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Preotul Constantin C. Popescu - Ia[i

1913-1992

Sfântul Apostol Pavel ne îndeamn\ s\ tr\im credin]a cu toat\
fiin]a noastr\, astfel încât tot ce lucr\m „s\ facem spre slava lui Dum-
nezeu”, spre pream\rirea Lui. {i este lucru minunat acesta, pentru c\
nimic nu este mai frumos [i mai folositor pentru via]a omului decât
slujirea cuvântului lui Dumnezeu în care g\sim lumin\ [i bucurie, ali-
nare în necazuri [i mângâiere în clipe de întristare.

Tocmai aceast\ pl\cut\ preocupare, „partea cea bun\”, [i-a ales-o
preotul Constantin C. Popescu-Ia[i. Din tinere]e îl pasiona cuvântul
lui Dumnezeu, istoria, literatura [i mai ales poezia. Mare iubitor de
cultur\ [i de lecturi de calitate, el nu l\sa s\ treac\ nici o zi f\r\ s\
citesc\ dintr-o carte, f\r\ s\ înve]e, s\ studieze ceva. În acest sens el a
fost cu adev\rat un autodidact toat\ via]a.

P\rintele Constantin C. Popescu-Ia[i s-a n\scut la 8 februarie 1913,
în localitatea Scânteia din jude]ul Ia[i, fiind al doilea în [irul celor [ase
copii ai familiei. Tat\l s\u era brigadier silvic, iar mama sa casnic\. A
urmat [coala primar\ în satul natal, dup\ care s-a înscris la Seminarul
Teologic de la Hu[i, urmând exemplul fratelui s\u Gheorghe. În vara
anului 1935, dup\ absolvire, se c\s\tore[te cu tân\ra înv\]\toare Agri-
pina Cozma din Cod\e[ti, iar la 8 noiembrie 1935 este hirotonit preot
pe seama parohiei Mirce[ti, jude]ul Vaslui. Pentru a-[i completa studi-
ile este admis la cursuri cu frecven]\ redus\ la Facultatea de Teologie
Ortodox\ din Cern\u]i. Aici a întâlnit profesori erudi]i [i o atmosfer\
de înalt\ ]inut\ intelectual\, teologic\ [i moral\, fapt care-i va marca
definitiv activitatea, voca]ia misionar\ [i destinul s\u de slujitor al
Bisericii lui Hristos. 

În 1939 termin\ facultatea ob]inând diploma de licen]iat în teo-
logie. În aceast\ calitate cere [i i se aprob\ transferarea la parohia Frenciugi,
jude]ul Ia[i, unde va p\stori 24 de ani. În anul 1963, din motive de s\n\tate.
(`n 1949 s-a îmboln\vit de diabet), solicit\ transferul într-o parohie mi-
sionar\, Pocreaca, mai aproape de Ia[i, unde va r\mâne pân\ la pensio-
nare. În fiecare din aceste trei parohii, în care a func]ionat, a construit
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câte o cas\ parohial\ [i a reparat bisericile parohiale, implicându-se în
îndrumarea credincio[ilor ca un p\stor adev\rat împreun\ cu toat\ fa-
milia sa. So]ia lui [i cei doi copii au fost al\turi de el sprijinindu-l cu
dragoste jertfelnic\ în tot timpul activit\]ii sale pastoral-misionare1. 

În 1974 hot\r\[te s\ cear\ pensionarea. G\sise o bojdeuc\ aproape
de Bolta Rece, unde s-a mutat cu familia, investind toate economiile
sale pentru repara]ii. De acum înainte se dedic\ preocup\rilor c\rtu-
r\re[ti. Studiase o serie de documente despre o m\n\stire disp\rut\
din satul Trestiana, filie a parohiei Pocreaca. Astfel, între 1975-1977, lu-
creaz\ la monografia M\n\stirea Trestiana, 288 pagini, caiet mare mss.
Ar fi putut fi o adev\rat\ tez\ de doctorat prin bog\]ia datelor istorice
[i mul]imea documentelor citate. Din nefericire, pân\ acum, de peste
trei decenii, aceast\ lucrare n-a interesat pe nimeni [i este dureros c\
atâtea documente [i dovezi ale credin]ei [i istoriei neamului românesc
se pierd în uitare!...

A[a cum povestea so]ia sa Agripina, p\rintele Constantin era un
neostenit cercet\tor, citea mult, mai ales din clasici, Eminescu fiindu-i
un permanent model [i mentor literar, iar Biblia îi era carte de c\p\tâi.
Scrisese înc\ din tinere]e poezii religioase, dar nu îndr\znise niciodat\
s\ spere c\ vor putea fi publicate. Modestia sa exagerat\ l-a împiedicat
mult\ vreme s\ spere c\ va reu[i s\ creeze ceva de valoare. Dar într-o
zi, în ultima decad\ a vie]ii sale, recitind Cartea Iov din Sfânta Scrip-
tur\ a avut o adev\rat\ revela]ie. În fiecare verset, în fiecare rând din
Iov parc\ se reg\sea pe sine cu propria lui suferin]\. Atât de mult l-a
impresionat aceast\ lectur\, încât a dorit s\ transpun\ în versuri textul
biblic, în care g\sise atâta înt\rire [i mângâiere sufleteasc\. Harul poetic,
dup\ propria sa m\rturie, a venit de la sine. Începe aceast\ osteneal\
în noiembrie 1982, încheind versificarea în aprilie anul urm\tor. Pentru
a l\muri o serie de neclarit\]i, caut\ izvoare [i studiaz\ comentarii biblice
pe care le adun\ într-un corpus de note explicative.

Splendid poem dramatic, Cartea Iov expune tema suferin]ei umane
[i este, f\r\ îndoial\, o str\lucit\ descriere a t\riei de caracter a lui Iov.
În aceast\ carte sapien]ial\ se prezint\ experien]a de mii de ani a vie]ii
omului între bog\]ie [i s\r\cie, între bucurie [i suferin]\, între bun\-
tate [i r\utate... în care r\splata adev\rat\ pentru credin]\ [i r\bdare o

1 De la copiii s\i Elena [i Emilian a avut fericirea s\ vad\ trei nepo]i: Florin,
Alexandru [i Lucian, precum [i o str\nepoat\, Irina. Florin [i Irina se afl\ în Canada,
iar Emilian, Alexandru [i Lucian sunt în Suedia. Testamentul p\rintesc pentru copii
[i nepo]i în poeziile B\trânul [i Limba noastr\ a fost ca ace[tia, oriunde s-ar duce în
lume, s\ nu uite niciodat\ limba [i credin]a str\mo[easc\. (n. M.M.)
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poate da numai Dumnezeu. În anii aceia, când a lucrat la Iov nu avea
de unde s\ [tie c\ au existat [i alte încerc\ri de transpunere în versuri
a C\r]ii Iov2. Încurajat de aceast\ realizare (manuscris dactilografiat) [i
însufle]it de credin]\, încearc\ - dup\ mult studiu [i documentare – s\
transpun\ în versuri, în manier\ proprie, câ]iva psalmi ai lui David.
Era o încercare temerar\. Citind atunci acei psalmi, mi-am dat seama
c\ era ceva nou. Cunoscându-i râvna c\tre cele sfinte [i credin]a, dar
mai ales evlavia [i respectul fa]\ de textul Sfintei Scripturi, l-am îndemnat
s\ persevereze [i s\ versifice întreaga Psaltire, având atâtea modele
ilustre ale înainta[ilor. Încurajat [i de so]ia sa Agripina, la insisten]e [i
îndrum\ri repetate, p\rintele Constantin a reu[it, în decurs de trei ani,
1986-1989, s\ transpun\ în versuri întreaga Psaltire. Manuscrisul a fost
dactilografiat cu grij\ în 1989, dar n-a fost posibil s\ vad\ lumina tipa-
rului decât dup\ trecerea la cele ve[nice a autorului. În 1993 Psaltirea
în versuri se public\ în trei numere consecutive din revista Mitropoliei
Moldovei, Teologie [i Via]\, iar în 1995 apare în volum separat, Te-oi
iubi de-a pururi, Doamne, la Editura Trinitas din Ia[i.

Autorul [i-ar fi dorit s\ apar\ a[a cum a conceput-o el, având la
început Cuvânt înainte, iar la sfâr[it note [i comentarii culese cu trud\
din atâtea izvoare, pe care le citeaz\ cu acribie [i în Bibliografie. El voia
ca cititorul s\ în]eleag\, s\ priceap\ sensurile adânci [i adev\rate ale
fiec\rui psalm. A[a cum el s-a str\duit ca nici un verset [i nici un
cuvânt din textul original al psalmilor s\ nu lipseasc\ din versiunea
Psaltirii sale, tot a[a a dorit ca acel Cuvânt înainte [i notele la psalmi s\
completeze în chip fericit textul transpus în versuri. 

Nu trebuie s\ fii neap\rat expert pentru a observa valoarea
poemului Dreptul Iov sau Drama unui om în suferin]\ [i mai cu seam\ a
Psaltirii în versuri. El nu a dorit s\ se ia la întrecere cu nimeni. {i-a
urmat cu mult\ r\bdare drumul s\u, desigur pe o cale des]elenit\ de
înainta[i, ferindu-se cu mult\ grij\ de orice imita]ie [i c\utând s\ nu se
îndep\rteze de textul biblic în spiritul [i litera lui. Nu a avut [ansa de
a se bucura de aprecieri critice. {i totu[i, un confrate din genera]ia sa,
a m\rturisit c\ în Psaltire [i în celelalte scrieri ale sale, preotul Constan-
tin C. Popescu a înscris pagini „de cinste în istoria str\daniilor c\rtur\-
re[ti ale neamului nostru”, acestea „având aroma textelor vechi româ-
ne[ti, dar în acela[i timp [i sonoritatea limbii literare moderne”. Pân\
acum, dup\ mai bine de 15 ani, critica literar\ nu s-a pronun]at în nici
un fel, iar apari]ia acestei Psaltiri în versuri a trecut neobservat\.

2 Vezi Cartea Iov de Vasile Militaru, publicat\ postum abia în anii 2000, 2007 [i în
2010, dup\ 50 de ani de la versificare. (n. M.M.)
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Aceasta în timp ce alte Psaltiri în versuri s-au bucurat de o larg\ medi-
atizare. Citind cu aten]ie textul unora din psalmi, din acele Psaltiri, se
poate vedea clar c\ autorii lor s-au îndep\rtat uneori mult de textul
biblic, alteori au interpretat în mod eronat sensul original, folosind o
traducere liber\ a textului, ori distorsionând în]elesul, din ignoran]\.
Acestea sunt, desigur, gre[eli grave, care ar trebui îndreptate, dar cine
s\ o fac\! 

Îndr\znesc s\ afirm c\ versiunea de fa]\ a Psaltirii este cea mai
elaborat\ [i cea mai fidel\ textului biblic, având un echilibru perfect
între „aroma” limbii române vechi [i a celei moderne, p\strând, în acela[i
timp, cel mai autentic spirit al evlaviei cre[tine. Este evident c\ autorul
ei a fost c\l\uzit nu doar  de „criterii estetice”, ci  mai ales de dorin]a
de a p\stra nealterat fiorul credin]ei [i al rug\ciunii, g\sind în psalmi
exprimarea cea mai adecvat\ a celor mai profunde [i intime sentimente
omene[ti. Se remarc\ îndeosebi claritatea [i conciziunea versurilor,
multe dintre ele devenind proverbe [i cuget\ri pline de în]elepciune,
adev\rate sentin]e morale. Iat\ câteva versuri memorabile:

Pe cel plin de r\utate, r\utatea îl doboar\,
Iar pe drept cine-l ur\[te, plata nu-i va fi u[oar\!

ps. 33, v. 21
Cât de bine [i frumos [i ce mare fericire,
E ca fra]ii, to]i câ]i sunt, s\ tr\iasc\ în unire!

ps. 132, v. 1
Se preface-n s\r\tur\ ]ara cea mai roditoare,
Din pricina r\ut\]ii ce poporul ei o are.

ps. 106, v. 34
Desigur, în timp, dup\ mul]i ani, se va putea face o compara]ie corect\

între aceste versiuni ale Psaltirii, fiind a[ezate fiecare la locul pe care îl
merit\ cu adev\rat. Preciz\m îns\ c\ este o mare diferen]\ între felul
în care în]elege rug\ciunea un preot, un teolog sau un poet f\r\
preg\tire temeinic\ [i f\r\ tr\irea credin]ei. Traducerea psalmilor nu
poate fi un simplu exerci]iu de prozodie, de încercare poetic\, oricât
de talentat ar fi poetul respectiv. F\r\ fiorul credin]ei [i f\r\ evlavie
adev\rat\ versurile nu vor suna niciodat\ a rug\ciune. Poate fi doar
poezie „ce din coad\ o s\ sune”. Chiar transpu[i în versuri, psalmii
trebuie s\ r\mân\ rug\ciune, dialog cu Dumnezeu, înfiorare în fa]a
Creatorului lumii, smerit\ recunoa[tere a st\rii de p\c\to[enie a
omului aflat mereu între credin]\ [i îndoial\, între n\dejde [i neascul-
tare, între iubire [i împietrirea inimii, între bucurie [i durere, între
p\cat [i r\spl\tirea dup\ dreptate, între poc\in]\ [i iertare, între via]\
[i moarte, între mântuire [i suferin]\ ve[nic\.
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Preotul Constantin C. Popescu - Ia[i, prin Psaltirea în versuri adaug\
o nou\ nestemat\ la [irul de Psaltiri versificate în limba român\3. În
singur\tatea suferin]ei sale, el a încercat prin rug\ciune s\ construiasc\
o scar\ c\tre Dumnezeu. Psalmii s-au dovedit a fi proba de foc a cre-
din]ei [i a r\bd\rii sale, el mergând pe cale proprie, desprinzându-se
de modele, de tot ce a putut el cunoa[te din ostenelile înainta[ilor. De
aceea, Psaltirea sa în versuri r\mâne opera de c\petenie a vie]ii sale.

Trebuie s\ amintim c\, dup\ 1990, el a încercat versificarea unei
alte c\r]i din Biblie, Cântarea Cânt\rilor. A reu[it s\ duc\ la bun sfâr[it
încercarea, dar nu a mai avut r\gazul s-o definitiveze. Ad\ugase [i la
aceast\ versificare note explicative. Pe baza unor texte sapien]iale din
Sfânta Scriptur\, scrie Cuget\ri religioase [i morale sub form\ de catrene.
Erau destinate a se citi elevilor la lec]iile de religie în [coal\. Toate acestea
au r\mas în manuscris. În anul 1990 adun\ în volum poeziile sale reli-
gioase [i laice pe care le scrisese de-a lungul întregii sale vie]i sub ti-
tlul Flori de gând, iar în 1991 scrie poemul lirico-didactic Tat\l nostru
explicat poetic, dedicat elevilor ca o completare la catehismul ortodox.

Tat\l nostru explicat poetic a ap\rut la Editura Helios din Ia[i, în
1994 [i în 1999 în Cartea Iov. Volumul de poezii Flori de gând apare tot
la Editura Helios, Ia[i, în 1998, unde sunt incluse [i fragmente din
Cântarea cânt\rilor [i catrene din Cuget\ri religioase [i morale. Dreptul Iov

3 Sunt multe versiuni. Le cit\m pe cele cunoscute [i pe cele în manuscris: 1. * Sf. Dosoftei,
Psaltirea pre versuri tocmit\, Uniev, 1673, Ia[i, 1974; 2. *{tefan F\g\r\[anu, Fogara[i –
din F\g\ra[ – Psaltire în versuri (atribuit\), Lugoj, 1650-1660, mss., B.A.R. Bucure[ti [i
Fil. A. R. Cluj, tip\rit\ Timi[oara, 2008; 3. *Teodor Corbea, Psaltirea în versuri, Blaj,
1710: B.A.R. [i Fil. Cluj, mss., tip\rit\ la Academia Român\, Bucure[ti, 2010; 4. *Ion
Prale, Psaltirea în versuri, Bra[ov, 1827, cu prefa]\ de Dr. V. Popp; 5. Cupcea Elizius,
Psaltirea în versuri, 1843, B.A.R., Bucure[ti [i Ia[i, mss.; 6. Nicolae Liciu, Psaltirea în
versuri, 1845, B.A.R. [i Filiala Ia[i, mss.; 7. *Vasile Militaru, Psaltirea în versuri, Bucu-
re[ti, 1933, premiat\ de Academia Român\; 8. Pr. Veniamin Cojoc\ri]ei, Psaltirea în versuri,
Ia[i, 1975, mss. M.Neam]; 9. *Traian Dorz, Cânt\rile Psalmilor, tip. OD, Sibiu, 2005; 10. *Pr.
Constantin C. Popescu - Ia[i, Psaltirea în versuri, 1989, Trinitas, Ia[i, 1995; 11. *Florica
T. Câmpan, Psaltirea în versuri, Ia[i, 1993, tip. Ia[i 2000; 12. *{erban Foar]\, Cartea
Psalmilor în versuri, tip. Timi[oara, 2007. 13. Victor V. Popescu, Sinaia, 1990, Psaltirea
[i cele 4 Evanghelii în versuri, mss., B.S.M. Antim Bucure[ti. 14. *Semnal\m o perfor-
man]\: Biblia, transpunere (adaptare) integral\ în versuri de Ioan Ciorca, Cluj-Napoca,
1994-2006, format electronic, 1815 pag., 66 c\r]i, în curs de tip\rire, 21 volume cu-
prinzând Vechiul [i Noul Testament, inclusiv Psaltirea. Noul Testament s-a tip\rit la Cluj,
2006. Versiuni par]iale: *Eugen Dorcescu, Psalmii în versuri, 72 ps., 1997 [i 2003 în Biblice,
Timi[oara; *Olga Dobrescu, Psalmii în versuri, 45 ps. plus alte poezii religioase, Bârda,
C.R., 2005. Dintre acestea 10+2 sunt tip\rite* [i 4 se afl\ în mss. Posibil s\ existe [i alte
versiuni de care nu [tim înc\. (n.M.M.)
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sau Drama unui om în suferin]\ s-a publicat în 1999 la Editura Lumin\
din lumin\, Bucure[ti, cu note, comentarii [i bibliografie în câteva mii
de exemplare care s-au epuizat în scurt timp. Dac\ n-ar fi existat per-
severen]a [i st\ruin]ele so]iei sale Agripina, scrierile p\rintelui Constan-
tin poate n-ar fi ajuns s\ fie tip\rite niciodat\. Ea a dorit ca toat\ munca
de o via]\ a so]ului ei s\ vad\ lumina tiparului, pentru ca florile gân-
dului s\u s\ rodeasc\ în suflete bucurie duhovniceasc\, pace [i bun\
în]elegere între oameni.

