеве 
земље, Праведан будући.
13. И даће моћ царевима нашим, и узвисиће рог 
Помазаника Свога. 
 

Песма ЧЕТВРТА

Молитва Авакума Пророка (Авакум 3, 2-19). 
[ Логосов кенозис Авакуме кажи: Слава моћи Твојој, 
Господе. ] 

2. Господе, услишах глас о Теби, и уплаших се; Господе, 
разумех дела Твоја, и ужаснух се. 
Усред две животиње познаћеш се, кад се приближе године 
обзнанићеш се, кад дође време јавићеш се, кад се потресе 
душа моја, у гневу - милост ћеш споменути. 
3. Бог ће од Темана доћи, и Свети из горе Фаран густо 
осењене. Покри небеса врлина Његова, и хвале Његове пуна 
је земља. 
4. И сијање Његово биће као светлост; рогови зрака у 
рукама су Његовим, и постави јаку љубав моћи Своје. 
5. Пред лицем Његовим ићи ће Реч, и изаћи ће на пољима 
стопе Његове. 
6. Стаде, и потресе се земља; погледа, и растопише се 
народи. Строшише се горе силом, истопише се брда вечна. 
7. Путеве вечне Његове, уместо трудова видех, насеља 
Етиопска уплашиће се, и шатори земље Мадијамске. 
8. Зар ћеш се на реке разгневити, Господе? или је у рекама 
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јарост Твоја, или је у мору устремљење Твоје? Јер ћеш 
усести на коње Твоје, и јахање Твоје је спасење. 
9. Затежући затегнућеш лук Свој на скиптре, говори 
Господ. Рекама ће се земља распући. 
10. Угледаће Те и болови захватиће народе. Који раста-
чеш воде хођењем; даде бездан глас свој, висина подиже 
призоре своје. 
11. Сунце и месец стадоше у поретку своме; као светлост 
поћи ће стреле Твоје, као сјај муње оружја Твога. 
12. Претњом ћеш Твојом умањити земљу, и јарошћу 
оборићеш народе. 
13. Изишао си на спасење народа Твога, да спасеш пома-
занике Твоје, бацио си на главе безаконика смрт, подигао 
си окове до врата. 
14. Посекао си у гневу главе моћника; потрешће се они на 
земљи. Отвориће узде своје, као сиромах који тајно једе. 
15. И узвео си на море коње Своје, узмућујући воде многе. 
16. Сачувах се, и уплаши се утроба моја, од гласа молит-
ве усана мојих; и уђе трепет у кости моје, и одоздо ми 
се потресе снага моја. Починућу у дан жалости моје, да 
изађем у народ насеља мога. 
17. Јер смоква неће плод донети, и неће бити рода у ви-
ноградима. Омануће дело маслине, и поља неће донети 
хране. Нестаде оваца са хране, и нема волова за јаслама. 
18. А ја ћу се у Господу веселити, радоваћу се Богу Спасу 
моме. 
19. Господ Бог мој, сила моја, и поставиће ноге моје у 
савршење. И на висину узводи ме, да победим у песми 
Његовој. 
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Песма П Е Т А 

Молитва Исаије Пророка (Исаија 26, 9-20). 
[ Исаијино пророштво, већином молитва: Господе, Боже 
наш, мир дај нам. ]