Preotul Constantin C. Popescu - Ia[i a încetat din via]\ în ziua de
25 februarie 1992, la vârsta de 79 de ani, dup\ o grea suferin]\. A fost
înmormântat la o margine de alee în cimitirul Eternitate din Ia[i. A
plecat pe calea ve[niciei cu mâhnirea în suflet c\ niciuna din c\r]ile
sale nu au putut vedea lumina tiparului cât timp el mai era în via]\.
Ultimii ani i-a tr\it numai cu acel ideal de via]\ cre[tin\ în care cre-
din]a, rug\ciunea [i iubirea de Dumnezeu s-au împletit permanent cu
smerenia, r\bdarea [i jertfa de sine. A tr\it cum a scris, cu sinceritate [i
modestie, dovedind o deplin\ concordan]\ între cuvânt [i fapt\, cu
dorin]a ca scrierile sale s\ reprezinte o punte între genera]ii. Mesajul
s\u r\mâne senin [i luminos, adresându-se inimilor curate [i sincere,
care caut\ alinarea suferin]elor în credin]\ [i rug\ciune. {i sunt a[a de
multe necazuri [i nenorociri în lumea în care tr\im ast\zi. El  a putut
str\bate cu lumina credin]ei într-o perioad\ zbuciumat\, reu[ind s\
r\mân\ încrez\tor [i neclintit în convingerile sale. De aceea, via]a, ca
[i opera sa,  r\mân exemplare, ca expresie a unei con[tiin]e cre[tine, demne
de urmat, pentru cei care iubesc via]a curat\, familia, adev\rul, munca,
bun\tatea, omenia [i dreptatea. Fie ca aceast\ Psaltire în versuri s\ aduc\
lumin\, bucurie [i lini[te în sufletele bunilor cre[tini, care vor g\si în
ea rug\ciune, înt\rire [i mântuire.

Pr. Mihai Manolic\
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Bucuria cuvântului mântuirii

Prefa]\ la edi]ia întâi

Poezia e starea de gra]ie a cuvântului, iar în manifestarea ei cea mai pur\
devine rug\ciune. În cartea Psalmilor inspira]ia divin\ ml\diaz\, transfigu-
reaz\ [i înal]\ dorul de ve[nicie, de via]\ curat\ [i sfânt\ a omului de tot-
deauna. Imn de pream\rire a lui Dumnezeu sau prevestire a mântuirii, tânguire
amar\ pentru p\catele s\vâr[ite, implorare fierbinte a iert\rii [i binecuvânt\rii
cere[ti ori lacrima st\pânit\ pe obrazul în]eleptului, izvorând din în]elegerea
profund\ [i tainic\ a sensului trecerii noastre pe p\mânt, psalmul a trecut
din Scriptura ebraic\ în cultul Bisericii cre[tine [i, totodat\, în marea cultur\
universal\. Orice suflet însetat de frumuse]i spirituale î[i g\se[te în armonia
psalmilor odihna [i fream\tul de bucurie al înrour\rii harului.

În via]a liturgic\ a Bisericii, Psaltirea este cartea de fiecare zi, c\ci toate
slujbele noastre con]in lecturi din aceast\ comoar\ poetic\ a Sfintei Scripturi,
fie citiri integrale ale unor grupe de psalmi, dup\ modelul Templului din Ierusalim
(catismele din cultul ortodox), fie îmbog\]irea slujbelor din momentele cru-
ciale ale zilei liturgice cu anumi]i psalmi, fragmente, versete sau imne de inspi-
ra]ie direct\ din cânt\rile davidice. Psalmodierea este forma cea mai sublim\
prin care poezia [i muzica se contopesc în rug\ciune, „jertfa laudei”. De
fapt, la origine, cultul Bisericii este poezie cântat\, rima [i ritmul contri-
buind din plin la exprimarea înaltelor tr\iri duhovnice[ti. Îns\[i denumirea
generic\ pentru melosul bizantin, tradi]ional ortodox, este aceea de muzic\
psaltic\, a[adar cântare în duhul psalmilor, p\strând vie leg\tura cu poezia
inspirat\ a Vechiului Testament. Rod al împlinirii f\g\duin]elor mesianice
prevestite [i de cartea Psalmilor, Biserica poart\ peste veacuri bucuria biruin]ei
Mântuitorului Hristos asupra mor]ii, îns\ pre]uie[te [i pream\re[te pe Dumnezeu
[i prin cuvintele cu care au f\cut-o drep]ii Legii vechi.

Fapt clar este c\, prin Biseric\, Psaltirea a irumpt în întreaga cultur\ a
umanit\]ii. Pentru literatura noastr\, cartea Psalmilor este, într-un fel, cân-
tecul de leag\n al poeziei culte, fiindc\ Psaltirea versificat\ de Mitropolitul
Dosoftei [i tip\rit\ la Uniev în 1673 con]ine fiorul sacru al cuvântului dum-
nezeiesc înve[mântat în c\ma[a fraged\, blând\ [i curg\toare a verbului românesc.
Deodat\ original\ [i p\str\toare a esen]elor duhovnice[ti ale cuvântului inspirat,
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na]ional\ prin forma de exprimare dar universal\ prin con]inut, Psaltirea
lui Dosoftei poate fi considerat\ o icoan\ a întregii spiritualit\]i române[ti.
Începând cu veacul al XVII-lea întâlnim, periodic, edi]ii versificate ale
Psaltirii. Pe la 1660, {tefan F\g\r\[anu traducea psalmii în versuri dup\ va-
rianta calvin\ maghiar\ a lui Albert Molnar, lucrarea p\strându-se în manuscris.
Dup\ apari]ia Psaltirii pre versuri întocmit\ a Mitropolitului Dosoftei, cea
mai reu[it\ de pân\ acum, reeditat\ în mai multe rânduri, au fost alc\tuite
lucr\ri similare [i de al]i autori: Teodor Corbea, în 1710, Ioan Prale la 1827,
Nicolae Liciu, 1845, Vasile Militaru, în 1933, la îndemnul Patriarhului Miron.
Desigur, mai exist\ [i alte variante ale Psaltirii versificate, realizate de
evlavio[i stihuitori din neamul nostru. Cuvintele unei limbi în care se odihnesc
cuvintele Scripturii se sfin]esc, se umplu de mireasma ve[niciei [i se p\trund
de slava Cuvântului întrupat. Versificarea Psalmilor în limba român\, în
toate cazurile citate, s-a f\cut, credem noi, dintr-o mare iubire pentru cuvân-
tul mântuirii.

„De cuvântul T\u m\ bucur cu o mare bucurie,
Ca [i unul care dat-a peste-o mare bog\]ie!
C\ ur\sc de tot minciuna [i o [i dispre]uiesc,
Iar\ Legea Ta cea sfânt\ eu atâta o iubesc!”

ps. 118, v. 162, 163
Preotul Constantin C. Popescu din Ia[i, urmând pilda înainta[ilor, s-a

aplecat [i el cu mult\ râvn\ [i evlavie asupra cuvântului biblic, reu[ind s\
a[eze în caden]ele versului românesc mai multe texte din Sfânta Scriptur\:
Cartea Iov, Psaltirea [i Cântarea cânt\rilor. P\strând cu sfin]enie sensurile
originare, autorul însufle]e[te cu sensibilitatea proprie euritmia poemelor biblice,
din reverbera]iile elegiace ale versului r\zb\tând accente eminesciene [i tonalit\]i
ale poeziei populare.

În semn de pre]uire pentru str\dania preotului c\rturar Constantin C.
Popescu - Ia[i, public\m acum aceast\ variant\ a Psaltirii versificate, nutrind
speran]a c\ va fi o lectur\ agreabil\ [i folositoare pentru to]i binecredincio[ii
cre[tini care pre]uiesc rug\ciunea [i g\sesc mângâiere [i reculegere în pream\rirea
lui Dumnezeu.

Pr. Nicolae DASC|LU
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CUVÂNT ÎNAINTE

Dintre toate c\r]ile Sfintei Scripturi, cea mai citit\ carte este Psaltirea.
C\ci de nici o alt\ carte nu s-a lipit [i unit mai strâns sufletul omului,
cum s-a unit cu imnele Psaltirii. „Nu este nici o carte, din cuprinsul
atât de felurit al Sfintei Scripturi, care s\ se poat\ mai mult potrivi
pentru nevoile, pentru durerile [i cu n\dejdile fiec\ruia ca Psalmii, –
zice marele nostru istoric Nicolae Iorga –;  nici una din ele nu poate
sluji mai bine, cu toat\ împ\r\teasca-i str\lucire, ca ve[mânt pentru
orice sim]ire umil\, care  nu-i în stare s\-[i g\seasc\ singur\ vorbele.
În cele o sut\ cinci zeci de m\rturisiri, de rug\ciuni, de imne, de tân-
guiri, se afl\ tot sufletul omenesc în întoarcerea lui asupra sa însu[i [i
în avântul plin de sfial\ [i de temere c\tre puteri mai mari decât el”
(Studii [i Documente cu privire la Istoria Românilor, vol. VII, partea a III-a,
Bucure[ti, 1904, p. CLXXXIV). {i tot el zice: „Psalmii pot s\ hr\neasc\
ei singuri un suflet omenesc în ceasurile cele mai mari [i în ceasurile
cele mai disperate ale fiin]ei noastre” (Istoria Literaturii Române[ti. In-
troducere sintetic\. Ed. Minerva, Bucure[ti, 1977, p. 45). Dar despre fo-
losul citirii Psaltirii s-au pronun]at înc\ din primele veacuri ale Bisericii,
sfin]ii [i marii ierarhi Vasile cel Mare († 379) [i Ioan Gur\ de Aur († 407).
C\ci iat\ ce zice primul: „Nici o alt\ carte nu sl\ve[te pe Dumnezeu ca
Psaltirea, nici se poate asem\na cu folosul ei. C\ci ce nu poate înv\]a
cineva din psalmi? Numai aici în psalmi se poate g\si teologia cea
des\vâr[it\, aici prezicerea venirii în timp a Domnului Hristos, aici
amenin]area judec\]ii celei viitoare, aici n\dejdea învierii, aici teama
de iad, aici f\g\duin]a slavei ce ne a[teapt\, ca [i descoperirea taine-
lor, c\ci toate se g\sesc adunate aici în cartea Psalmilor, întocmai ca
într-o comoar\ bogat\, care este pus\ la îndemâna tuturor”. {i tot
Sfântul Vasile zice: „Psalmul este vocea Bisericii, el învesele[te s\rb\-
torile [i face s\ se nasc\ în inima omului dorul dup\ Dumnezeu. Chiar
[i din inimile de piatr\ psalmul stoarce lacrimi!” (Sf. Vasile cel Mare,
Comentariu la Psalmi, Ed. Libr\riei Teologice, Bucure[ti, 1939, p. 25-26).
Iar Sfântul Ioan Gur\ de Aur zice ca o sentin]\: „Mai bine s\ înceteze
soarele din c\l\toria sa, decât s\ înceteze citirea Psaltirii, c\ci Psaltirea
este mai folositoare decât toate c\r]ile. Toate c\r]ile (Sfintei Scripturi)
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sunt de folos [i mare groaz\ fac duhurilor rele, dar nu ca Psaltirea”
(vezi Psaltirea, ed. VI, Bucure[ti, 1920, Cuvânt înainte,  p. 13).

Psalmii sunt rug\ciuni f\cute de autorii lor, fie în diferite împre-
jur\ri din via]a lor personal\, cum este cazul cu unii psalmi ai lui
David, fie în diferite momente istorice ale poporului evreu, rug\ciuni
f\cute cu toat\ ardoarea [i sinceritatea inimii [i de o frumuse]e f\r\
egal. De aceea, psalmii au [i devenit chiar de la început, din timpul
împ\ratului David (1013-973 î.Hr.), rug\ciuni ob[te[ti ale întregului
popor evreu, care se cântau la Templu [i în sinagogi [i care au devenit
apoi mo[tenirea cultic\ a întregii Biserici cre[tine [i în special a Bise-
ricii Ortodoxe. Nu este slujb\, Sfânt\ Tain\ sau ierurgie, în care s\ nu
fie folosit un psalm sau m\car un verset sau o aluzie la psalmi. (Pentru
aceasta vezi Pr. At. Negoi]\, Psaltirea în cultul Bisericii Ortodoxe, Tipografia
C\r]ilor Biserice[ti, Bucure[ti, 1940).

Între c\r]ile de ritual ale Bisericii noastre Ortodoxe, Psaltirea este
singura carte de cult cu texte din Vechiul Testament, dup\ cum Aposto-
lul [i Evanghelia sunt singurele c\r]i de cult cu texte din Noul Testament.
(Ar mai fi [i Parimierul, care cuprinde toate parimiile de peste an, a
c\rui prim\ edi]ie în cuvânt românesc a fost tip\rit\ la Ia[i de Mitro-
politul Dosoftei în anul 1682, dar aceast\ carte de cult, care cuprinde
texte [i din Vechiul [i din Noul Testament, nu a avut atâta amploare
de editare ca Psaltirea, Parimierul disp\rând cu timpul din procesul
de editare al c\r]ilor de cult). Psaltirea îns\, în istoricul tip\riturilor
noastre române[ti de]ine recordul tip\riturilor biblice.

Astfel, de la primele trei Psaltiri cu text rotacizant ({cheian\, Vo-
rone]ean\ [i Hurmuzachi) din sec. al XV-lea sau începutul sec. al XVI-lea
[i pân\ la Psaltirea din Bucure[ti din 1948, se însumeaz\ un num\r de
71 de edi]ii, la care, dac\ mai ad\ug\m [i cele 13 edi]ii române[ti ale
întregii Biblii dintre anii 1688-1988, din care, firesc, Psaltirea face parte,
fac un total impresionant de 84 edi]ii ale Psaltirii în grai românesc.
(F\r\ a mai socoti [i cele 13 Biblii britanice ap\rute în limba român\ între
anii 1865-1965. Pentru aceste date vezi Studiul Vechiului Testament,
manual pentru studen]ii Institutului Teologic Bucure[ti, 1975, p. 59-61
[i Antonie Pl\m\deal\, Dasc\li de grai [i sim]ire româneasc\, Editura
Institutului Biblic, Bucure[ti, 1981, p. 222 [i 441 – note).

{i toate cele 71 edi]ii ale Psaltirii (plus cele 13 ale Bibliei4), în ceea
ce prive[te textul, au decurs una din alta. Majoritatea au fost între-

4 Dup\ ace[ti 23 de ani trecu]i, de când s-a f\cut enumerarea acelor texte biblice,
constat\m c\ s-au tip\rit alte numeroase edi]ii ale Bibliei Ortodoxe (dar [i a Soc. Biblice
Britanice), a Noului Testament cu Psalmii, a Sfintei Scripturi, edi]ie jubiliar\ în anul
2001, precum [i alte zeci de edi]ii ale Psaltirii în limba român\ pentru credincio[ii din
]ar\ [i pentru cei r\spândi]i în toat\ lumea. (n. M.M.)
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buin]ate în citirile cultice, astfel c\ s-a format cu timpul, prin deasa lor
întrebuin]are, un stil propriu al Psaltirii, un stil sacru, consacrat, u[or
de recunoscut. {i faptul acesta a ridicat [i va ridica întotdeauna difi-
cult\]i la transpunerea textului psalmilor în versifica]ia modern\ cu
ritm [i rim\.

Dar Psaltirea nu este numai o carte de cult [i psalmii nu sunt
numai rug\ciuni fierbin]i adresate Divinit\]ii în cadrul cultului divin,
ci „Psaltirea lui David este comoara poeziei lirice religioase a poporu-
lui evreu” (zice Mitropolitul Moldovei, ajuns apoi Patriarh, Dr. Iustin
Moisescu în Cuvânt înainte la Psaltirea în versuri a lui Dosoftei, ed. 1974),
iar cei 150 de psalmi câ]i formeaz\ cuprinsul Psaltirii, sunt cea mai su-
blim\ poezie religioas\ a lumii, c\ci psalmii, privi]i din punct de vedere
artistic, sunt un tezaur de mare valoare al literaturii universale.

Psalmii sunt, în felul lor, poezii-poeme [i imne de mare frumuse]e,
neîntrecute de nici o alt\ literatur\ a lumii. „Niciodat\, zice François
de Fénelon, arhiepiscop de Cambrai (1651-1715), o od\ greac\ sau
latin\, n-a putut atinge în\l]imea psalmilor” (vezi la Note ps. 49; [i tot
în privin]a frumuse]ii poetice a psalmilor, vezi [i aprecierile diferi]ilor
oameni de cultur\ în Note la ps. 8, 22 [i 118).

D\m [i p\rerea scriitorului polonez Zenon Kosidovski, care, cu
toate c\ nu prive[te cu toat\ încrederea textul biblic, iat\ cum apre-
ciaz\ el frumuse]ea excep]ional\ a psalmilor: „Psalmii au produs, f\r\
îndoial\, o mai mare influen]\ asupra gândirii genera]iilor urm\toare,
decât alte c\r]i ale Vechiului Testament. Dup\ cum se [tie, psalmii sunt
o liric\ religioas\, care se distinge prin frumuse]ea inegalabil\ [i de o
bog\]ie a tr\irilor nemaiîntâlnit\, care exprim\ o gam\ întreag\ de sen-
timente: de la deprimare, umilin]\ [i lips\ de speran]\, pân\ la încred-
ere, în\l]are sufleteasc\, recuno[tin]\ [i laud\. Psalmii reprezint\ ade-
v\rate imne de slav\ închinate frumuse]ii vie]ii. Simplitatea maies-
tuoas\ a acestor poeme, stilul lor concentrat, re]inut, precum [i patosul
lor care cucere[te inimile, au f\cut din ele o nesecat\ surs\ de inspira-
]ie pentru poe]i, pictori [i compozitori” (Zenon Kosidovski, Povestiri
Biblice, Ed. {tiin]ific\, Bucure[ti, 1979, p. 303). Iar istoricul rus V.I.
Avdiev se pronun]\ astfel despre psalmi: „Poeziile lirice de înalt\ valoare
artistic\ ce sunt psalmii, stau [i ast\zi al\turi cu cele mai bune opere
ale literaturii universale” (V.I. Avdiev, Istoria Orientului Antic, Ed. de
Stat, Bucure[ti, 1981, p. 241).

Iat\ dar, atâtea opinii ale diferitelor personalit\]i, din care unele
chiar cu p\reri critice asupra Sfintei Scripturi, care vorbesc despre marea
valoare artistic\ [i frumuse]ea poetic\ a psalmilor, despre adâncimea
de sim]ire [i despre în\l]imea cuget\rii pe care le con]in. De aceea,
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psalmii, aceast\ sublim\ poezie religioas\ a lumii, aceste imne de laud\
a Divinit\]ii, cu o existen]\ de trei mii de ani, nu contenesc s\ se cânte,
s\ se citeasc\ [i s\ se asculte pe întreaga suprafa]\ a p\mântului. Toate
rug\ciunile lui David [i ale celorlal]i pu]ini autori care i s-au mai
ad\ugat, toate plângerile lor [i toate imnele lor, izvorâte dintr-o inim\
sincer\ [i o credin]\ puternic\, au devenit rug\ciunile, plângerile [i
imnele de pream\rire ale lui Dumnezeu pentru întreaga omenire.

De unde oare atâta frumuse]e, atâta lumin\ [i atâtea valori artis-
tice [i morale, cu care este înzestrat\ vechea literatur\ ebraic\? Toate
aceste haruri [i daruri cu care este înzestrat\ literatura vechilor evrei,
sunt datorate revela]iei divine, cu care acest popor a fost binecuvântat [i
de care celelalte popoare ale lumii nu au avut parte. {i evreii au fost
prea con[tien]i de acest fapt, dup\ cum o dovedesc ultimele dou\
versete ale frumosului psalm 147: 

8  „Lui Iacov El i-a vestit toate ale Lui cuvinte
    {i-a Lui Legi lui Israel [i poruncile Lui sfinte.
9  Cu niciunul din popoare n-a f\cut a[a atunci
    {i niciunul dintre ele nu cunoa[te-a Lui porunci!”

(vezi [i Deuter. 4, 5-8 [i 36; ps. 77, 5-7; 102,7 [i Rom. 3, 1-2).
Toat\ literatura vechilor evrei este beneficiara revela]iei divine [i

aceast\ literatur\ a fost scris\ de sfin]ii ei autori cu fa]a spre Dumnezeu.
De aici toat\ frumuse]ea spiritual\ a psalmilor [i a celorlalte c\r]i poetice
ale Vechiului Testament.

To]i autorii psalmilor au compus psalmii lor fiind inspira]i [i lumina]i
de Sfântul Duh. C\ci altfel cum s-ar fi putut scrie to]i psalmii mesianici,
care con]in profe]ii privitoare la venirea în trup a Fiului lui Dumnezeu?
{i cum s-ar putea explica altfel, to]i cei [ase psalmi integral mesianici,
care s-au împlinit în persoana istoric\ a Mântuitorului nostru Iisus Hristos?
(În Note sunt ar\ta]i to]i ace[ti psalmi).

În ce prive[te autorii celor 150 de psalmi, cei mai mul]i din psalmi
apar]in lui David, c\ruia i s-au ad\ugat ca cel mai vechi din to]i Moise
„omul lui Dumnezeu” cu psalmul 89, apoi împ\ratul Solomon (973-933)
cu psalmii 126 [i 131, Asaf [i descenden]ii lui cu 12 psalmi, a[a – numi]ii
fii (urma[i) ai lui Core cu 11 psalmi, din care trei apar]in tot lui David
[i unul (ps. 87) lui Eman Ezrahitul [i altul lui Etan Ezrahitul (ps. 88).

În afar\ de psalmii acestor autori, mai sunt înc\ 50 de psalmi f\r\
titlu în textul evreu, deci anonimi, din care o mare parte apar]in tot lui
David. (În Note am specificat care psalmi pot fi ai lui David).

Despre to]i ace[ti autori, excep]ie psalmistul David, am dat detalii
în Note cu ocazia explic\rii psalmilor lor. Îns\ împ\ratul David este [i
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r\mâne ini]iatorul, principalul [i adev\ratul creator de psalmi, el fiind
psalmistul prin excelen]\ al poporului evreu, supranumit de imedia]ii
lui urma[i „dulcele cânt\re] al lui Israel” (II Regi 23,1).

Activitatea de crea]ie a lui David s-a extins pe o perioad\ de 45 ani:
40 de domnie (1013-973) [i înainte de domnie înc\ aproximativ 5 ani,
în timpul persecu]iei din partea regelui Saul, când David compune
aproximativ 17 psalmi. Deci o activitate de crea]ie destul de extins\ în
timp [i el se bucura de o mare putere de crea]ie, dovedit\ de faptul c\
numai în cel din urm\ an de domnie, al 70-lea al vie]ii [i ultimul, în
timpul revoltei fiului s\u Abesalom, compune aproximativ 26 de psalmi.
{i a atribui lui David, cum sunt de p\rere unii comentatori, în jurul a
80 de psalmi, socotim a fi prea pu]in, c\ci mul]i din psalmii anonimi
apar]in în realitate tot lui David. Ace[ti psalmi, din cauza prea marii
lor întrebuin]\ri, în decursul unui timp îndelungat [i-au pierdut
paternitatea [i au circulat ca anonimi, dar din cuprinsul multora din
ei, se poate vedea clar c\ sunt tot ai lui David.

S\ nu fim prea zgârci]i în a acorda psalmistului [i proorocului
David, ceea ce i se cuvine, c\ci „harfa lui David îi st\tea de-a pururi la
c\p\tâi, iar în miez de noapte, un vânt suav se ab\tea de la miaz\noapte
[i f\cea s\-i vibreze strunele”, zice Talmudul (Berahat 3) [i din sunetele ei
au r\s\rit nemuritorii psalmi, care au devenit cartea de c\p\tâi a cre-
dincio[ilor. Pentru c\ în ei g\sim rezonan]a întregii game a sentimen-
telor umane. {i ei au supravie]uit mileniilor pentru c\ versetele lor
cânt\ dorurile omului din toate vremurile, exprim\ aleanul tuturor
umili]ilor [i obidi]ilor [i m\rturisesc nobilele n\zuin]e ale celor ce lupt\
ca dreptatea s\ înving\” (Dr. Moses Rosen – [ef rabin, Înv\]\turi Bi-
blice, Bucure[ti, 1978, p. 83).

Prin psalmii s\i, David ne dovede[te c\ el nu a fost numai îm-
p\ratul lui Israel, ci a fost [i este împ\ratul poe]ilor lirici, cum spune
poetul francez Alphonse de Lamartine (1795-1859): „David este primul
din poe]ii de sentiment, el este regele poe]ilor lirici. Niciodat\ inima
omeneasc\ n-a r\sunat cu acorduri atât de intime, atât de p\trunz\-
toare [i grave; niciodat\ gândirea poetului n-a vorbit atât de înalt [i n-a
gr\it atât de drept; niciodat\ sufletul omului nu s-a rev\rsat înaintea
omului [i înaintea lui Dumnezeu, în expresii atât de ginga[e, atât de
pl\cute [i atât de sfâ[ietoare. Toate suspinele cele mai tainice ale inimii
omene[ti [i-au g\sit vocea, expresia [i notele pe buzele [i pe harfa
acestui om” (Apud La Sainte Bible Polyglotte, p. 4).

De aceea, Psaltirea, cu cei 150 de psalmi pe care îi cuprinde, r\mâne
comoara de aur a poeziei religioase [i un tezaur de mare pre] al literaturii
universale, motiv pentru care ea a fost tradus\ în aproape toate lim-
bile p\mântului, în special spre a folosi nevoilor de cult. În acela[i
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timp, mul]i traduc\tori, impresiona]i de frumuse]ea textului biblic, au
încercat transpunerea psalmilor în versuri spre împodobirea cu aceast\
capodoper\ literar\ a limbilor [i literaturilor na]ionale.

Psaltirea a fost versificat\ la francezi, în sec. XVI de Clément
Marot (1496-1544), dar nu complet, [i de Théodore de Bèze, discipol al
lui Calvin (1519-1605). La polonezi, psalmii au fost transpu[i în ver-
suri în secolul al XVI-lea de Jan Kochanowski (1530-1584).

Transpuneri ale Psaltirii în vers românesc

1. În graiul nostru românesc primul care transpune în versuri
Psaltirea este Mitropolitul Moldovei Dosoftei (1624-1693), care face
aceast\ lucrare dup\ pilda celui mai mare poet al rena[terii poloneze,
Jan Kochanowski5. „În cinci ai (ani) foarte cu osârdie mare, smeritul
Dosoftei, Mitropolit de }ara Moldovei” (din titlul Psaltirii n.n.) tran-
spune în vers Psaltirea, pe care o tip\re[te în anul 1673 la Uniev, în

5 Potrivit unor cercet\ri mai noi, este posibil ca Dosoftei, om de carte cu o cultur\
superioar\, în calitate de Episcop de Roman [i din 1671 Mitropolit al Moldovei, s\ fi
cunoscut Psaltirea calvin\ în versuri atribuit\ lui {tefan Fogara[i din Lugoj, tradus\
prin anii 1650-1660 din maghiar\, dup\ Psaltirea în versuri a lui Albert Molnar (care
[i el o t\lm\cise dup\ Cl. Marot [i Th. de Bèze). Studii recente publicate la Ia[i [i Ti-
mi[oara (2008) de Drago[ Moldovanu, N.A. Ursu [i Daniele Pantaleoni aduc argu-
mente lingvistice c\ Dosoftei ar fi fost influen]at de acea Psaltire calvin\ al c\rei text
era scris cu litere latine în limba român\ [i cu ortografie maghiar\, tip\rit\ de curând
de Universitatea de Vest din Timi[oara, 2008. Dup\ opinia Prof. Moldovanu, se pare
c\ acesta ar fi motivul real pentru care Dosoftei a purces la versificarea psalmilor în
limba român\ [i nu modelul polonez al lui Kochanowski. Dotat cu talent [i dispo-
zi]ie literar\, inspirându-se din poezia popular\ „foarte cu osârdie mare” Dosoftei
întocme[te „în cinci ani” Psaltirea în versuri pe care o tip\re[te la Uniev, Polonia,
1673, poate ca o replic\ ortodox\ prin care ”s\ (se) smulg\ calvinilor unul dintre cele
mai fire[ti [i mai puternice mijloace de propagand\” din Ardeal (cf. N.Iorga, Ist. Bis.
Române[ti, 1908, p.391). Devenise, ca [i Varlaam, un ap\r\tor al credin]ei ortodoxe.
A studiat la Colegiul Vasilian de la M. Trei Ierarhi din Ia[i împreun\ cu Nicolae
Milescu Sp\tarul [i apoi în Polonia la Lvov. Cuno[tea bine str\daniile lui Varlaam
privind „R\spunsul împotriva Catehismului calvinesc”, 1645 [i „Înv\]\tura de credin]\
ortodox\”  a lui Petru Movil\, 1642, devenit\ carte de doctrin\ a întregii ortodoxii.
Ca Mitropolit traduce [i tip\re[te Liturghierul (1679) [i principalele c\r]i de cult,
c\utând s\ impun\ limba român\ în slujbele biserice[ti. Se [tie c\ Psaltirea calvin\ în
versuri a avut o circula]ie redus\, în Ardeal, aproape f\r\ ecou între români, în timp
ce psalmii în versuri ai lui Dosoftei au cunoscut o larg\ r\spândire, nu numai în
Moldova [i Muntenia, dar mai ales în Transilvania, unii din ei devenind colinde [i
cântece de stea. De aceea Psaltirea în versuri a lui Dosoftei, împreun\ cu Noul Testament
de la Alba Iulia, 1648, Cazania lui Varlaam, 1643, Biblia lui {erban Cantacuzino, 1688 (la care
contribuise [i Dosoftei), r\mân  c\r]i esen]iale pentru cultura noastr\ din sec. al XVII-lea,
ziditoare de suflet, care au contribuit hot\râtor la formarea limbii române literare în
vremuri atât de zbuciumate [i la p\strarea fiin]ei neamului românesc. (n. M.M.)



19Psaltirea în versuri

Polonia, în prima sa pribegie petrecut\ în aceast\ ]ar\ (1673-1675). Multe
copii (mss) ale Psaltirii versificat\ de Dosoftei au circulat în cele trei
provincii locuite de români, contribuind astfel prin versurile ei la for-
marea limbii noastre literare. Datorit\ Psaltirii sale în versuri, Mitro-
politul Dosoftei este socotit primul poet cult al românilor [i ctitorul
poeziei culte române[ti (vezi George Iva[cu, Istoria Literaturii Române,
vol. I, Bucure[ti, 1969, p. 200). Iat\ dar, c\ la temelia poeziei culte ro-
mâne st\ un mare ierarh al Bisericii noastre [i o preafrumoas\ carte a
Sfintei Scripturi.

2. Dup\ Mitropolitul Dosoftei, ardeleanul Ioan Prale alc\tuie[te [i
el o Psaltire în versuri, ce apare la Bra[ov în anul 1827 [i care este
prefa]at\ de doctorul V. Popp. În prefa]a sa, V. Popp face valoroase
considera]ii asupra lui Dosoftei [i a operei sale.

3. Dup\ Ioan Prale, un alt ardelean, Cupcea Elizius, face în 1843 o
prelucrare („o îndreptare” zice el) a Psaltirii lui Dosoftei. Dar lucrarea
sa este inferioar\ operei lui Dosoftei.

În anul 1904, scriitorul Gala Galaction face poetului Tudor Arghezi
propunerea s\ versifice Psaltirea. {i Tudor Arghezi, ca prob\, îi trimite
la 6 decembrie 1904 lui Gala Galaction o versifica]ie liber\ a Psalmului 1:
Fericit b\rbatul. Nu cunoa[tem discu]ia dintre cei doi mari scriitori, dar
cunoa[tem p\rerea lui Gala Galaction: „Aceste cinci strofe (ale psalmului
compus n.n.), sunt o crea]ie pe seam\ proprie [i aproape deloc t\l-
m\cirea  psalmului din fruntea Psaltirii”. {i [tim apoi c\ Tudor Arghezi
nu a mai continuat cu versificarea psalmilor (vezi Gala Galaction, Jurnal,
vol. I, p. 438-439, unde este redat [i psalmul versificat). 

4. La îndemnul Patriarhului Miron Cristea, poetul Vasile Militaru
alc\tuie[te [i el Psaltirea în versuri, care apare în Tipografia C\r]ilor
Biserice[ti, Bucure[ti, 1933, premiat\ de Academia Român\.

5. Merit\ men]ionat\ versificarea Psaltirii f\cut\ în ultimele decenii
(1975) de P.C. Protos, Cojoc\ri]ei Veniamin, fost preot la Catedrala
Mitropolitan\ din Ia[i, decedat în decembrie 1988 la M\n\stirea Neam].
La unii psalmi transpu[i de el în versuri se observ\ reale calit\]i poe-
tice, cu influen]e din folclor [i o interpretare frumoas\, fidel\ textelor
Sfintei Scripturi. Lucrarea, cu desene, scene [i miniaturi la fiecare psalm,
se p\streaz\ în manuscris în biblioteca M\n\stirii Neam].6 

6 Se mai pot aminti psalmii tradu[i în versuri de Traian Dorz, în anii 1965-1985, în
mai multe versiuni, care se folosesc în cânt\rile „Oastei Domnului” la Sibiu. S-au
tip\rit sub titlul Cânt\rile Psalmilor OD Sibiu, 2005.

Mai recent, dup\ 1990, profesoara de matematic\ din Ia[i, Florica T. Câmpan, a
alc\tuit o nou\  Psaltire în versuri (1993-151 psalmi), cu prelu\ri [i influen]e din Dosoftei,
destul de fidel\ textului biblic, dar cu unele prescurt\ri [i omisiuni. Aceast\ Psaltire a
fost publicat\ în anul 2000 la editura Pan Europe din Ia[i, în 1000 exemplare. (n. M.M.)
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Transpunând în versuri cei 150 de psalmi, am c\utat s\ fim cât
mai fideli textului biblic [i s\ alc\tuim versurile cât mai aproape de
mireasma lor bisericeasc\.7 

Dar a transpune în vers modern cu ritm [i rim\ textul Psaltirii,
care are deja un stil consacrat, este chiar prin aceasta o îndep\rtare, o
înstr\inare de stilul înd\tinat. {i am socotit aceasta ca o cutezan]\, dar,
captivat de frumuse]ea psalmilor, de sublima lor poezie, am îndr\znit
[i am înml\diat textul fiec\rui psalm turnându-l în metrica versului
modern, p\strându-i pe cât s-a putut, sensul [i expresia biblic\. La finele
celor 150 de psalmi canonici, am versificat [i psalmul 151, pe care multe
edi]ii ale Psaltirii îl adaug\ dup\ psalmii canonici, ca psalm necanonic.
{i dup\ psalmi am ad\ugat [i note istorice [i explicative pentru fiecare
psalm, necesare pentru o mai bun\ în]elegere a psalmului respectiv. 

Înainte de a încheia sunt dator s\ mul]umesc P\rintelui Diacon
Mihai Manolic\, de la Arhiepiscopia Ia[ilor, care, în tot timpul celor
trei ani cât a durat transpunerea în versuri a Psaltirii, m-a îndemnat,
m-a urm\rit, m-a îndrumat [i m-a încurajat s\ duc pân\ la cap\t
înf\ptuirea acestei lucr\ri atât de drag\ inimii sale. Pentru toat\ dra-
gostea [i pre]uirea astfel ar\tat\ Psaltirii în versuri, îl rog s\ primeasc\
mul]umiri sincere [i întreaga mea recuno[tin]\.

Cu adânc\ smerenie [i dragoste aduc mul]umire [i slav\ Celui în
Treime pream\rit, c\ mi-a dat harul S\u [i a înt\rit slabele mele pu-
teri, s\ pot duce la bun sfâr[it aceast\ lucrare, Psaltirea în versuri, dup\
ce mai înainte, am transpus în versuri cealalt\ prea frumoas\ carte a
Sfintei Scripturi, Cartea Iov. Aduc mul]umire [i pream\rire Bunului
Dumnezeu, c\ m-a ocrotit [i m-a înt\rit cu harul S\u, s\ pot realiza
aceste dou\ lucr\ri, cu dorin]a ca ele s\ fie de folos bunilor cre[tini
spre înt\rire în credin]\, îndemn la fapte bune, spre adev\rat\ bucurie
[i mângâiere sufleteasc\. 

Preot Constantin C. Popescu - Ia[i
14 septembrie 1989

7 În edi]ia de fa]\ s-a renun]at la titlurile lungi ale psalmilor r\mânând numai
numele autorului sau titlul scurt la fiecare psalm. Aceasta datorit\ faptului c\ aceste
titluri se afl\ [i la notele explicative pentru fiecare psalm. În plus s-a f\cut împ\r]irea
psalmilor pe Catisme, a[a cum se afl\ în Psaltirea folosit\ în cultul divin din biseric\.
(n. M.M.)
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Pr. Constantin C. Popescu - Ia[i
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CATISMA I
PSALMUL l

David

l   Fericit b\rbatul care cu cei r\i n-a stat la sfat
     {i cu cei necredincio[i pe-a lor cale n-a umblat
     {i cu cei care hulesc pe-al lor scaun el n-a stat!
2  Ci-a lui vrere-ntotdeauna Legea Domnului urmeaz\
     {i cu râvn\, ziua – noaptea, Legea Lui o cerceteaz\;
3   {i în toate câte face, spor bogat în toate are,
     C\-i ca pomul r\s\dit lâng\ apa de izvoare,
     Ce la vremea lui rode[te [i aduce multe roade,
     Iar\ frunza lui cea verde niciodat\ nu mai cade!

4   Nu-s a[a necredincio[ii, nu-s a[a! Nu sînt!
     Ci-s ca pleava cea u[oar\ ce-o ridic\ orice vânt,
      {i e pururi spulberat\ pretutindeni pe p\mânt!
5   {i de-aceea capul sus, când vor fi la judecat\,
     N-or avea necredincio[ii, n-or avea ei niciodat\,
     Nici cei r\i n-or fi în ceata celor care nu au pat\!
6   C\ci cunoa[te Domnul calea celor ce-s neprih\ni]i,
     Iar\ calea celor r\i este-a celor osândi]i!

   25 martie 1986

 PSALMUL 2

David

 1   Pentru ce se înt\rât\ neamurile acestei lumi
      {i popoarele cu toate de gândesc de[ert\ciuni?
      {i de ce-mp\ra]ii lor cu to]i prin]ii s-au unit,
      Contra Domnului din ceruri [i a Unsului iubit?
 2   {i a[a se sf\tuiesc: «Leg\tura s-o sf\rm\m,
      {i-al lor jug s\-l lep\d\m, ca de ei s\ ne sc\p\m!»

 3   Dar în ceruri CEL CE ESTE, El î[i râde de-a lor fapt\
      {i batjocorindu-i Domnul, ridica-va a Sa dreapt\,

CATISMA I
PSALMUL l

David

PSALMUL 2

David
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 4   {i pe to]i înfrico[ându-i  cu-a Sa groaznic\ urgie
      {i pe to]i cutremurându-i, le va spune cu mânie:
 5   «Împ\rat peste Sion, peste muntele S\u sfânt
      Iat\ Domnul», El m-a pus s\ vestesc al S\u cuvânt,
 6   C-a zis Domnul c\tre Mine, Cel ce toate le-a f\cut:
      «Fiul meu e[ti Tu c\ci ast\zi, Eu din sânu-Mi Te-am n\scut!
 7   Cere-Mi dar\ [i-}i voi da neamurile mo[tenire
      {i p\mântul peste tot }i-l voi da în st\pânire.
 8   Cu toiagul cel de fier le vei duce la p\scut
      {i de tot le vei zdrobi ca pe vasul cel de lut!»
 9   {i acuma, împ\ra]i, în]elege]i to]i cuvântul
      {i lua]i cu to]i aminte, cei ce judeca]i p\mântul!
10  Sluji]i Domnului cu fric\ [i smerit v\ bucura]i,
11  {i cinsti]i cu to]i pe Fiul [i nicicând nu-L mânia]i,
      C\ci cumva de r\t\ci]i p\r\sind c\rarea dreapt\,
      Grabnic\ mânia Lui contra voastr\ se îndreapt\!…
      Cei ce-[i pun n\dejdea-n Domnul fericirea îi a[teapt\!