9. Од ноћи јутрењује дух мој к Теби, Боже, јер су светлост 
заповести Твоје на земљи. Правди се научите становници 
земље. 
10. Јер неста безбожника; неће научити правду на земљи, 
истину неће учинити; нека се узме безбожник, да не види 
славу Господњу. 
11. Господе, висока је мишица Твоја, и не познаше; а кад 
познају, нека се посраме. Завист ће захватити народ не-
васпитан, и сад ће огањ противне појести. 
12. Господе, Боже наш, мир дај нам; јер си нам све узвра-
тио. 
13. Господе, Боже наш, стеци нас Себи. Господе, осим Тебе 
другога не знамо, Име Твоје именујемо. 
14. А мртви живота неће видети, нити ће их лекари вас-
крснути; зато си ударио, и погубио, и узео свако мушко 
њихово. 
15. Придодај им зла, Господе, придодај зла - славнима 
земље. 
16. Господе, у жалости се сетих Тебе; у жалости малој 
наказање нам је Твоје. 
17. И као што је породиља у боловима близу порођаја, 
и у боловима својим викаше, тако постасмо љубљеноме 
Твоме. 
18. Страха ради Твога, Господе, у утроби зачесмо, и за-
мучисмо се и родисмо, дух спасења Твога, што учинисмо 
на земљи. Нећемо пасти, него ће пасти житељи земље. 
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19. Васкрснуће мртви, и устаће који су у гробовима, и 
обрадоваће се који су на земљи. Јер роса која је од Тебе, 
исцељење је њима; а земља безбожника пропашће. 

Песма Ш Е С Т А

Молитва Јоне Пророка (Јона 2, 3-11). 
[ Као Пророка Јону, спаси нас, Господе. Из звери вапијаше 
Јона, говорећи: ]

3. Повиках у невољи мојој ка Господу Богу моме, и услиша 
ме, из утробе ада вапај мој, услишао си глас мој. 
4. Бацио си ме у дубину срца морског, и реке валова ме 
опколише. Све висине Твоје и таласи Твоји на ме дођоше. 
5. И ја рекох: Одбачен сам од очију Твојих; да ли ћу још 
моћи погледати ка Храму Светоме Твоме?
6. Обли ме вода до душе моје, бездан последњи опколи ме; 
потону глава моја у раселине гора. 
7. Сиђох у земљу, чије су полуге држачи вечни, и нек 
узиђе из пропасти живот мој Теби, Господе Боже мој. 
8. Када нестајаше из мене душе моје, Господа се опоменух. 
И да дође Теби молитва моја ка Храму Светоме Твоме. 
9. Који чувају сујетне и лажне ствари, милост своју на-
пустише. 
10. А ја ћу са гласом хвале и исповедања принети жртву 
Теби; оно што обећах узвратићу Ти за спасење моје 
Господу. 
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Песма С Е Д М А

Молитва Азарије и три младића. (Данило 3, 26-66). 
[ Хвала пламен гаси трију младића: Отаца и наш Боже, 
благословен јеси. ]

26. Благословен си, Господе, Боже Отаца наших, и хваљено 
је и прослављено Име Твоје у векове. 
27. Јер си праведан у свему што си нам учинио; и сва дела 
Твоја су истинита, и прави су путеви Твоји, и сви судови 
Твоји истинити. 
28. И судове истине учинио си по свему што си навео на 
нас, и на град наш свети, град Отаца наших Јерусалим; 
јер си у истини и суду навео све ово на нас, заради грехова 
наших. 
29. Јер сагрешисмо, и безаконовасмо да одступимо од 
Тебе, и огрешисмо се у свему, и заповести Твоје не по-
слушасмо, 
30. нити одржасмо, нити сатворисмо, као што си нам за-
поведио, да нам добро буде. 
31. И све што си нам учинио, и све што си навео на нас, у 
истинском суду навео јеси;
32. и предао си нас у руке непријатеља безаконих, 
најмрскијих одступника, и цару неправедном и злобнијем 
од свих на земљи. 
33. И сада, не можемо отворити уста своја; посрамљење 
и поруга настаде слугама Твојим, и онима који Тебе 
поштују. 
34. Немој нас, ипак, предати до краја, ради Имена Твога 
светога; и немој раскинути завета Твога;
35. и не удаљи милости Твоје од нас, ради Аврама 
љубљенога Твога, и зарад Исака слуге Твога, и Израиља 
светога Твога. 
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36. Којима си говорио рекавши да ћеш умножити семе 
њихово као звезде небеске, и као песак који је крај обале 
морске. 
37. Јер, Владико, смањисмо се већма од свих народа, и 
понижени смо по свој земљи данас, заради грехова наших. 
38. И нема у време ово кнеза, ни пророка, ни вође; нити 
свеспаљенице, нити жртве, нити приноса, нити кађења; 
нити места да принесемо прве плодове пред Тобом, и да 
нађемо милост. 
39. Но душом скрушеном, и духом смирења молимо, да 
опет примљени будемо. 
40. Као у свеспаљеници овнова и јунаца, и као у 
хиљадама јагњади ухрањене, тако нека буде жртва наша 
благопримљена пред Тобом данас, и да се изврши пред 
Тобом; јер нема постиђења онима који се уздају у Тебе. 
41. И сада, следујемо Ти свим срцем, и бојимо Те се, и 
тражимо лице Твоје; немој нас постидети. 
42. Него учини с нама по кротости Твојој, и по мноштву 
милости Твоје. 
43. Избави нас по чудесима Твојим, и дај славу Имену 
Твоме, Господе. 
44. И нека се постиде сви који чине зла слугама Твојим, и 
нека се посраме од сваке силе, и снаге, и моћ њихова нека 
се скрши. 
45. И нека познају да си Ти Господ, Бог Једини, славан 
над свом васељеном. 
46. И не престаше они који их гураху у пећ, слуге цареве, 
распаљујући пећ нафтом, и смолом, и грањем, и лозом. 
47. И извијаше се пламен изнад пећи за четрдесет девет 
лаката;
48. и обигра, и попали које нађе око пећи Халдејаца. 
49. А Анђео Господњи сиђе заједно са онима око Азарије 
у пећ, и одагна пламен огњени из пећи. 