PSALMUL 3

David

1   Doamne, mul]i îmi sunt vr\jma[ii
     Ce m\ du[m\nesc!
     Mul]i se scoal\ asupra mea
     {i m\ asupresc!

2  Mul]i zic sufletului meu:
                              «N-are mântuire
                              Întru Dumnezeul lui,
                              N-are izb\vire!»
3   Dar Tu, Doamne, Tu-mi e[ti scutul
     Slava mea Tu e[ti, 
     C\ci Tu capul mi-l ridici
     {i m\ mântuie[ti.

4  C\tre Domnul am strigat,
    Lui m-am j\luit
    {i din muntele cel Sfânt,
    El m-a auzit.

5   De aceea m-am culcat
     {i am adormit;

PSALMUL 3

David
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          M-am sculat apoi c\ Domnul,
          El m-a sprijinit.

6   Nu m\ tem de mii de gloate,
     Care m\-nconjoar\;
     Care-asupra-mi dau n\val\
     {i m\ împresoar\!

7   Scoal\, Doamne [i m\ scap\!
     Scap\-m\ de ei,
     C\ Tu-i ba]i peste obraz,
     Pe vr\jma[ii mei
     {i zdrobind la r\i to]i din]ii, 
     Îi prefaci în miei!

8   De la Domnu-i mântuirea,
     De la El sc\parea!
     D\ poporului T\u, Doamne,
     Binecuvântarea!

PSALMUL 4

David

1  Când strig, Doamne, c\tre Tine, d\-mi degrab\ ascultare
     {i-n loc larg m\ scoate iar\[i, când eu sunt la strâmtorare!
     Doamne al drept\]ii mele, Tu [i-acum cu mila-}i mult\,
     Î]i apleac-a Ta ureche [i-a mea rug\ o ascult\!
 2  Pân\ când, voi oameni, slava mi-o ve]i tot huli întruna?
     Pân\ când ve]i c\uta r\utatea [i minciuna?
 3  Voi s\ [ti]i c\ Domnu-l [tie pe acel ce crede-ntr-Însul
     {i c\ Domnul m\ ascult\ când striga-voi c\tre Dânsul!
 4  Mânia]i-v\ de vre]i, dar nicicând s\ nu gre[i]i
     {i în inimi cugetând, noaptea-n pat v\ potoli]i!
 5  {i jertfind jertfa drept\]ii, întru El n\d\jdui]i!
 6  Mul]i gr\it-au: «Cine poate s\ ne-ajute în nevoi?»
     Dar a Ta lumin\, Doamne, luminat-a peste noi!
 7  C-a mea inim\-ai umplut-o cu-a[a sfânt\ bucurie,
     Cum n-o au nicicând aceia, ce au mare rodnicie
     {i de grâu, de untdelemn [i de rodul cel din vie!
 8  {i de-aceea iat\-n pace eu m\ culc [i odihnesc,
     C\-ntru Tine-ntotdeauna, Doamne, eu n\d\jduiesc!

PSALMUL 4

David
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PSALMUL 5

David

1   Ascult\, Doamne, glasul meu
     {i graiurile mele toate,

2   C\ci, Doamne Sfinte, Împ\rate,
     Eu }ie m\ închin mereu!

3   C\ diminea]a eu voi sta,
      În orice zi la rug\ciune
      {i glasu-mi ruga mi-o va spune
      {i mila Ta voi a[tepta!

4   C\ Tu, o, Doamne, nu voie[ti,
     Ca f\r\delegea  s\ tr\iasc\,
     Nici cel viclean s\ vie]uiasc\
     {i-n preajma Ta s\-l ocrote[ti!

5   C\ Tu ur\[ti pe to]i cei r\i,
     Pe c\lc\torii cei de lege
     {i cei ce fac f\r\delege,
     N-or sta nicicând sub ochii T\i!

6   C\ Tu-l vei pierde pe pizma[,
     Pe to]i care gr\iesc minciuna,
     {i-l vei urî întotdeauna
     {i pe viclean [i uciga[!

7   Iar eu cu mare mila Ta,
     Cu inima înfrico[at\,
     În casa-}i sfânt\ [i curat\,
     În Templu-}i sfânt m-oi închina!

8   Tu, pentru cei ce-mi sunt vr\jma[i,
     Întru dreptatea Ta m\-ndreapt\
     {i ca s\ merg pe calea dreapt\,
     A[eaz\-mi calea Ta sub pa[i!

9  Ei adev\rul  nu-l gr\iesc,
    C\ci inima li-i mincinoas\,
    Gâtleju-i groap\ puturoas\
    {i to]i cu limba viclenesc!

10  Love[te-i c\-s nelegiui]i
      {i sfatul lor s\ se condamne,
      {i-alung\-i de la Tine, Doamne,
      C\ci contra Ta sunt r\zvr\ti]i!

PSALMUL 5

David
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11  Atuncea se vor bucura
      To]i cei ce se încred în Tine
      {i cei ce Te gr\iesc de bine,
      S\la[ la Tine vor afla!
      Cei ce iubesc Numele T\u,
      De Tine laude vor spune, 
      C\ci Tu le d\rui cele bune
      {i îi fere[ti s\ fac\ r\u.

12  C\ Tu pe drept îl încununi
      Cu marea-}i binecuvântare,
      C\ci ea e arma cea mai tare,
      Cu care-i aperi pe cei buni!

PSALMUL 6

David

 1   Doamne, nu m\ pedepsi cu-a Ta groaznic\ mânie
      {i nicicum nu m\ certa cu n\praznica-}i urgie!
 2   Miluie[te-m\, c\ci iat\, f\r\ vlag\ am ajuns
      {i m\ vindec\, St\pâne, boala-n oase mi-a p\truns!
 3   Sufletul mi-i tulburat [i-a mea inim\-i bolnav\,
      {i Tu, Doamne, pân\ când? Pân\ când a Ta z\bav\?
 4   Te întoarce c\tre mine, sufletul mi-l izb\ve[te
      {i cu mila Ta cea mare grabnic Tu m\ mântuie[te!
 5   Ce, Te pomene[te  oare cine mor]ii-i este dat?
      {i în iad de oarecine vei fi oare l\udat?
 6   De suspine-s ostenit! {i mi-i chinu-a[a de crud!
      Noaptea patul meu îl sp\l [i cu lacrimi eu mi-l ud!
 7   De-ntristarea mea adânc\ ochiul mi-i p\ienjenit
      {i vr\jma[ii care-i am, vai! Cât m-au îmb\trânit!
 8   Dep\rta]i-v\ de mine to]i ce face]i numai rele, 
      Iat\, Domnul auzit-a toate plângerile mele!
 9   C-ale mele cereri toate, Domnul mi le-ascult\-ntruna
      {i-a mea rug\ mi-o prime[te, Domnul meu întotdeauna!
10  {i de-aceea to]i vr\jma[ii s\ ro[easc\ [i s\ tremure,
      {i-ntr-o clip\-ntor[i cu to]ii, ru[ina]i, s\ se cutremure!

PSALMUL 6

David
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PSALMUL 7

David

 1   Doamne, Dumnezeul meu, Tu-mi e[ti reazimul n\dejdii!
      Izb\ve[te-m\, St\pâne, de vr\jma[i, de-a lor primejdii!
 2   S\ nu vie ei ca leul, al meu suflet s\-l r\peasc\,
      Neavând atunci pe nimeni, care s\ m\ mântuiasc\.
 3   Doamne, Dumnezeul meu, de-am f\cut vreo r\utate,
      Dac\ mâinile ce am au f\cut vreo nedreptate,
 4   De-am f\cut cumva vreun r\u, celui care-mi voia pace,
      Sau vreun r\u acelui care, el voia un r\u a-mi face,
 5   Prigoneasc\-m\ vr\jma[ul, sufletu-mi s\-l aib\-n mân\,
      La p\mânt s\-mi calce via]a [i-a mea slav\ în ]\rân\!
 6   Scoal\, Doamne, cu mânie, pentru cei ce-mi sunt vr\jma[i
      {i oprind a lor n\val\, nici pe unul s\ nu-l la[i!
 7   Scoal\, Doamne, de îndat\ [i le f\ lor judecat\,
      Dup\ cum ai poruncit! {i mul]imea lumii toat\,
      Fi-va-n juru-}i adunat\ [i-a Ta slav\ în\l]at\!
 8   Domnul, El va judeca neamurile pe vecie!
      Dup\ toat\-a mea dreptate [i-a mea nevinov\]ie,
      Judecat\ f\-mi Tu, Doamne, ca vr\jma[ii mei s\ [tie!
 9   Dumnezeule Preadrepte, c\tre Tine-mi plec genunchii:
      Tu, Acela Care-ncerci inimile [i r\runchii,
      Pune cap\t r\ut\]ii celor p\c\to[i de-ndat\
      {i-nt\re[te pe cel drept, cel cu inima curat\!
10  Ajutorul meu mereu e la Domnul Dumnezeu,
      Care mila Lui [i-o-ndreapt\ c\tre inima cea dreapt\!
11  Dumnezeu judec\torul, r\bd\tor [i drept [i tare,
      Zi de zi pe fiecare El îi cheam\ la-ndreptare;
12  Dac\ unii nu se-ndreapt\, sabia El [i-o ascute
      {i Î[i preg\te[te arcul cu s\geata Lui cea iute;
13  {i-narmându-[i arcu-ndat\ cu s\ge]i otr\vitoare,
      El ]inte[te înspre dân[ii [i e gata s\-i omoare.
14  Iat\, el, necredinciosul z\misle[te nedreptatea,
      Poart\-n sânu-i f\r’delegea [i el na[te r\utatea.
15  El, cel r\u, o groap\ sap\ [i o adânce[te înc\
      {i el singur cade-ntr-însa, chiar în groapa lui adânc\.

PSALMUL 7

David
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16  Peste capul lui se-ntoarce r\utatea ce-a gândit-o,
      {i pe cre[tetu-i coboar\ nedreptatea ce-a urzit-o.
17  Pentru toat\-a lui dreptate eu pe Domnu-oi l\uda
      {i-al S\u Nume Preaînalt pururi eu Îl voi cânta!

PSALMUL 8

David

 1  Doamne, Dumnezeul  nostru, Tu Preaînaltul [i Preasfântul,
     Cât este de minunat al T\u Nume-n tot p\mântul!
     {i-a Ta slav\-i de nespus peste ceruri mai presus!
 2  Pruncii to]i [i cei ce sug laude }i-aduc întruna,
     C-amu]esc vr\jma[ii T\i [i cei r\i pe totdeauna.
 3  Când privesc pe ceruri sus, ce-ai f\cut cu a Ta mân\,
     Luna, stelele pe care vremea-ntruna le tot mân\,
 4  Atunci zic: Ce-i omul oare, s\-}i aduci de el aminte
     {i-al lui fiu s\-l cercetezi [i s\-i dai luare-aminte?
 5  Mai pu]in decât pe îngeri Tu pe om l-ai mic[orat,
     Dar cu slav\ [i cu cinste  iar\[i l-ai încununat;
 6  {i l-ai pus st\pân pe toate, ce-ai f\cut cu a Ta mân\,
     {i-i sunt puse sub picioare [i-a lui mân\ e st\pân\:
 7  Oile [i boii, toate dobitoacele ce sînt,
     Tot ce mi[un\ prin iarb\ [i alearg\ pe p\mânt;
 8  {i prin aer tot ce zboar\, zbur\toarele cu toate
     {i to]i pe[tii din adâncuri, ce prin ape [tiu s\-nnoate
     {i oricare vietate ce c\r\ri pe m\ri str\bate… 
 9  Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Preaînaltul [i Preasfântul,
     Cât este de minunat al T\u Nume-n tot p\mântul!…

PSALMUL 8

David
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CATISMA II
PSALMUL 9

David

 1   Din al inimii adânc, Doamne, pururi Te-oi sl\vi
      {i-ale Tale mari minuni eu mereu le-oi povesti!
 2   Veseli-m\-voi de Tine [i-al meu suflet va s\ salte,
      {i cânta-voi al T\u Nume, Sfinte Doamne Preaînalte!
 3   C\ vr\jma[ii mei cu to]ii birui]i au fost pe cale
      {i c\zut-au [i pierit-au înaintea Fe]ii Tale!
 4   C\ f\cut-ai judecat\, când pe scaun  ai [ezut,
      Tu ce judeci cu dreptate [i dreptate mi-ai f\cut!
 5   Neamurile le-ai certat [i cel r\u a fost învins,
      {i pe veci de veci de-acuma numele Tu i l-ai stins.
 6   Dusu-s-au pe veci vr\jma[ii, iar cetatea li-i distrus\
      {i cu ei [i pomenirea li-i pe veci de-acum apus\!
 7   Numai Domnu-n veac r\mâne, pentru El nu este vreme:
      Stând în jil] de judecat\, el pe to]i o s\ ne cheme!
 8   C\ci va judeca popoare, toate ale lumii gloate,
      {i va face judecat\, judecat\ cu dreptate.
 9   Doamne, celui asuprit, Tu-i e[ti singura sc\pare 
      {i la vreme de necaz e[ti cetatea lui cea tare.
10  To]i la Tine-[i pun n\dejdea, cei ce [tiu de-al T\u nume,
      C\ nu p\r\se[ti, St\pâne, pe supu[ii T\i din lume!
11  Cânta]i Domnului ce are în Sion a Sa cetate
      {i vesti]i printre popoare a Lui fapte minunate.
12  C\ci Acel Care r\zbun\ sângele nevinovat
      {i-aminte[te [i nu uit\ pe s\rmanul ce-a strigat.
13  Miluie[te-m\, Tu, Doamne, c\-njosirea Tu mi-o vezi,
      Ce mi-o fac mereu vr\jma[ii [i din mor]i s\ m\-nviezi,
14  S\ spun laudele Tale fiicei din Sion la por]i
      {i de-a pururi s\ m\ bucuri de-a ta grij\ ce mi-o por]i!
15  Neamurile au c\zut chiar în groapa ce-au s\pat
      {i în la]ul pus de ele, cu picioarele-au c\lcat.
16  C\ci când face judecat\ Domnul este neînvins,
      C\ în fapta mâinii sale p\c\tosul este prins.

CATISMA II
PSALMUL 9

David
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17  S\ se duc\ p\c\to[ii în adânc, în iadul greu,
      {i la fel [i-acele neamuri ce-au uitat de Dumnezeu!
18  C\ nu pân\ în sfâr[it cel s\rac va fi uitat,
      {i-a s\rmanului n\dejde nu va fi de lep\dat!
19  Scoal\, Doamne, ca tot omul s\ nu aib\-n el trufie;
      Neamurile judecate înaintea Ta s\ fie!
20  Pune, Doamne, peste neamuri, frica peste ei s-o sameni
      Ca popoarele s\ [tie c\ nu sunt decât doar oameni!
21  De ce, Doamne, stai departe [i la mil\ Tu nu cazi?
      Pentru ce Te-ascunzi, Tu, Doamne, chiar la vreme de necaz?
22  Cel necredincios [i mândru pe s\raci îi urm\re[te,
      {i ace[tia cad în mreaja, ce trufa[ul le urze[te;
23  C\ci cel r\u cu pofta lui, el mereu se tot f\le[te,
      {i tâlharul plin de sine, el pe Domnul ~l hule[te.
24  P\c\tosul cel trufa[ de nimic nu ]ine seam\, 
      C\ci în Dumnezeu nu crede [i de El nu are team\!
25  Calea lui pe care-o calc\ este pururea spurcat\,
      C-a Ta sfânt\ judecat\, ea de dânsu-i lep\dat\, 
      {i la to]i vr\jma[ii lui cu dispre] la dân[ii cat\!
26  C\ci în inima sa zice: «Nu m\ clatin! Dus\-i frica!
      N-am s\ am nicicând vreun r\u! Nu mi s-a întâmplat nimica!»
27  Gura-i mestec\ blesteme, vicle[ugul [i minciuna,
      {i pierzarea, r\utatea stau sub limba lui întruna!
28  Stând la pând\ el sugrum\ pe cel blând, nevinovat,
      {i-ai lui ochi pândesc întruna pe cel slab, neajutorat.
29  Ca un leu în vizuin\, în ascuns el st\ la pând\,
      {i pe cel s\rman pânde[te, cel cu inima pl\pând\,
      {i-nainte-un lan] întinde [i s\rmanu-n lan] se prinde!
30  Se apleac\, se-nconvoaie prin tufi[uri, prin tufari,
      {i cel slab-râvnita-i prad\-cade-n ghearele lui tari!
31  {i în inima sa zice: «Da! uitat-a Dumnezeu!
      C\ci El Fa]a [i-a întors-o [i nu vede ce fac eu!»
32  Scoal\-Te, Tu, Doamne Sfinte, [i-i love[te cu-a Ta mân\!
      Nu l\sa s\racii T\i f\r\ sprijin s\ r\mân\!
33  Pentru ce s\ Te huleasc\, Doamne, ei ni[te nebuni,
      Care zic în a lor inimi c\ Tu n-ai s\ Te r\zbuni?!
34  Îns\ Tu la to]i prive[ti [i necazul [i durerea,
      {i din mâna Ta a[teapt\, ca r\splat\, mângâierea.
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35  C\ci în Tine se încrede [i s\racul [i orfanul
      {i la Tine sprijin afl\-ntotdeauna tot s\rmanul.
36  Sfarm\ bra]ul celui r\u, sfarm\-l pentru ve[nicie!
      Sfarm\-i [i nelegiuirea, ca nici urm\ s\ nu fie!
37  Domnul este Împ\rat – Împ\rat în veci [i sfânt!
      Cei p\gâni cu to]ii piar\ de pe-ntregul Lui p\mânt!
38  Auzi, Doamne, rug\ciunea celor ce-s în suferin]\
      {i-a lor inim\-nt\re[te-o: f\-o stânc\ de credin]\!
      Î]i apleac\-a Ta ureche c\tre omul cel c\zut:
      F\ dreptate ca s\ aib\ cel orfan, cel ab\tut, 
      {i din lume-alung\ groaza de la omul cel din lut!

PSALMUL 10

David

 1  Eu în Domnu-mi pun n\dejdea,
     – Domnul meu [i Dumnezeu! –
     Cum dar sufletului meu,
     Îi vorbi]i a[a-ntr-o doar\,
     Vorbe goale f\r\ rost:
     «Ca o pas\re ce zboar\,
     Fugi în mun]i la ad\post!»

2   Da, necredincio[ii iat\,
     Arcurile-[i încordeaz\,
     Potrivesc pe corzi s\geat\
     {i tr\gând din întuneric
     Pe cei drep]i îi s\geteaz\!

 3  Când surpat\-i rânduiala,
     C\ci aceasta nu le place,
     {i ur\sc [i învoiala,
     Ce mai poate dreptul face!?!

4   Domnul îns\ pe p\mânt
     E în Templul S\u cel sfânt;
     {i în ceruri Domnul este
     Stând pe tronul S\u ceresc;
     {i din cer la to]i prive[te:
     Ochii-I spre s\rac privesc,
     Iar\ pleoapele Lui sfinte,
     C\tre oameni iau aminte!

PSALMUL 10

David
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5  Domnul cearc\ pe cel drept
    Cum El cearc\ pe cel r\u,
    Dar pe cel nedrept [i r\u,
    Îl ur\[te Duhul S\u!

6   Cu cumplitele b\t\i,
     – Foc [i fulgere, pucioas\ –
     Va ploua peste cei r\i,
     {i un vânt dogoritor
     E paharul soartei lor!

7  Domnu-n veci dreptate cat\,
    C\ci dreptatea El iube[te,
    {i-a Lui Fa]\ luminat\
    Pururea pe drep]i prive[te!

PSALMUL 11

David

 1  Mântuie[te-m\ Tu, Doamne, c\ cel credincios lipse[te,
     {i-adev\rul printre oameni ast\zi rar se mai g\se[te!
 2  C\-ntre ei numai minciuna o gr\iesc pe întrecute,
     C\ li-s buzele viclene [i au inimi pref\cute.
 3  Îns\ Domnul va distruge orice limb\ mincinoas\,
     {i pe limba cea viclean\ [i pe cea care-i f\loas\;
 4  {i pe cei ce zic: «Cu limba noi mereu vom birui,
     C\ci pe noi [i-a noastre buze, cin-ne poate st\pâni?»
 5  Îns\ Domnul astfel zice: «Pentru cei s\raci [i goi,
     {i-a lor lacrimi [i suspine , Eu acum scula-M\-voi!
     {i voi face mângîiere, celui ce-n necazuri piere!»
 6  Ale Domnului cuvinte sunt curate, c\ci nu minte!
     Sunt curate ca argintul ce de zgur\-i cur\]it,
     Când de [apte ori prin foc el e ars [i l\murit!
 7  {i Tu, Doamne, le vei ]ine, c\ci va fi s\ le-mpline[ti,
     Ca de neamul cel netrebnic, Tu pe veci s\ ne fere[ti!
 8  Când în locurile-nalte oameni de nimica sînt,
     Mi[un\ nelegiui]ii pretutindeni pe p\mânt!

PSALMUL 11

David
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PSALMUL 12

David

 1  Pân\ când, Tu, Doamne Sfinte
tot mereu m\ vei uita?

     Pân\ când Î]i vei ascunde
de la mine Fa]a Ta?

 2  Pân\ când în al meu suflet
se vor strânge griji [i gânduri,

     {i în inima-mi durerea - ziua - noaptea -,
se va pune rânduri-rânduri?

 3  Pân\ când l\sa-vei, Doamne,
s\ se-nal]e iar vr\jma[ul,

     {i-mpotriva mea s\ vin\
cu gând r\u ca uciga[ul?

 4  Caut\ [i m\ ascult\,
c\ci spre Tine ochii-ntorn! 

     Lumineaz\-mi ochii, Doamne,
ca-ntru moarte s\ n-adorm!

 5  Ca vr\jma[ul s\ nu zic\: 
«L-am r\pus! L-am biruit!»

     {i la fel [i to]i aceia
care contra-mi se ridic\;

     Ei s\ n-aib\ bucuria
c-am ajuns [i m-am clintit!

 6  C\ci în mila Ta cea mare
sufletu-mi n\d\jduie[te,

     {i de-a Ta ajutorare
inima-mi se-nvesele[te!

     Domnului cânt\ri voi spune, 
c\ci îmi face numai bine,

     {i Preaînaltului S\u Nume,
c\ci în via]\ El m\ ]ine!

  

PSALMUL 12

David
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PSALMUL 13

David

 1 «Nu-i, nu este Dumnezeu!» zis-a-n sinea lui nebunul,
     {i nu face nimeni bine, nu mai face azi nici unul!
     C\ to]i oamenii-s strica]i [i vorbesc de[ert\ciuni
     {i cât stau pe fa]a lumii, to]i fac numai uriciuni!
 2  Dar din ’nalt, din ceruri Domnul, peste oameni El prive[te,
     Ca s\ vad\ pe-n]eleptul ce pe Dumnezeu iube[te.
 3  Dar ei to]i s-au ab\tut, om de treab\ nu e unul,
     C\ nu face nimeni bine, nu mai face azi nici unul!
 4  «Oare când vor în]elege [i vor vrea s\ ]ie-n seam\,
     To]i acei nelegiui]i, ce pe Domnul ei nu-L cheam\
     {i poporul Mi-l m\nânc\, ca pe pâine, f\r\ team\?!»
 5  Dar cuprin[i vor fi de spaim\, spaim\ groaznic\, grozav\,
     Tocmai unde niciodat\ spaima n-are-a ei z\bav\,
     Când cu neamul celor drep]i, Domnul va veni în slav\!
 6  De s\rac [i-a lui n\dejde voi a]i râs mereu de el,
     Îns-a lui sc\pare-i Domnul, c\ nu-l va l\sa defel!
 7  Cine din Sion va da mântuire-n Israel?
     Domnul când va fi s\-ntoarc\ pe to]i cei ce-s în robie,
     Bucurie fi-va Iacov-Israel, o veselie!

PSALMUL 14

David

 1  Cine, Doamne-n Cortul T\u va avea oare l\ca[
     {i în muntele T\u sfânt, cine va avea s\la[?

 2  Cela ce f\r\ prihan\ în via]a sa p\[e[te
      {i cu inima curat\ adev\rul îl gânde[te!

 3  Cela ce cu viclenie limba nu [i-o poart\-n gur\,
     R\u vecinului nu-i face [i nu-l vrea bârfit cu ur\!

 4  Cela ce dispre]uie[te pe cei ce hulesc mereu, 
     {i cinste[te pe aceia ce se tem de Dumnezeu;
     Iar\ când vreo juruin]\ cu vecinul s\u el are,
     {i se-ntâmpl\ chiar s\ piard\, lui de asta r\u nu-i pare.

PSALMUL 14

David

PSALMUL 13

David
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 5  Cela ce argintul s\u cu dobând\ nu l-a dat,
     {i nici daruri ca s-apese pe cel drept el n-a luat!

 6  Cine astfel în via]\ calc\-asemenea poteci,
     Nu se va mai cl\tina niciodat\-n veci de veci!

PSALMUL 15

David

 1  Doamne-n Tine-mi pun n\dejdea, mântuie[te-m\ de rele,
     C\ mi-ai fost mereu [i-mi e[ti reazimul n\dejdii mele.
 2  Eu spre Domnul zic mereu: «Tu e[ti Dumnezeul meu,
     {i îmi e[ti supremul bine, ce m\ bucur\ mereu.
 3  Pentru sfin]ii T\i din ]ar\, pentru cuvio[ii T\i,
     Arde viu a mea dorin]\, ca un foc în vâlv\t\i.»
 4  Idolii s-au înmul]it [i spre fal[ii dumnezei,
     Oamenii mereu alearg\, închinându-se la ei;
     Îns\ jertfa lor de sânge, n-am s-aduc cât stau pe lume,
     {i nici limba mea vreodat\ nu gr\i-va al lor nume.
 5  Domnu-mi este mo[tenirea [i-a mea cup\ Domnu-mi este:
     Doamne, Tu pe totdeauna mo[tenirea mi-o p\ze[te!
 6  Parte bun\ [i aleas\ mo[tenire mi-a c\zut,
     {i îmi este atât de drag\, cum nu este de crezut!
 7  De aceea eu pe Domnul, pov\]uitorul meu,
     Inima [i noaptea-mi spune, ca s\-L pream\resc mereu!
 8  Înainte-mi pun pe Domnul [i eu pururi Îl privesc,
     {i când El îmi st\ de-a dreapta, nicidecum nu m\ clintesc.
 9  Pentru aceasta cu-al meu suflet limba mi se vesele[te,
     Ba [i trupul meu de-aceea în n\dejde odihne[te!
10 C\ nu vei l\sa în iad sufletu-mi s\ chinuiasc\,
     Nici pe cuviosul T\u în p\mânt s\ putrezeasc\;
11 C-ale vie]ii c\i curate Tu mi le vei ar\ta,
     {i-mi va fi spre veselie luminat\ Fa]a Ta,
     {i la dreapta-}i, frumuse]ea ve[nic ea m-o desf\ta.
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PSALMUL 16

David

 1   Auzi, Doamne-a mea strigare! Auzi, Doamne-a mea dreptate!
      {i ascult\-mi rug\ciunea, c\ mi-s buzele curate!
 2   S\ s-arate-a mea dreptate de la Fa]a Ta curat\,
      Iar\ ochii T\i s\-mi vad\ inima-mi nevinovat\!
 3   C\ci Tu inima din mine înadins de vei cerca-o,
      Noaptea de vei cerceta-o [i prin foc de-i încerca-o,
      Tot nimica n-ai s\ afli, nici un gând din cele rele,
      C\ci ce inima-mi gânde[te, spun mereu buzele mele.
 4   Iar cu oamenii când am leg\turi adeseori,
      Eu cuvântul gurii Tale l-am p\zit de-atâtea ori,
      C\ n-am mers nicicând pe calea celor ce-s asupritori.
 5   Pe c\r\rile-}i preasfinte eu mereu am tot p\[it,
      {i picioarele pe ele nicidecum n-au [ov\it.
 6   Am strigat ades spre Tine, Dumnezeule ceresc,
      {i degrab m-ai auzit! Spre-a mea rug\ ce-o rostesc,
      Pleac\-]i [i acum urechea [i ascult\ ce-}i gr\iesc:
 7   Mila Ta cea minunat\ f\ degrab\ [i-o arat\,
      Tu ce-}i mântui to]i ale[ii, ce-ad\post la Tine cat\,
      {i îi scapi de cei potrivnici cu-a Ta dreapt\-nfrico[at\!
 8   Ca pe-a ochilor lumin\ m\ p\ze[te ori[iunde,
      {i cu aripile Tale m\ umbre[te [i m-ascunde,
 9   De necredincio[ii care t\b\r\sc [i m\-nconjoar\,
      {i de to]i vr\jma[ii mei care-ntruna m\-npresoar\!
10  Ei au inima-ngr\[at\, c\-n osânz\ vor s-o ]ie,
      Iar\ gura lor gr\ie[te ori[icând cu seme]ie.
11  La tot pasul m\-npresoar\ [i în juru-mi iat\, sînt,
      C\ [i-au pus pe mine ochii, s\ m\ pun\ la p\mânt.
12  C\-s la fel ca leul lacom care prada-[i urm\re[te,
      Ca un pui de leu ce prada din culcu[u-i o pânde[te.
13  Scoal\, Doamne, de îndat\ [i-i înfrunt\, [i-i doboar\!
      De cel r\u m\ izb\ve[te [i cu sabia-l omoar\!
14  Mântuie[te-m\ de oameni cu-al T\u bra] dumnezeiesc,
      De to]i oamenii din lume ce mereu se ghiftuiesc;
      

PSALMUL 16

David
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      Ce-[i iau partea în via]\ din a Tale vistierii
      {i-mbuiba]i fiind într-una î[i îndoap\-a lor copii,
      Care-având mereu de toate, dau prisosul lor la fii!
15  Iar\ eu, întru dreptate voi apare-n Fa]a Ta
      {i m-oi s\tura de slava-}i atunci când m-oi de[tepta!
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CATISMA III
PSALMUL 17

David

 1   Te-oi iubi de-a pururi, Doamne, Tu, t\ria mea cea mare!
      Domnu-mi este reazim tare, izb\vire [i sc\pare!
 2   El îmi este Dumnezeul Cel puternic ca o stânc\!
      El îmi este ajutorul [i n\dejdea mea adânc\!
 3   El mi-i scutul de-ap\rare, scutul ce m\ ocrote[te,
      Cornul meu de mântuire, Cel ce m\ ad\poste[te!
 4   C\ci atunci când am strigat: «Fie Domnul l\udat!»,
      El de to]i vr\jma[ii mei de îndat\ m-a sc\pat!
 5   Ale mor]ii leg\turi, toate m\ înf\[urase,
      {i [uvoiul r\ut\]ii groaznic m\ însp\imântase.
 6   De-ale iadului capcane peste tot eram cuprins,
      {i în lan]urile mor]ii, eu în toate fost-am prins.
 7   Dar în greu necazul meu, eu pe Domnul L-am chemat,
      {i spre Domnul Dumnezeu cu glas mare am strigat;
 8   {i-al meu glas din Templul sfânt pân-la Domnul a ajuns,
      {i strigarea-mi c\tre Domnul în urechi c\ I-a p\truns.
 9   Atunci s-a cl\tit p\mântul, toate s-au cutremurat,
      {i din temelii [i mun]ii s-au mi[cat [i cl\tinat,
      C\ pe toate Dumnezeu, El atunci S-a mâniat.
10  {i-i ie[ea din n\ri un fum, ce se ridica în nor,
      Iar din gura Lui ie[ea foc aprins, mistuitor,
      {i c\rbuni aprin[i [i fl\c\ri ce ]â[neau îngrozitor.
11  Cerurile le-a plecat [i-a-nceput ca s\ coboare,
      {i nor gros de cea]\ deas\ avea pus\ sub picioare.
12  {i [edea pe Heruvimi ce zburau în orice clip\,
      {i venea plutind întruna pe a vântului arip\.
13  Ad\post din întuneric [i-a f\cut El, Domnul Sfânt,
      {i din ape-ntunecoase [i nori negri-al S\u ve[mânt.
14  Din lumina cea din fa]\ nouri gro[i erau respin[i,
      Ce fugeau zvârlind dintr-în[ii grindin\, c\rbuni aprin[i.
15  {i-a tunat în ceruri Domnul, atunci când sosise ceasul
      {i f\cut-a Preaînaltul, ca s\ I s-aud\ glasul.

CATISMA III
PSALMUL 17

David
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16  Slobozind s\ge]i întruna pe vr\jma[i I-a risipit
      {i-a Lui tr\znete-nmul]ind, to]i vr\jma[ii au fugit.
17  De certarea Ta, St\pâne, [i-ale Tale mari mânii,
      Se vedeau adâncul m\rii [i-ale lumii temelii.

18  {i atunci din în\l]ime a-ntins mâna s\ m\ scape,
      {i-apucat am fost [i scos din vârtej adânc de ape.
19  {i m-a izb\vit îndat\ de du[manii cei nemernici,
      De vr\jma[i ce-ajunsese decât mine mai puternici.
20  C\ci în ziua strâmtor\rii fost-am ]inta tututor, 
      Îns\ grabnic atunci Domnul mi-a venit în ajutor;
21  C\ m-a scos de la strâmtoare [i loc larg mi-a h\r\zit,
      {i de toate m-a sc\pat; m-a sc\pat c\ m-a iubit!
22  Astfel, Domnul mi-a dat plat\, c\ mi-i inima curat\,
      {i-având mâinile curate, El mi-a dat a Sa r\splat\.
23  C-am urmat mereu pe Domnul [i pe calea Lui mereu,
      {i fiindc\ niciodat\ n-am hulit pe Dumnezeu;
24  C\ poruncile Lui sfinte înainte-mi le-am avut,
      {i c\ de la dreapta-I Lege nicicând nu m-am ab\tut;
25  {i mereu f\r\ prihan\ înaintea Lui am stat,
      {i întruna m-am ferit s\ nu cad în vreun p\cat!
26  Astfel, Domnul mi-a dat plat\, c-a v\zut a mea dreptate,
      {i r\splat\ El mi-a dat, c\ mi-s mâinile curate!

27  C\ci Tu, Doamne, cu cel bun plin de bun\tate e[ti,
      {i cu omul care-i drept, Tu dreptatea-i r\spl\te[ti!
28  {i cu cel ce-i cuvios, cuvios cu dânsul e[ti,
      {i cu cel ce-i înd\r\tnic, Tu Te înd\r\tnice[ti!
29  Pe poporul cel smerit f\r\ mila Ta nu-l la[i,
      Dar smere[ti întotdeauna pe to]i ochii cei trufa[i!
30  Doamne, Tu mi-aprinzi f\clia, ca-n lumin\ s\ m\ vezi;
      Întunericul meu, Doamne, Tu mereu s\-l luminezi!
31  O[ti ne-nvinse pot cu Tine, Doamne, s\ le biruiesc,
      {i cu Domnul Dumnezeu, ziduri pot s\ n\ruiesc!
32  C\ile lui Dumnezeu sunt curate c\ sunt sfinte,
      Iar al Domnului cuvânt, cel mai sfânt dintre cuvinte!
33  Scut puternic, neînvins e de-a pururea cuvântul,
      Celor ce n\d\jduiesc [i îi dau tot crez\mântul!
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34  Cine altu-i Dumnezeu, precum este Domnul meu?
      Cine-i mare-ap\r\tor, cum e-al nostru Dumnezeu?
35  El e Domnul Dumnezeu ce m\-ncinge cu t\rie,
      Cela ce des\vâr[it\ face calea-mi ca s\ fie!
36  El îmi pune în picioare toat\-a cerbilor iu]ime,
      {i m\ face s\ p\[esc, ca [i cerbii, pe-n\l]ime!
37  El deprinde-a mele mâini la r\zboi s\-[i deie seam\,
      {i cu bra]ele s\ [tiu s\-ntind arcul de aram\.
38  Tu cu scutul m\ umbre[ti [i-a Ta dreapt\ m\ sus]ine,
      {i m\-nal]i cu bun\tatea ce-o ai pururi c\tre mine.
39  Tu sub mine-mi l\rge[ti pa[ii ca la mers s\-[i aib\ sporul,
      {i Tu faci ca-n mersul lor s\ nu-mi [ov\ie piciorul.

40  Urm\ri-voi to]i vr\jma[ii pân-ce vlaga le-o voi stoarce,
      {i pe to]i îi voi distruge! Altfel nu m\ voi întoarce!
41  C\ci pe to]i îi voi r\pune [i c\dea-vor fiecare,
      {i pe to]i îi voi supune [i c\lca-voi în picioare!
42  Cu putere Tu m\-ncinge, s\ fiu tare în r\zboi,
      {i s\ cad\ r\zvr\ti]ii [i s\ deie înapoi!
43  C\ pe to]i vr\jma[ii mei, Tu pe to]i îi pui pe fug\,
      {i stârpe[ti pe to]i du[manii, care vor s\ m\ distrug\.
44  To]i aceia iat\-i, strig\, dar nu au mântuitor!
      {i pe Domnul ei Îl roag\, dar n-aude glasul lor!
45  Cum e prafu-n val de vânt spulbera-i-voi pe p\mânt!
      Ca pe tina de pe drum, eu îi voi c\lca de-acum!

46  De-a poporului r\scoal\ m-ai sc\pat, de ura lor,
      {i mai mare peste neamuri Tu m-ai pus st\pânitor.
47  Neamuri mie ne[tiute îmi slujesc [i se supun,
      {i-n urechi de-aud porunca-mi, ei nimica nu mai spun.
48  Fiii celor de alt neam umili]i m\ lingu[esc
      {i-n cet\]i în a lor ]ar\ tremur\ [i se bocesc.
49  Viu e Domnul Dumnezeu, [i e binecuvântat,
      El, ap\r\torul meu! Fie pururi l\udat,
      C\ El, Domnul Dumnezeu, mântuire El mi-a dat!
50  El e Cel ce-mi d\ izbând\ [i popoare îmi supune,
      {i m\ scap\ de vr\jma[ii care vor s\ se r\zbune.
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51  Peste to]i vr\jma[ii mei, Doamne, Tu m-ai în\l]at
      {i de omul cel nedrept Tu de-acuma m-ai sc\pat.
52  De aceea, printre neamuri, Doamne, Te voi l\uda
      {i-al T\u Nume pream\rindu-L, pururi slav\ ~i voi da!
53  C\ Tu mântui minunat [i înal]i pe împ\rat,
      {i la ruga sa umil\, faci cu dânsul mare mil\,
      Cu David, cu unsul T\u [i în veci cu neamul s\u!