225

50. И учини средину пећи као дах росе који лахори, и не 
дотаче их се огањ нимало, нити их ожалости, нити им 
досађиваше. 
51. Тада тројица младића, као из уста једних, певаху 
хвалу и благосиљаху, и слављаху Бога у пећи, говорећи:
52. Благословен си, Господе, Боже Отаца наших, и прехвал-
ни и прузнесени у векове. И благословено свето Име славе 
Твоје, и прехвално и преузнесено у векове. 
53. Благословен си у Храму свете славе Твоје, и прехвални 
и преузнесени у векове. 
54. Благословен си Који надгледаш бездане, Који седиш на 
Херувимима, и прехвални и преузнесени у векове. 
55. Благословен си на престолу славе Царства Твога, и 
прехвални и преузнесени у векове. 
56. Благословен си на своду небескоме, и прехвални и пре-
узнесени у векове. 
 

Песма О С М А

Песма Света три младића. (Данило 3, 57-88). 
[ Владику певај природо створених: Господа певајте дела, 
и преузносите у све векове. ]

57. Благословите, сва дела Господња, Господа; певајте и 
преузносите Га у векове. 
58. Благословите, Ангели Господњи, Господа; певајте и 
преузносите Га у векове. 
59. Благословите, небеса Господња, Господа; певајте и пре-
узносите Га у векове. 
60. Благословите, све воде изнад небеса, Господа; певајте 
и преузносите Га у векове. 
61. Благословите, све војске Господње, Господа; певајте и 
преузносите Га у векове. 
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62. Благословите, сунце и месец, Господа; певајте и пре-
узносите Га у векове. 
63. Благословите, звезде небеске, Господа; певајте и пре-
узносите Га у векове. 
64. Благословите, све кише и роса, Господа; певајте и пре-
узносите Га у векове. 
65. Благословите, сви ветрови, Господа; певајте и преуз-
носите Га у векове. 
66. Благословите, огањ и жега, Господа; певајте и преуз-
носите Га у векове. 
67. Благословите, студен и врућина, Господа; певајте и 
преузносите Га у векове. 
68. Благословите, росе и иње, Господа; певајте и преузно-
сите Га у векове. 
69. Благословите, мразеви и хладноће, Господа; певајте и 
преузносите Га у векове. 
70. Благословите, слане и снегови, Господа; певајте и пре-
узносите Га у векове. 
71. Благословите, ноћи и дани, Господа; певајте и преуз-
носите Га у векове. 
72. Благословите, светлост и тама, Господа; певајте и 
преузносите Га у векове. 
73. Благословите, муње и облаци, Господа; певајте и пре-
узносите Га у векове. 
74. Нека благосиља земља, Господа; нека пева и преузноси 
Га у векове. 
75. Благословите, горе и хумови, Господа; певајте и пре-
узносите Га у векове. 
76. Благословите, све што расте на земљи, Господа; 
певајте и преузносите Га у векове. 
77. Благословите, извори, Господа; певајте и преузносите 
Га у векове. 
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78. Благословите, море и реке, Господа; певајте и преузно-
сите Га у векове. 
79. Благословите, китови и све што се креће у водама, 