PSALMUL 18

David

 1   Cerurile-n limba lor slava Domnului o spun,
      {i t\ria cea de sus c\ tot lucrul Lui e bun.
 2   Ziua spune altei zile slava Lui str\lucitoare,
      Iar\ noaptea-n tain\-o spune c\tre noaptea urm\toare.
 3   {i nu-i neam, nu e popor - când vorbesc în graiuri sfinte -
      S\ n-aud\ graiul lor f\r\ glas, f\r\ cuvinte.
 4   În p\mântul tot ie[it-a [i r\sun\-a lor vestire,

      {i la marginile lumii se aude-a lor rostire.
 5   Sus pe cer f\cut-a Domnul soarelui loca[ de par\:
      Diminea]a-n zori el iese ca un mire din c\mar\;
      Apoi ca un uria[, pe tot cerul ca pe-o scar\,
      Vesel urc\ [i coboar\ ziua-ntreag\ pân\ sear\.
 6   Dintr-o margine de cer el r\sare pe r\coare,
      {i în partea ceialalt\ se ascunde mândrul soare,
      {i nu-i nimeni s\ se poat\ îndosi de-a lui dogoare...
 7   Legea Domnului-i perfect\: sufletele le-nt\re[te!
      {i-adev\r e-nv\]\tura-I; pe cei simpli-n]elep]e[te!
 8   Hot\rârile-I sunt drepte: inima o-mb\rb\teaz\!
      {i porunca-I luminoas\: ea pe ochi îi lumineaz\!
 9   Temerea de Domnu-i sfânt\: ea în veci dureaz\-ntruna!
      Judec\]ile-I sunt bune: toate-s drepte-ntotdeauna!
10  Ale Domnului porunci ne dau numai mângâiere;
      Aurul [i piatra scump\ nu ne dau a[a pl\cere
      {i-s mai dulci decât e mierea, decât fagurele de miere!
11  {i de-aceea le p\ze[te robul T\u ca pe privire,
      C\ci p\zindu-le pe ele afl\  mult\ r\spl\tire.

PSALMUL 18

David
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12  Cine-[i va cunoa[te oare toate-a lui gre[eli f\cute?
      De gre[eli m\ iart\, Doamne, care mi-s necunoscute!
13  {i de gândurile rele s\ p\ze[ti pe robul T\u,
      Ca s\ nu m\ st\pâneasc\ [i-ndemnat s\ fiu la r\u!
14  {i voi fi f\r\ prihan\, voi fi f\r\ v\t\mare,
      {i sc\pat voi fi atuncea, de-un p\cat atât de mare!
15  Doamne, Tu a mea sc\pare [i Izb\vitor Preabun,
      F\ primite-a mele vorbe, ce cu gura eu le spun,
      {i pl\cute-a mele gânduri, care-n inim\ le-adun!

PSALMUL 19

David

 1  S\ te-aud\ pururi Domnul la necaz [i la istov
     {i-ap\rare fie-]i ]ie Dumnezeul lui Iacov!
 2  Ajutorul s\-]i trimit\ din loca[ul S\u cel sfânt,
     {i din muntele Sion fie-]i sprijin pe p\mânt!

 3  {i de-a tale jertfe toate s\-{i aduc\ El aminte,
     {i-a ta ardere de tot s\-I stea pururi înainte!
 4  {i cum inima-]i dore[te, Domnul s\ te d\ruiasc\,
     {i-ale tale planuri toate grabnic s\ ]i-le-mplineasc\!
 5  {i când Domnul va-mplini ale tale cereri toate,
     {i-]i va da [i biruin]\, c\ e Cel ce toate poate,
     Pentru Domnul Dumnezeu steagul sus vom flutura,
     {i sl\vindu-I Sfântul Nume, mereu ne vom bucura!
 
 6  {tiu de-acuma cum c\ Domnul, mântui-va pe-al S\u uns,
     {i din cerul slavei Sale îi va da al S\u r\spuns
     {i-i va da tot ajutorul, nel\sându-l s\ a[tepte,
     Cu puterea cea vestit\ a preasfintei Sale drepte!
 7  Iat\, unii se mândresc cu c\ru]ele de lupt\,
     Iar\ al]ii cu-ai lor cai lauda li-i neîntrerupt\...
     Noi ne l\ud\m mereu doar cu Domnul Dumnezeu!
 8  {i ei to]i s-au poticnit [i c\zut-au fiecare,
     Iar\ noi nu ne-am clintit [i st\m siguri pe picioare!
 9  Scap\, Doamne, pe-mp\ratul [i îl mântuie de r\u,
     {i ne-ascult\-n orice zi, când chem\m Numele T\u!

PSALMUL 19

David
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PSALMUL 20

David

 1   De a Ta putere, Doamne, Împ\ratul vesel este 
      {i de sfânta-}i ocrotire pururi el se-nvesele[te.
 2   C\ci a inimii dorin]\ ai f\cut de s-a-mplinit
      {i ce buzele-i cerut-au, nicidecum nu l-ai lipsit.
 3   C\-naintea lui i-ai pus bunuri scumpe de nespus
      {i-o coroan\-n pietre scumpe Tu pe fruntea lui ai pus.
 4   {i via]\ de la Tine a cerut [i Tu i-ai dat
      {i cu zile f\r\ num\r pân\-n veci l-ai înzestrat.
 5   Mare este slava lui când îi dai Tu mântuire,
      C\ l-ai îmbr\cat cu cinste [i cu mare str\lucire.
 6   {i pe veci de veci de-acuma binecuvânt\ri i-ai dat,
      {i-naintea Fe]ii Tale Tu mereu l-ai bucurat!
 7   De aceea, împ\ratul întru Domnul s\u se-ncrede,
      {i prin mila Lui cea mare neclintit el pururi [ede!
 8   C\ci cu mâna Ta afla-vei a vr\jma[ilor f\ptur\,
      {i cu dreapta-}i vei ajunge pe to]i cei ce-}i poart\ ur\!
 9   {i în ziua ar\t\rii le vei fi cuptor de foc,
10  {i mânia Ta-i va pierde [i-i vei arde la un loc!
11  Vei stârpi a lor s\mân]\, pe p\mânt s\ nu mai fie,
      {i vei pierde dintre oameni urâcioasa semin]ie!
12  C\ f\cut-au planuri rele, ca-mpotriva Ta s\ stea,
      {i-au urzit viclene sfaturi, îns\ toate vor c\dea!
13  C\ s\ge]i în contra lor vei trimite ca un nor
      {i cu arcul T\u vei trage [i lovi-vei fa]a lor!
14  Doamne-nal]\-Te-n putere s\-}i ar\]i t\ria Ta,
      {i Î]i vom cânta puterea [i mereu Te-om l\uda!

PSALMUL 21

David

 1   Doamne-Dumnezeul meu, pentru ce m-ai p\r\sit?!
      Pentru ce Te-ai dep\rtat, tocmai când sunt prigonit?
      {i nu vrei nici s\ m-aju]i, nici suspinul s\-mi ascul]i?
 2   Doamne-Dumnezeul meu, ziua toat\ am strigat
      {i Tu nu m-ai auzit! Ba [i noaptea m-am rugat
      {i tot nu m-am lini[tit!

PSALMUL 20

David

PSALMUL 21

David
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 3   Dar Tu, Doamne, Sfânt Tu e[ti [i-ntru sfin]i Te odihne[ti,
      {i ai fost mereu cu el, laud\ lui Israel!
 4   C\-ntru Tine-aveau n\dejde to]i p\rin]ii în trecut
      {i-ntru Tine-având n\dejde, izb\vire le-ai f\cut!
 5   C\tre Tine au strigat [i ei to]i erau sc\pa]i
      {i având n\dejdea-n Tine, nu erau ei ru[ina]i!
 6   Îns\ eu nu mai sunt om, ci-s un vierme f\r\ pre],
      Pentru oameni o ocar\ [i poporului dispre].
 7   To]i câ]i v\d a mea f\ptur\ râd [i m\ batjocoresc
      {i m\ strâmb\ to]i din buze; cl\tinând din cap gr\iesc:
 8   «Î[i avea n\dejdea-n Domnul, izb\veasc\-L de socoate!
       {i de-i este Lui pl\cut, mântuiasc\-L dac\ poate!»
 9   Din al maicii mele pântec la lumin\ m-ai adus;
      De la sânul maicii mele Tu n\dejdea-n mine-ai pus!
10  Când eram la sânul mamei, paz\ Tu mi-ai fost mereu,
      C\ci din pântecele mamei Tu e[ti Dumnezeul meu!
11  De aceea, Doamne, Doamne, c\ necazul este-aproape,
      Nu Te dep\rta de mine, c\ nu-i nimeni s\ m\ scape!
12  Iat\ m-au împresurat [i n\val\ dau avan
      Tauri mul]i, f\r\ de num\r, gra[ii tauri din Vasan.
13  {i asupra mea deschis-au gura lor precum o fiar\,
      Ca [i leul groaznic care, sugrumându-[i prada, zbiar\.
14  {i eu, iat\, ca o ap\ ce se vars\ m-am f\cut,
      {i-ale mele oase toate s-au desprins, s-au desf\cut.
15  Inima mi s-a f\cut ca [i ceara în v\paie
      {i în mine se tope[te, cu-ale mele m\runtaie.
16  Ca un hârb uscat de lut a mea vlag\ s-a f\cut,  
      {i-a mea limb\-n cerul gurii st\ lipit\ ca la mor]i,
      C\ m-ai pogorât de-acuma în ]\râna tristei sor]i.
17  Ca o hait\ de câini r\i ei cu to]ii m\-nconjoar\
      {i to]i cei nelegiui]i ceat\ vin [i m\-mpresoar\.
18  Ei cu cuie m-au str\puns [i la mâini [i la picioare
19  {i-ale mele oase toate le-au  f\cut num\r\toare,
      C\ priveau cu to]i la mine cu priviri iscoditoare;
20  {i-mp\r]ind a mele haine între ei, în clipa mor]ii,
      Mi-au luat apoi c\ma[a aruncând pe dânsa sor]ii.
21  Îns\ Tu nu sta departe, Domnul meu [i Dumnezeu!
      Ci, T\ria mea, Tu vino, vino-n ajutorul meu!
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22  Izb\ve[te-a mea via]\ [i de sabie o scap\
      {i în ghiara-atâtor câini al meu suflet s\ nu-ncap\!
23  Din a leului cumplit\ gur\ Tu m\ scoate, Doamne,
      {i degrab m\ izb\ve[te din a taurilor coarne!
24  C\ la fra]ii mei voi spune [i vesti-voi al T\u Nume
      {i în toat\ adunarea, l\udându-Te voi spune:
25  «Câ]i v\-nfrico[a]i de Domnul, laudele lui cânta]i
      {i tot neamul din Iacov, slava-n lume I-o striga]i!
26  Iar\ toat\ semin]ia, cei ce vin din Israel,
      V\ înfrico[a]i de Dânsul, având team\ to]i de El!
27  C\ El nu nesocote[te ruga celui umilit,
      Nici nu trece cu vederea pe acel ce-i asuprit;
      {i nici Fa]a nu [i-o întoarce, când acela-I spune plânsul,
      Ci degrab\ îl ascult\, când el strig\ c\tre Dânsul!»
28  Tu e[ti lauda mea, Doamne, [i în mare adunare
      Pururi eu Te-oi l\uda, Tu, n\dejdea mea cea mare!
      {i-mplini-voi juruin]a [i-al T\u Nume am s\-L chem
      Înaintea celor care de-a Ta slav\ ei se tem!
29  Vor mânca atunci s\racii [i vor fi mereu s\tui
      {i vor l\uda pe Domnul [i preasfânt Numele Lui!
      {i acei ce-L vor pe Domnul [i-L tot caut\ de zor,
      Ei vor fi în veci de veci vii cu inimile lor!
30  {i aminte-[i vor aduce [i la Domnul au s\ vin\
      Toate marginile lumii, ca s\ vad\-a Lui lumin\;
      {i oricare semin]ie din oricare na]iune
      Vor veni supu[i la Domnul [i-I vor face-nchin\ciune!
31  C\ a Lui e-mp\r\]ia f\r\ margini [i hotare
      {i El este Domn de-a pururi peste neamuri [i popoare!
32  Vor mânca to]i gra[ii lumii, to]i cei mari de pe p\mânt,
      {i-or veni ca s\ se-nchine [i ei Domnului Preasfânt;
      {i c\dea-vor înainte-I cei ce fi-vor iar ]\rân\,
      To]i acei ce-a lor via]\ nu mai pot ca s\ [i-o ]in\!
33  {i o-ntreag\ semin]ie Domnului o s\-I slujeasc\,
      {i la cei ce-or fi s\ vin\ despre Domnu-o s\ vorbeasc\.
34  Vor veni [i vor vesti la to]i cei ce se vor na[te
      Despre toat\-a Lui dreptate [i ei  to]i o vor cunoa[te
      {i vor face cunoscut tot ce Domnul a f\cut!
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PSALMUL 22

David

 1  Domnul este-al meu p\stor, bun p\stor ce m\ iube[te
     {i astfel m\ p\store[te, c\ nimica nu-mi lipse[te!
 2  C\-n poieni umbroase, bune, El m\ duce la p\[une
     {i la ape limpezi, reci, El m\-ndrum\ pe poteci.
 3  {i cu Numele S\u Sfânt sufletul mi-l înt\re[te,
     {i pe c\ile drept\]ii El m\ tot pov\]uie[te.
 4  {i de-a[ merge-n umbra mor]ii [i-a[ umbla pe neagra-i vale,
     Eu de rele nu m-a[ teme c\ci am paza vrerii Tale.
 5  Iar de-ar fi s\ merg pe-al\turi, s\ nu calc dup\-a Ta vrere,
     Varga Ta ca [i toiagul îmi sunt, Doamne, mângâiere.
 6  Fa]\ de ai mei vr\jma[i Tu-mi g\te[ti aleas\ mas\;
     Capul Tu cu mir mi-l ungi [i-mi dai cupa plin\, ras\!
 7  În a mea via]\, Doamne, mila Ta s\ m\ p\zeasc\,
     {i în toate-a mele zile f\ ca ea s\ m\-nso]easc\!
     {i-n a Domnului meu Cas\, Dumnezeule ceresc,
     Zile multe, f\r\ num\r, f\ ca eu s\ vie]uiesc!

PSALMUL 23

David

 1   Al Domnului e tot p\mântul, cu tot pe el ce se g\se[te
      {i lumea-ntreag\ e a Lui [i tot ce-ntr-însa locuie[te.
 2   C\ El l-a pus pe temelii [i l-a f\cut s\ stea pe m\ri,
      {i l-a br\zdat cu-atâtea râuri ce vin [i curg în dep\rt\ri.
 
 3   {i cine oare va urca la Domnu-n muntele cel sfânt?
      {i cine oare va putea ca s\ r\mân\-n locu-I sfânt?

 4   Acel cu mâini nevinovate [i inima mereu curat\;
      Acel ce-n sufletul s\u bun n-a stat minciuna niciodat\
      {i n-a jurat cu vicle[ug, s\-n[ele pe vecin vreodat\! 
 5   Acela binecuvântare lua-va de la Domnul S\u
      {i de la Dumnezeu dreptate, Acel ce-l mântuie de r\u.
 6   Acela-i neamul celor buni, ce caut\ pe Dumnezeu,
      Pe Dumnezeul lui Iacov s\-I vad\ Fa]a Lui mereu.

PSALMUL 23

David

PSALMUL 22

David
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 7   - Por]i ve[nice, v\ ridica]i cu pragurile voastre sus,
      S\ intre Împ\ratul Slavei, c\ biruin]\ ne-a adus!

 8   - {i cine-i Împ\ratul Slavei, ce-mp\r\]e[te peste voi?
 9   - E Domnul tare [i puternic, e Domnul tare în r\zboi!
10  - Por]i ve[nice, v\ ridica]i cu pragurile voastre sus,
      S\ intre Împ\ratul Slavei, c\ biruin]\ ne-a adus!

11  - {i cine-i Împ\ratul Slavei, ca slava Lui s\ I-o socot?
12  - E Domnul nostru Savaot, ce-mp\r\]e[te peste tot!
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CATISMA IV
PSALMUL 24

David

 1   C\tre Tine, Doamne, Doamne, înal] sufletu-mi mereu,
      C\ci în Tine-mi pun n\dejdea, Doamne, Dumnezeul meu!
      F\ ca-n veac s\ n-am ru[ine pentru-a mea credin]\-n Tine,
      Nici vr\jma[ii mei s\ râd\ [i s\-[i bat\ joc de mine!
 2   S\ nu fie ru[ina]i cei ce-[i pun n\dejdea-n Tine,
      Ci viclenii mei vr\jma[i, ei s\ fie de ru[ine!
 3   Ale Tale c\i curate mi le-arat\, Doamne-n via]\,
      {i c\r\rile-}i prea drepte, Tu întruna m\ înva]\.
 4   {i-adev\rul T\u m\-nva]\ [i la el m\ du mereu,
      C\ Tu e[ti calea dreapt\, Doamne, [i Mântuitorul meu,
      {i-ntru Tine-mi pun n\dejdea, c\-mi e[ti Domn [i Dumnezeu! 
 5   Adu-}i Doamne-aminte, ad\ de-a Ta mare bun\tate
      {i de mila Ta cea mare, Tu cel Sfânt, aminte-}i ad\,
      Calea spre adev\r mi-o-ndreapt\ [i m\-nva]\-a Ta dreptate, 
      C\ de veacuri ele sunt [i nicicând n-o s\ mai cad\.
 6   Ale mele tinere]e cu p\catele f\cute,
      {i-ale mele gre[eli toate câte mi-s necunoscute,
      Nu le pomeni, Tu Doamne, ci cu bun\tatea-}i mare,
      Pomene[te-m\ pe mine, Tu Cel plin de îndurare!
 7   Domnul este bun [i drept [i El lumea drept conduce,
      {i la p\c\to[i le-arat\ pe ce cale s\ apuce.
 8   Pe cei blânzi c\tre dreptate El i-ndeamn\ s\ s-abat\
      {i-ale Sale c\i curate celor ce-s smeri]i le-arat\.
 9   Ale Domnului c\i toate, mil\ sunt [i sunt dreptate
      {i a[a le au aceia ce au numai bun\tate,
      C\ p\zesc a[ez\mântul [i-ale Lui porunci curate.
10  Pentru numele T\u, Doamne, pentru marea-}i îndurare,
      Tot p\catul Tu mi-l iart\, c\ p\catul meu e mare!
11  Cine este omul care, el de Domnul s\u se teme?
      Domnu-aceluia i-arat\ calea Sa în orice vreme!
12  Sufletul acelui om va tr\i în fericire
      {i urma[ii lui avea-vor tot p\mântul mo[tenire.

CATISMA IV
PSALMUL 24

David
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13  Celor ce se tem de Domnul [i-i primesc înv\]\mântul,
      El le spune-a Sale taine [i-i înva]\-a[ez\mântul!
14  Ochii mei privesc spre Domnul [i spre El m\-ndrept mereu,
      C\ci El scap\ de capcane [i de la] piciorul meu.
15  Caut\ spre mine Doamne, [i de mine Tu ai mil\,
      C\-s atât de p\r\sit [i mi-i starea-a[a umil\!
16  C\ a inimii-ntristare [i mai mult s-a înmul]it!
      Din necaz m\ scoate, Doamne, cât eu înc\ n-am pierit!
17  Vezi a mea am\r\ciune! Vezi-mi marea sup\rare
      {i p\catelor ce am d\-le, Bunule, iertare!
18  Vezi-mi, Doamne, [i vr\jma[ii cât de mul]i ei s-au f\cut!
      Vezi [i ura lor nedreapt\ cât de mare a crescut!
19  Sufletul mi-l mântuie[te [i sub paza Ta m\ ]ine,
      S\ nu fiu eu ru[inat, c\ mi-am pus n\dejdea-n Tine!
20  Cur\]ia [i dreptatea pururi s\ m\ ocroteasc\,
      C\ci în Tine-mi pun n\dejdea [i pot s\ m\ mântuiasc\!
21  Dumnezeule, m-ascult\ cu-a Ta mare bun\tate
      {i pe Israel îl scap\ de necazurile-i toate!

     PSALMUL 25

David

 1   F\-mi Tu, Doamne, judecat\, c\ nevinovat eu sînt
      {i nicicând n-oi [ov\i cu n\dejdea-n Domnul Sfânt!
 2   Caut\ [i m\ încearc\, Doamne, Tu m\ cerceteaz\;
      Inima, ca [i r\runchii, prin foc viu mi le probeaz\!
 3   C-a Ta mil\ ochii mei o v\d pururi înainte,
      Iar\ sfântu-}i adev\r, El îmi d\ înv\]\minte!
 4   Eu cu mincino[ii oameni niciodat\ nu am stat
      {i cu cei ce sunt vicleni împreun\ n-am umblat;
 5   C\ci pe cei vicleni [i r\i i-a urât inima mea
      {i cu cei necredincio[i la un loc nu voi [edea!
 6   Întru nevinov\]ie mâinile-oi sp\la întruna
      {i aproape de altaru-}i, fi-voi Doamne-ntotdeauna,
 7   Ca s\ spun cu voce-nalt\ laudele Tale toate
      {i s\ povestesc [i toate faptele-}i preaminunate.
 8   Frumuse]ea Casei Tale a mea inim\-o iube[te
      {i iubesc [i locul unde slava Ta s\l\[luie[te!
 

     PSALMUL 25

David
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 9   Al meu suflet nu-l lua, cu cei p\c\to[i nu-l stânge
      {i via]a nu mi-o pierde cu acei ce vars\ sânge,
10  Care au mereu pe mâini fapta cea nelegiuit\,
      Iar\ dreapta lor o au plin\ pururea de mit\.
11  Îns\ eu de-a pururi umblu întru nevinov\]ie:
      Izb\ve[te-m\ Tu, Doamne! Mila Ta spre mine fie!
12  C\ci piciorul meu p\[e[te numai dreapt\ calea Ta 
      {i-ntru adun\ri eu, Doamne, Te voi binecuvânta!

PSALMUL 26

David

 1   Domnul este-a mea lumin\ [i tot El mi-I mântuirea!
      {i de cine eu m-a[ teme? Cum mi-a[ pierde oare firea?
 2   Domnu-mi este-ap\r\torul! Via]a El mi-o protejeaz\!
      Cum s\-mi fie fric\ oare? Cine m\ înfrico[eaz\?
 3   Dac-ar n\v\li cei r\i împotriv\-mi ca s\ stea
      {i potrivnicii, du[manii, s\ m\nânce carnea mea,
      Tocmai ei ,vr\jma[ii mei, ce au r\ul ca un vad,
      Ei se-mpiedic\ [i cad!
 4   {i-o o[tire de-ar veni împotriv\-mi s\ s-a[eze,
      Pe-a mea inim\ nicicând ea n-o s\ mi-o-nfrico[eze!
 5   Chiar r\zboi de s-ar stârni, când în joc mi-i siguran]a,
      De nimica nu m-a[ teme, c\ci în Domnul mi-i speran]a!
 6   Eu un lucru de la Domnul l-am cerut [i-l cer întruna:
      În a Domnului meu Cas\ vreau s\ fiu întotdeauna!
 7   Slava Domnului s-o v\d [i mirat s\ o contemplu
      {i ca s\ m\ minunez de splendoarea Sa din Templu!
 8   C\ci la vreme de strâmtoare, Cortul S\u m-a ocroti
      {i în locul cel mai tainic, El în cort m-a t\inui
      {i din taina Lui adânc\ El m\ va-n\l]a pe stânc\!
 9   {i-n\l]ând atuncea capul peste to]i vr\jma[ii mei,
      În loca[ul S\u jertfi-voi, trâmbi]ând s-aud\ ei
      {i pe Domnu-L voi cânta [i pe El L-oi l\uda!
10  Auzi, Doamne, glasul meu c\ strigarea mea e mult\!
      Milue[te-m\ Tu, Doamne, [i degrab\ m\ ascult\!
11  A mea inim\ îmi spune astfel ca din partea Ta:
      «Fa]a Mea s-o cau]i!» – Doamne, Fa]a Ta voi c\uta!

    PSALMUL 26

David



52 Pr. Constantin C. Popescu – Ia[i

12  Nu-}i ascunde Fa]a, Doamne, nu }i-o-ntoarce de la mine!
      Nici pe robul T\u s\-l lepezi, cu mânie, de la Tine!
13  Ajutorul meu e[ti, Doamne, nu m\ p\r\si la greu!
      Nici s\ nu m\ la[i, c\ci Tu e[ti Mântuitorul meu!
14  Tat\l meu [i maica mea, când ei doi m-au p\r\sit
      Atunci Domnul cu-a Sa grij\ m-a luat [i m-a primit!
15  Doamne-nva]\-m\ s\ [tiu ale Tale c\i curate
      {i c\r\rile drept\]ii f\ s\-mi fie luminate,
      Ca astfel vr\jma[ii mei ru[ina]i s\ fie ei!
16  Nu m\ da s\ fiu în voia celor r\i, cei p\c\to[i,
      C\ ei contra mea se scoal\ to]i ca martori mincino[i
      {i asupra mea s-abate suflul lor de r\utate!
17  O, cât sunt de-ncredin]at, c\ bun, Doamne, ai s\ fii
      Ca s\-}i v\d eu bun\tatea în p\mântul celor vii!
18  Da! A[teapt\ ajutorul de la Domnul [i fii tare!
      Inima ]i-o-mb\rb\teaz\, c\ la Domnul ai sc\pare!

PSALMUL 27

David

 1   C\tre Tine, Doamne, strig, c\tre Tine, stânca mea!
      Nu l\sa s\ n-am r\spuns! Doamne, Doamne, nu t\cea!
      C\ Tu dac\ nu-mi r\spunzi, de n-aud al T\u cuvânt,
      M\ asem\n celor care se pogoar\ în mormânt!
 2   Doamne-ascult\-mi rug\ciunea, glasul meu când el cuvânt\,
      Când ridic a mele mâini spre Biserica Ta sfânt\!
 3   Cu cei r\i, necredincio[i, nu m\ pune [i socoate,
      Nici s\ nu m\ pierzi cu-aceia ce lucreaz\ nedreptate!
 4   C\ci aproapelui, de pace ei vorbesc întotdeauna,
      Iar în inimi le mocnesc r\utatea [i minciuna.
 5   D\-le, Doamne, dup\ fapte, dup\ inima-nr\it\!
 6   Dup\ lucrul mâinii lor d\-le plat\ cuvenit\!
 7   C\ spre-a Domnului lucrare n-au luat de loc aminte,
      Nici spre faptele-minuni ale mâinilor Lui sfinte.
 8   {i de-aceea, iat\ Domnul, El pe to]i îi va c\lca
      {i pe dân[ii niciodat\, El nu-i va mai ridica!
 9   Binecuvântat s\ fie Domnul meu [i Dumnezeu,
      C-a mea rug\ a primit-o, ascultând El glasul meu!

    PSALMUL 27

David
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10  Domnul este-a mea putere [i tot El ap\r\torul:
      Inima-mi în El se-ncrede, c\ mi-a dat tot ajutorul!
      {i-acum inima mea salt\ [i eu parc\-ntineresc
      {i cântând de bucurie, l\udându-L Îl sl\vesc!
11  Pentru-al S\u popor t\rie Domnul este [i-ap\rare,
      Iar\ unsului S\u este o cetate de sc\pare.
12  Mântuie[te, scap\, Doamne, pe poporul T\u ales
      {i Î]i binecuvinteaz\ mo[tenirea ce-ai ales!
      P\store[te-o ca pe turm\ la p\[uni [i ape reci
      {i mereu o sprijine[te cu-a Ta grij\-n veci de veci!

PSALMUL 28

David

 1   Da]i-I Domnului m\rire! Cinste da]i-I Lui mereu!
      Da]i-I slav\ Lui to]i fiii [i cinsti]i pe Dumnezeu!
 2   Slav\ Numelui S\u da]i-I! Numelui ce ne-nsp\imânt\
      {i-nchina]i-v\-nainte-I, în Biserica Lui sfânt\!

 3   Glasul Domnului r\sun\ peste apele întinse;
      Dumnezeul slavei tun\ peste ape necuprinse!
 4   Glasul Domnului-I puternic [i r\sun\ cu t\rie!
      Glasul Domnului din slav\ este plin de m\re]ie!
 5   Glasul Domnului sf\râm\ cedrii falnici din Liban
 6   {i îi face ca s\ sar\ ca vi]eii cei de-un an;
      Iar Libanul [i Hermonul, ce se-nal]\ pân’ la cer,
      El îi face ca s\ sar\ ca doi pui de rinocer!
 7   Glasul Domnului arunc\ flac\r\ de foc încins
 8   {i El zguduie Cade[ul cu pustiul lui întins!
 9   Glasul Domnului r\sun\ pe sub bolta cea cereasc\
      {i-al cerboaicelor plin pântec îl dezleag\ ca s\ nasc\!
      Glasul Domnului despoaie to]i copacii din dumbrav\
      {i-n Loca[ul S\u cel sfânt totul strig\: Slav\! Slav\!

10  Domnul, El a rev\rsat tot potopul pe p\mânt;
      Domnu-n veci va fi-mp\rat, stând pe tronul S\u cel sfânt!
11  Domnul pe poporul S\u preaputernic El îl face!
      Domnul binecuvinteaz\ pe poporul S\u cu pace!
           

    PSALMUL 28

David
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PSALMUL 29

David

 1   Preasl\vi-Te-voi eu, Doamne, c\ din nou m-ai ridicat
      {i s\-[i râd\ ei de mine, pe vr\jma[i nu i-ai l\sat!
 2   Doamne, Dumnezeul meu, am strigat mereu spre Tine
      {i acum m-ai vindecat, c\ privit-ai c\tre mine.
 3   Sufletul mi-ai scos din iad, c\ era ca el s\ moar\
      {i m-ai desp\r]it de-aceia, care-n groap\ se pogoar\.
 4   L\uda]i-L to]i pe Domnul, cuvio[ii to]i m\ri]i-L
      {i-al Lui Nume Sfânt [i Mare, voi cu to]ii pream\ri]i-L!
 5   C\ mânia-I ]ine-o clip\ – bun\tatea-I toat\ via]a:
      Dac\ seara vine plânsul, bucuria-i diminea]a!

 6   Fericit fiind ziceam: «Nu voi da nicicând de greu,
      C\ Tu, Doamne, ai fost bun, înt\rind muntele meu!»
 7   Dar Tu  Fa]a }i-ai întors-o [i-atunci eu m-am tulburat
 8   {i strigând la Tine, Doamne, eu pe Domnul L-am rugat:
 9   «Ce folos avea-vei, Doamne, c\ Tu vrei ca eu s\ mor?
       Al meu sânge s\ mi-l ver[i [i-n mormânt s\ m\ pogor?
       Va putea ]\râna oare, s\ Te laude vreodat\
       {i-adev\rul T\u s\-l spun\, s\-l vesteasc\-n lumea toat\?
10  M\ ascult\, Doamne-acuma [i de mine Tu ai mil\!
      Vin-ajut\-m\ [i-ascult\ rug\ciunea mea umil\!»

11  {i-atunci, Doamne, pref\cut-ai plânsul meu în bucurie
      {i rupându-mi sacu-ndat\, m-ai încins cu veselie!
12  De aceea al meu suflet Te va l\uda mereu
      {i nicicând nu va t\cea, c\ m-ai mântuit la greu;
      Ci Te-oi l\uda de-a pururi, Doamne, Dumnezeul meu!

PSALMUL 30

David

 1   Doamne-n Tine-mi pun n\dejdea, nu m\ ru[ina vreodat\, 
      Ci cu sfânta Ta dreptate, izb\ve[te-m\ îndat\!
 2   Pleac\ mie-a Ta ureche [i îmi d\ ajutorare!
      F\-Te stânc\ de-ap\rare [i cetate de sc\pare!

    PSALMUL 29

David
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 3   C\ Tu e[ti a mea putere  [i sc\parea mea Tu e[ti!
      Pentru Numele T\u, Doamne, Tu s\ m\ c\l\uze[ti!
 4   Scoate-m\ din cursa care de vr\jma[i mi-a fost întins\
      C\ Tu e[ti a mea t\rie [i-ap\rare neînvins\!
 5   În a Tale mâini, prea sfinte, duhul mi-l încredin]ez,
      C\ Tu m\ vei mântui, c\ci în Tine, Doamne, crez!
      C\ Tu e[ti cu-adev\rat Dumnezeu adev\rat!
 6   Eu pe cei ce se lipesc [i-n de[er]ii idoli cred,
      I-am urât, c\ci eu în Domnul Dumnezeul meu m\-ncred.
 7   Vesele[te-m\ Tu, Doamne, d\-mi cu mila-}i bucurii,
      C\ Tu vezi a mea-ntristare [i necazul meu îl [tii.
 8   S\ nu la[i s\ cad în mâna celor care-mi sunt vr\jma[i,
      Ci-n loc larg [i desf\tat îndrepteaz\ ai mei pa[i!
 9   Ai de mine mil\, Doamne, c-am ajuns la strâmtorare!
      Fa]a, sufletul [i trupu-mi s-au topit de întristare!
10  Via]a-mi în dureri se stinge [i to]i anii mi-s suspine
      {i sl\bit\ mi-i puterea, oasele-s uscate-n mine.
11  Din pricina celor care m\ ur\sc f\r\ temei,
      Am ajuns o grea povar\ pentru to]i vecinii mei;
      {i pe cei ce-i am ca prieteni, i-a prins groaza [i pe ei.
12  Când m\ v\d trecând pe uli]i, fug la fel ca de-un ciumat
      {i din inimi ca un mort am fost scos [i-am fost uitat,
      C-am ajuns [i sunt la fel ca [i hârbul lep\dat.
13  Când aud a lor ocar\ m\ cuprinde-o groaz\ mare,
     C\ci s-adun\ laolalt\ [i ]in sfat s\ m\ omoare.
14  Dar în Tine, Doamne, cred [i de-aceea zic mereu,
      Eu ce-n Tine m\ încred: Tu e[ti Dumnezel meu!
15  Mâna Ta m\ ]ine, Doamne, [i-a Ta mân\-mi poart\ sor]ii:
      Scap\-m\ de to]i vr\jma[ii, care-mi poart\ gândul mor]ii!
16  Fa]a Ta spre robul T\u, f\ ca ea s\ str\luceasc\
      {i-ndurarea Ta cea mare f\ ca s\ m\ mântuiasc\!
17  S\ nu fiu eu ru[inat, Doamne, c\ Te chem pe Tine,
      Ci cei r\i, necredincio[i, ei s\ fie de ru[ine
       {i ca mor]ii s-amu]easc\ [i-n mormânt s\ locuiasc\!
18  Mute fie acele buze ce vorbesc cu viclenie
      {i acuz\ pe cel drept cu dispre] [i cu trufie!
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19  Cât de mari [i multe-s, Doamne, bun\t\]ile-}i divine,
      Ce le ai [i le p\strezi celor ce se tem de Tine
      {i pe care-n fa]a lumii, ca pe cel mai mare bine,
      Le-ai g\tit ca o r\splat\, celor ce se-ncred în Tine!
20  C\ci în taina Fe]ii Tale, pentru cei ce-i prigonesc,
      Tu i-ascunzi [i-i ocrote[ti [i în Cortu-}i îi p\ze[ti,
      Contra limbilor viclene ce mereu îi clevetesc.
21  Binecuvântat s\ fie Domnul c\ mi-a ar\tat
      Mila Sa ca o cetate înt\rit\ minunat!
22  C\ci eu zis-am în necazul ce-mi f\ceau atunci cei r\i:
      «Lep\dat am fost departe, Doamne, de la ochii T\i!»
23  Îns\ Tu ai ascultat glasul rug\ciunii mele,
      Când strigat-am c\tre Tine în acele zile grele!
24  Voi ce sunte]i cuvio[i, voi pe Domnul s\-L iubi]i,
      C\ci acei ce-s credincio[i, ei de Domnul sunt p\zi]i,
      Iar cei mândri sunt de Domnul cu asprime pedepsi]i!
25  Îndr\zni]i, ave]i curaj, cei ce-n Domnu-ave]i speran]a!
      Inima v-o-mb\rb\ta]i, c\ci la Domnu-i siguran]a!

PSALMUL 31

David

 1   Fericit e-acela c\rui relele îi sunt iertate
      {i îi sunt acoperite [i mul]ime de p\cate!
 2   Fericit e omul c\rui, Domnul s\u p\catu-i las\
      {i în duhu-i viclenia nu î[i face a ei cas\!
 3   Cât\ vreme eu t\cut-am, c-am ]inut ascuns p\catul,
      Oasele mi se topeau [i m\ sfâ[ia oftatul;
 4   C-a Ta mân\ – ziua-noaptea –m-ap\sa ca o povar\
      {i-a mea vlag\ se uscase ca de ar[i]a de var\.
 5   {i-atunci eu p\catul meu l-am spus tot lui Dumnezeu
      {i gre[eala ce f\cusem, n-am ascuns-o-n sânul meu.
 6   C\ci mi-am zis: «M\rturisi-voi Domnului gre[eala mea!»
      {i Tu-ndat\-ai dat în l\turi, ridicându-mi vina grea.
 7   {i de-aceea credinciosul, el pe Tine s\ Te cheme
      {i rugându-se el }ie [i la potrivit\ vreme,
      Chiar potop de s-ar porni, pe el nu-l va potopi!