Господа; певајте и преузносите Га у векове. 
80. Благословите, све птице небеске, Господа; певајте и 
преузносите Га у векове. 
81. Благословите, звери и све животиње, Господа; певајте 
и преузносите Га у векове. 
82. Благословите, синови људски, Господа; певајте и пре-
узносите Га у векове. 
83. Нека благослови, Израиљ, Господа; нека пева и пре-
узноси Га у векове. 
84. Благословите, свештеници Господњи, Господа; певајте 
и преузносите Га у векове. 
85. Благословите, слуге Господње, Господа; певајте и пре-
узносите Га у векове. 
86. Благословите, духови и душе праведних, Господа; 
певајте и преузносите Га у векове. 
87. Благословите, преподобни и смирени срцем, Господа; 
певајте и преузносите Га у векове. 
88. Благословите, Ананија, Азарија, и Мисаил, Господа; 
певајте и преузносите Га у векове. 
[ Благословите, Апостоли, Пророци, и Мученици Господњи, 
Господа; певајте и преузносите Га у векове. Благосиљамо 
Оца, и Сина, и Светога Духа, Господа; певамо и преузно-
симо Га у векове. 
Хвалимо, благосиљамо, и клаљамо се Господу, певајући и 
преузносећи Га у векове. ]
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Песма Д Е В Е Т А

Песма БОГОРОДИЦЕ (Лука 1, 46-56). 
[ Сина пева и Бога, Мати Дјева. Богородицу у песмама 
величајмо. ]
После сваког стиха певамо: Часнију од херувима...

Велича душа моја Господа; и обрадова се дух мој Богу, 
Спасу моме. 
Што погледа на смерност слушкиње Своје; јер гле, од сада 
ће ме звати блаженом сви нараштаји. 
Што ми учини величину Силни, и свето Име Његово; и 
милост је Његова из нараштаја у нараштај на онима који 
Га се боје. 
Показа силу мишицом Својом; разасу горде мислима срца 
њихова.
Збаци силне са престола, и подиже понижене; гладне на-
пуни блага, и богате отпусти празне. 
Прихвати Израиља слугу Свога, да се опомене мило-
сти, као што говораше Оцима нашим, Аврааму, и семену 
његову до века. 

Молитва Захарије, оца Претечиног (Лука 1, 68-89).         
[ Захарија благосиља детета рођење. ]

Благословен Господ Бог Израиљев, што походи и избави 
народ Свој. 
И подиже нам рог спасења, у дому Давида, слуге Свога. 
Као што говораше устима светих Пророка Својих од века. 
Да ће нас спасти од непријатеља наших, и из руку свију 
који нас мрзе. 
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Учинити милост Оцима нашим, и опоменути се светога 
завета Свога. 
Заклетве којом се закле Аврааму оцу нашем, да ће нам 
дати избављење из руку непријатеља наших. 
Да Му без страха служимо у светости и правди пред 
Њим, у све дане живота нашег. 
И ти дете, Пророк Вишњега назваћеш се, јер ћеш ићи на-
пред пред лицем Господњим, да приправиш путеве Његове. 
Да даш познање спасења народу Његовом, за опроштење 
грехова њихових, ради срдачне милости Бога нашега. 
Којом нас је походио Исток са висине, да обасја оне који 
седе у тами и сенци смрти. 
Да управи ноге наше на пут мира.

Слава, и сада:
По завршетку неколико катизми, или целог Псалтира и 

Песама,

Достојно јест: или Теби се радује: Трисвето.
И после Оче наш:

Тропаре, глас 6:
Помилуј нас, Господе, помилуј нас, јер ми грешни, 

немајући никакав изговор, ову Ти молитву, као Владици, 
приносимо: помилуј нас. 

Слава: Часнога Твога Пророка Давида празник, 
Господе, Цркву показа као небо: са људима ликују Анђели. 
Његовим молитвама, Христе Боже, у миру управи живот 
наш, да Ти певамо: Алилуја.

И сада: Многа су мноштва мојих сагрешења, 
Богородице; Теби прибегох, Чиста, тражећи спасења. 
Посети раслабљену моју душу, и моли Сина Твога и Бога 
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нашег, да ми дарује опроштај грехова које учиних, Једина 
Благословена. 

Затим, Господе помилуј 40 пута. И поклона колико 
можеш, с молитвом:

Господе и Владико живота мога! Духа лености, 
унинија, властољубља и празнословља, не дај ми. Дух 
целомудрености, смиреноумља, дуготрпљења и љубави, 
даруј ми, рабу Твоме. Да, Господе, Царе, даруј ми да 
сагледам сагрешења своја и да не осуђујем брата свога, 
јер си благословен у векове века. Амин.

Затим прочитај следећу молитву са пажњом:

Многомилостиви и Премилостиви Господе, даваоче 
свих добара, Човекољубче и Цару целокупне васељене, 
Владару и Господе који имаш мноштво имена! Сиромашан 
сам и убог ја, који се усуђујем да призивам величанствено 
и страшно и свето Твоје име, пред којим и све Небеске 
силе у страху дрхте. Доле на земљи открио си нам Твоју 
човекољубиву промисао достојну сваког дивљења, тако 
што си послао Твоје љубљено Чедо, које си из беспочетних 
недара Твоје Очинске славе дао - како би људе са ангелима 
сјединио. Господе, сети се да смириш моје очајање; јер ја, 
блато и земља, призивам Тебе, неизречену Светлост, иако 
сам под теретом немоћи тела, које је Твој милосрдни Логос 
понео, и Својом смрћу ослободио душе наше од служења 
непријатељу, како би све који јарам Твог делања узму на 
себе удостојио и да буду сопричасници Твоје славе, од које је 
лицемерни сатана отпао. Помилуј ме, омраченог греховним 
помислима, уздигни мој ум, угушен трњем лењости и 
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шикаром непослушности. Усмери моје срце да за Тобом 
жуди, мојим очима пошаљи извор суза, а пред коначни 
излазак моје душе учини да будем Твој непорочни угодник, 
тако што ћеш ме научити да се усрдно подвизавам Тебе 
ради. Помени, Господе, милошћу твојом моје родитеље 
и све моје ближње, и браћу, и другове, и комшије, и све 
православне хришћане, и спаси ме молитвама свих светих. 
И прими као вредне ове псалме и молитве које изговорих 
пред Тобом за ове, и нека Ти не буде мрско ово молење 
са уздасима, јер си Милостив и Човекољубив, и славимо 
Те, Беспочетног Оца, са Јединородним Твојим Сином и са 
Светим Духом, сада и увек и у векове векова. Амин.

Затим, Часнију од херувима: Слава и сада:
Господе помилуј 3 пута. Благослови.

Уколико чита свештеник, даје отпуст свештенички. 
Уколико је лаик, завршава овако:

Господе Исусе Христе Сине Божији, ради молитава 
Пречисте Твоје Мајке, силом Часног и Животворног 
крста, и Светих бестелесних сила небеских, и Преподобних 
и Богоносних отаца наших, и Светог Пророка Давида, и 
свих Светих, помилуј и спаси ме грешног, јер си благ и 
човекољубив.