    PSALMUL 31

David
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 8   Tu, liman de mântuire pentru mine-ai fost [i e[ti
      {i la vreme de necaz Tu mereu m\ izb\ve[ti;
      {i cânt\ri de mântuire faci ca-n juru-mi s\ r\sune
      {i cu marea Ta iubire glasul T\u a[a îmi spune:
 9   «Î]i voi da în]elepciune [i Eu sfaturi î]i voi da;
      Calea ca s\ mergi pe dânsa, pururi }i-o voi ar\ta
      {i mereu voi fi cu ochii a]inti]i asupra ta!»
10  S\ nu fi]i f\r\ de minte, cum e calul [i catârul,
      Ce cu frâu [i cu z\bal\, de-i strune[ti, î]i fac hatârul!
11  Multe rele [i b\t\i pe cel r\u îl împresoar\,
      Îns\ cel ce sper\-n Domnul, mila Lui îl înconjoar\!
12  Bucura]i-v\ în Domnul, voi cei drep]i din lumea toat\!
      {i striga]i de bucurie cei cu inima curat\!
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CATISMA V
PSALMUL 32

David

 1   Bucura]i-v\ de Domnul, drep]ilor ce face]i bine!
      Laude ca s\ aduc\, drep]ilor li se cuvine!
 2   L\uda]i cu to]i pe Domnul! Face]i harfele s\ sune!
      {i-n psaltire l\uda]i-L, care are zece strune!
 3   {i-I cânta]i cântare nou\, cântec nou de bucurie,
      S\ r\sune glasul vostru cu strig\ri de veselie!
 4   C\ e drept al S\u cuvânt, c\ e Domnul drept [i sfânt
      {i-ale Lui lucr\ri cu toate-s dup\ sfântul S\u cuvânt!
 5   El iube[te judecata [i dreptatea o iube[te
      {i p\mântului S\u Domnul toat\ mila-i d\ruie[te!
 6   Domnul cu cuvântul S\u f\cu cerul plin de stele
      {i cu duhul gurii Sale înt\ritu-le-a pe ele!
 7   La un loc a strâns gr\mad\ apele întinsei m\ri
      {i-n adâncuri apa-i strâns\ [i-i depus\ în c\m\ri.
 8   S\ se team\ tot p\mântul [i de Domnul aib\ fric\
      {i to]i oamenii din lume, ei nimic s\ nu mai zic\,
      Ci-nainte-I stând cu to]ii, ei s\ tremure de fric\!
 9   C\ci a zis [i s-a f\cut, c\-I sunt toate cu putin]\
      {i ce El a poruncit, toate au luat fiin]\!
10  Ale neamurilor gânduri, Domnul toate le întoarn\
      {i-ale neamurilor sfaturi, El le schimb\ [i r\stoarn\,
11  Iar\ Domnu-n veci r\mâne [i El planuri câte are
      {i-ale inimii Lui gânduri d\inuiesc f\r\-ncetare!
12  Fericit e neamul care Domnu-i este Dumnezeu
      {i-i ales de mo[tenire pentru Dumnezeul s\u!
13  C\ din ceruri El prive[te [i din ceruri Domnul vede
      Pe to]i fiii omenirii fiecare unde [ede.
14  Din loca[ul S\u prive[te, din loca[ul S\u cel sfânt,
      Peste to]i locuitorii de pe-ntregul S\u p\mânt!
15  El f\cut-a cu-a Sa mân\ inimile tuturor
      {i p\trunde [i cunoa[te chiar [i gândul faptei lor!
16  Nu se mântuie un rege prin o[tirea sa cea mare,
      Nici viteazul prin mul]imea voiniciei care-o are!

CATISMA V
PSALMUL 32

David
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17  Se în[al\ cine crede în a calului putere,
      C\ci puterea lui cea mult\ nu-i aduce mângâiere!
18  Iat\, Domnul cu-ai S\i ochi, El de toate ]ine seam\
      {i pe to]i El îi prive[te, care au de Domnul team\
      {i spre cei ce cu n\dejde bun\tatea Lui o cheam\;
19  Ca s\-i scape de la moarte, sufletul s\-l mântuiasc\
      {i la foamete când fi-va, minunat El s\-i hr\neasc\!
20  Sufletele noastre-n Domnul au n\dejdea [i-ajutorul,
      C\ El este scutul nostru [i El e izb\vitorul.
21  Ale noastre inimi pururi se vor veseli de Dânsul
      {i-ntru Numele S\u sfânt, vom avea n\dejde-ntr-Însul!
22  Fie, Doamne, mila Ta [i asupra noastr-o ]ine,
      Tot a[a precum [i noi am avut n\dejde-n Tine!

PSALMUL 33

David

 1   Binecuvânta-voi pururi, cu-al meu glas pe Domnul meu!
      Gura mea mereu va spune laude lui Dumnezeu!
 2   Pentru sufletul meu Domnul este lauda-i fireasc\:
      S\ aud\ to]i cei blânzi [i to]i s\ se veseleasc\!
 3   Pream\ri]i pe Domnul meu to]i cu mine dimpreun\
      {i-al S\u Nume s\-L sl\vim, L\udându-l împreun\!
 4   C\ am c\utat pe Domnul [i degrab m-a auzit:
      Din necazurile toate El m-a scos, m-a izb\vit!
 5   V\ întoarce]i c\tre Domnul [i-]i avea mereu lumin\,
      {i ru[inea-n fa]a voastr\ niciodat\ n-o s\ vin\!
 6   Dac\ vreun nenorocit la El strig\ s\-l asculte,
      Domnu-ndat\-l mântuie[te din necazurile-i multe!
 7   Celor ce se tem de Domnul, îngerul le vine aproape
      {i le st\ mereu de paz\, de necazuri ca s\-i scape.
 8   S\ gusta]i [i s\ vede]i! Domnul nostru bun El este!
      Fericit e omul care întru El n\d\jduie[te!
 9   Teme]i-v\, sfin]i, de Domnul, cei ce-ave]i credin]\-ntr-Însul,
      C\ nimic nu le lipse[te celor ce se tem de Dânsul!
10  S\r\ci-vor to]i boga]ii [i ei to]i vor fl\mânzi,
      Iar pe Domnul cine-L cat\ binele nu-i va lipsi!

PSALMUL 33

David
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11  Veni]i, fiilor, veni]i! {i s\-mi da]i to]i ascultare:
      C\ eu frica cea de Domnul vreau s\-nv\] pe fiecare!
12  De vrea omul s\ tr\iasc\ [i s\ duc\ via]\ bun\,
13  Limba-i r\u s\ nu gr\iasc\ [i nici buzele-i minciun\!
14  El de r\u s\ se fereasc\ [i ce-i bine s\ lucreze,
      Pacea s\ o cate pururi [i pe ea s-o tot urmeze!
15  Domnul ochii Î[i îndreapt\ [i spre drep]i El ia aminte
      {i urechile-I ascult\ rug\ciunea lor fierbinte;
16  Iar\ fa]a Lui [i-o-ntoarce, de cei r\i nu vrea s\ [tie,
      C\ci nu vrea ca pomenirea pe p\mânt s\ le mai fie!
17  Când cei drep]i la Domnul strig\ s\ le deie ajutor,
      El i-ascult\ [i îi scap\ din necazurile lor.
18  Domnul este-aproape celor ce-s cu inima plecat\
      {i pe cei cu duh smerit, El i-ajut\ ca un tat\!
19  Drep]ii au necazuri multe [i e greu a le socoate,
      Dar din toate-i izb\ve[te [i din toate Domnu-i scoate!
20  Celor drep]i, de c\tre Domnul, orice os este p\zit,
      Ca nici unul dintre ele s\ n-ajung\ a fi zdrobit.
21  Pe cel plin de r\utate, r\utatea-i îl doboar\,
      Iar pe drept cine-l ur\[te, plata nu-i va fi u[oar\!
22  Mântui-va Domnul pururi pe to]i robii S\i iubi]i
      {i to]i cei ce sper\-ntr-Însul, n-or s\ fie osândi]i!

PSALMUL 34

David

 1   Judecat\ f\ Tu, Doamne, celor ce-mi fac strâmb\tate
      {i r\zboi f\ celor care vor cu mine a se bate!
 2   Sabia apuc-o-ndat\ [i cu scutul Te-narmeaz\
      {i Te scoal\ [i mi-ajut\! De vr\jma[i Tu m\ salveaz\!
 3   Tinde-}i lancea Ta în calea celor care-mi vor pieirea
      {i zi sufletului meu: «Eu de-acum ]i-s mântuirea!»
 4   Ru[ina]i [i-nfrân]i s\ fie cei ce vor ca eu s\ mor,
      {i ro[easc\ [i s\ fug\ cei ce r\ul ei mi-l vor!
 5   {i s\ fie ei ca pleava, ce de vânt e spulberat\,
      Iar al Domnului un înger s\-i vâneze [i s\-i bat\!
 6   Pe o cale-ntunecat\ îngerul s\-i urm\reasc\
      {i pe-o cale-alunecoas\ îngerul s\-i fug\reasc\!

PSALMUL 34

David
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 7   C\ci ei f\r\ de pricin\ curse-n cale mi-au întins
      {i o groap\ au s\pat, ca-ntru dânsa s\ fiu prins.
 8   Vie peste ei pieirea, f\r\ veste s\-i cuprind\
      {i în cursa ce mi-au pus-o, ei într-însa s\ se prind\
      {i în ea cu to]ii cad\, ca pieirea s\ [i-o vad\!
 9   Bucura-se-va atuncea sufletu-mi de fericire
      {i m-oi veseli de Domnul c\ mi-a dat El mântuire!
10  Toate oasele-mi vor zice: Doamne, cine este oare
      Ca s\ fie ca [i Tine [i s\-}i aib\-asem\nare?
      C\ Tu mântui pe cel slab [i îl scapi de cel mai tare
      {i pe cel s\rac de-acela care-i fur\ ce mai are!
11  Ei asupra mea se scoal\ [i nedrept m\rturisesc
      {i de cele ce nu [tiu, c-am f\cut, m\-nvinuiesc.
12  Pentru binele f\cut ei tot r\u îmi fac mereu!
      {i cu-atâta pribegie pl\tesc sufletului meu!
13  Iar\ eu, când ei boleau, cu un sac m\ îmbr\cam,
      Cu post aspru m\ smeream [i în sine m\ rugam!
14  Ca la prieten, ca la frate, mult bine le f\ceam!…
      {i îngrijorat în sine, f\r-s\ ]in de mine seama,
      M\ purtam plecat cu capul, parc-a[ fi jelit pe mama!
15  Iar când eu m-am poticnit, ei atât s-au bucurat
      {i cu to]ii împreun\, pe ascuns s-au adunat:
      C\ s-au strâns cu to]i gr\mad\, ca mereu s\ m\ huleasc\
      {i nu [tiu din ce pricin\, nu sfâr[eau s\ cleveteasc\!
16  Cu cei r\i, cu cei ce-s trântori, ei mereu m\ tot bârfesc
      {i asupra mea porni]i, to]i cu din]ii lor scrâ[nesc.
17  Pân\ când r\bda-vei, Doamne? Pân\ când r\bda-vei toate?
      Scap\ sufletul meu, Doamne, de-a lor mare r\utate!
      {i p\ze[te-a mea via]\! Scap\-m\ de ei!
      Scap\ sufletul meu, Doamne, de la puii cei de lei!
18  C\ în mare adunare pururi slav\ Î]i voi da
      {i-n mul]imea f\r\ num\r, eu mereu Te-oi l\uda!
19  S\ nu biruie asupr\-mi to]i viclenii mei vr\jma[i,
      Nici s\-[i fac\ semn cu ochii to]i nedrep]ii mei pizma[i!
20  C\ci nicicând ei nu gândesc, nici gr\iesc cuvânt de pace,
      Ci în inimile lor r\utatea planuri face!
21  Larg ei gura [i-au deschis-o [i-mpotriv\-mi murmurând,
      Zic cu to]ii: «Bine! Bine! Las-c\ vom vedea-n curând!»
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22  Vezi-i, Doamne! Nu-i r\bda! C\ nu vor s\ fac\ bine!
      Doamne, nu Te-ndep\rta! Nu Te-ndep\rta de mine!
23  Scoal\, Doamne, [i m-ajut\! Scap\-m\ de-atâtea rele!
      C\ Tu, Doamne-ai fost [i-mi e[ti reazimul drept\]ii mele!
24  Doamne, Dumnezeul meu, judec\-m\, f\-mi dreptate!
      S\ nu biruie vr\jma[ii [i s\-mi fac\ nedreptate!
25  Nici s\ zic\-n a lor inimi: «S-a f\cut cum am dorit!»
      Nici s\ spun\ între dân[ii: «L-am r\pus, l-am înghi]it!»
26  Cu ru[ine [i ocar\ to]i s\ fie-acoperi]i,
      Cei ce-mi v\d nenorocirea [i-s a[a de ferici]i!
      {i acei ce se ridic\ contra mea precum o fiar\,
      Ei cu to]ii s\ se-mbrace cu ru[ine [i ocar\!
27  Iar acei ce bine-mi vor, pururi s\ se veseleasc\
      {i cu mare bucurie, ei într-una s\ rosteasc\:
      «Slav\ d\m lui Dumnezeu, Cel ce mântuie de r\u
      {i de-a pururi d\ruie[te pace pentru robul S\u!»
28  Atunci limba mea dreptatea-}i pururi o va cuvânta
      {i-a Ta laud\, cu limba-mi, toat\ ziua voi cânta!

PSALMUL 35

David

 1   Necredin]a celui r\u spune sufletului meu,
      C\ în sinea sa nu are frica cea de Dumnezeu.
 2   {i el singur s-am\ge[te [i în ochii s\i se-n[eal\,
      Când el zice, c\ ur\[te orice r\u, orice gre[eal\.
 3   Ale gurii lui cuvinte sunt de viclenie pline,
      C\ci nu vrea s\ în]eleag\ ca s\ fac\ [i el bine!
 4   Cât st\-n pat la r\u gânde[te, cu priceperea-i îngust\;
      Calc\ numai pe c\i strâmbe [i de r\u nu se dezgust\.
 5   Doamne, adev\rul T\u pân-la nouri se întinde
      {i-a Ta mil\-i pân-la ceruri [i pe toate le cuprinde!
 6   Iar dreptatea Ta e, Doamne, cât e muntele de mare
      {i-ale Tale judec\]i cât adâncul cel de mare,
      C\ pe oameni [i-animale Tu le ]ii pe fiecare!
 7   O, ce mare-i mila Ta, Dumnezeule ceresc!
      C\-i ca umbra unor aripi ce pe lume-o adumbresc
      {i sub aripile  Tale oamenii s-ad\postesc!

PSALMUL 35

David
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 8   Din bel[ugul Casei Tale se hr\ne[te ori[icine,
      {i-i ad\pi pe to]i din râul bun\t\]ilor divine.
 9   C\ la Tine e izvorul [i-a vie]ii origin\;
      În lumina Ta divin\ vom vedea mereu lumin\!
10  Tinde mila Ta spre-aceia ce Te [tiu [i Te a[teapt\
      {i dreptatea-}i d\-o celor, ce au inima cea dreapt\!
11  S\ nu-mi deie cu piciorul cel ce-i mândru, nu m\-mping\,
      Nici cu mâna-i p\c\tosul vreodat\ s\ m-ating\!
12  Ci s\ cad\ to]i aceia ce f\r\delege fac,
      De tot s\ se pr\bu[easc\ [i s\ nu se scoale-n veac!

PSALMUL 36

David

 1   Nu te-ntrece cu cei r\i în a face r\ut\]i,
      Nici gelos s\ fii pe-aceia ce lucreaz\ nedrept\]i!
 2   C\ci curând vor fi cosi]i ca [i iarba care-i verde
      {i ca orice buruian\ vesteji-se-vor [i pierde!
 3   Tu f\ bine [i n\dejdea s\ ]i-o pui în Domnul Sfânt
      {i p\ze[te adev\rul cât tr\ie[ti pe-acest p\mânt!
 4   Fericirea ta s-o cau]i numa-n Domnul Dumnezeu
      {i-ale inimii dorin]e El le va-mplini mereu!
 5   C\ile vie]ii tale Domnului le-ncredin]eaz\
      {i încrede-te într-Însul, c\ e Cel ce te-ndrumeaz\!
 6   C\ va face s\ luceasc\-a ta dreptate ca o raz\,
      Iar\ dreptul t\u va fi cum e soarele-n amiaz\!
 7   Domnului s\-i fii supus [i în El n\d\jduie[te
      {i s\ nu râvne[ti la omul care-n toate izbute[te,
      Omului ce-n tot ce face, plin de viclenie este!
 8   P\r\se[te, las\ toate [i iu]imea [i mânia!
      Nu râvni s\ faci vreun r\u, ci p\streaz\-]i omenia!
 9   C\ci vor fi stârpi]i de tot p\c\to[ii to]i câ]i sînt
      Iar acei ce sper\-n Domnul, ei tr\i-vor pe p\mânt!
10  N-o s\ treac\ mult\ vreme [i cel r\u nu va mai fi;
      C\uta-vei locul lui, îns\ nu-l vei mai g\si!
11  Iar cei blânzi vor fi ale[i [i vor mo[teni p\mântul
      {i o pace-mbel[ugat\ le va umple sim]\mântul!

PSALMUL 36

David
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12  Contra celui drept tot rele cel necredincios gânde[te
      {i-mpotriva lui într-una, el cu din]ii tot scrâ[ne[te.
13  Dar de dânsul Domnul [tie, c\ de Domnul nu se teme
      {i de dânsul Domnul râde, c\ci veni-va [i-a lui vreme!
14  Scosu-[i-au necredincio[ii sabia [i-ntins-au arcul,
      Ca prin ele s\ doboare [i smeritul [i s\racul,
      {i s\ junghie în piept pe neprih\nit [i drept!
15  Dar intra-va-n a lor inimi sabia pân\ la sânge,
      Iar\ arcurile lor se vor rupe, se vor frânge!
16  Mult mai bun este pu]inul celui drept [i credincios;
      Decât mult\ bog\]ie care-o are-un p\c\tos!
17  C\ci zdrobi-se-va de-ndat\ bra]ul celor p\c\to[i,
      Domnul îns\ înt\re[te pe cei drep]i, pe credincio[i;
18  C\ci cunoa[te Domnul via]a celor care-s f\r\ pat\,
      {i-a lor bun\ mo[tenire n-o s\ piar\ niciodat\!
19  Ei la vreme de necaz n-o s\ fie ru[ina]i
      {i la foamete, când fi-va, vor fi to]i îndestula]i!
20  Iar cei p\c\to[i pieri-vor , nemair\mânând nici unul
      {i ai Domnului vr\jma[i s-or topi pân\ la unul,
      Ca gr\simea cea de miei [i-or pieri cum piere fumul!
21  P\c\tosul se-mprumut\ [i-napoi nu mai pl\te[te,
      Iar\ dreptu-i plin de mil\ [i la to]i el d\ruie[te!
22  Celor binecuvânta]i, Domnul le va da p\mântul,
      Iar cei blestema]i de Dânsul, se vor duce precum vântul!
23  Domnul îndrepteaz\ pa[ii celui drept, pe care-i face
      {i c\rarea care-o calc\, pururi Domnului Îi place!
24  S-ar putea s\ poticneasc\, îns\ drept o s\ r\mân\,
      C\ci îl sprijine[te Domnul [i-l sus]ine cu-a Sa mân\.
25  Am fost tân\r [i-acum iat\, c\-s de-acum îmb\trânit,
      C\ mi-s oasele b\trâne,
      Dar pe drept eu niciodat\ n-am v\zut c\-i p\r\sit,
      Nici urma[ii cer[ind pâine!
26  Dreptul d\ întotdeauna [i de to]i el mil\ are
      {i urma[ii câ]i îi are, to]i au binecuvântare!
27  Cu cei r\i s\ nu te-asameni [i pe unde-o fi s\ treci,
      Numai binele s\-l sameni [i vei d\inui în veci!
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28  C\ de-a pururi Domnul ]ine [i dreptatea o iube[te
      {i pe cei ce-s credincio[i, El nicicând nu-i p\r\se[te;
      C\-s mereu sub paza Lui [i pe to]i îi ocrote[te,
      Iar s\mân]a celor r\i El pe veci o nimice[te!
29  Drep]ii-n veci vor mo[teni ca un drept al lor p\mântul
      {i pe el vor locui [i-[i vor face-a[ez\mântul!
30  Gura dreptului gr\ie[te pururea în]elepciune,
      {i cu limba lui dreptatea el într-una o tot spune,
31  C\ci în inima lui are Legea Domnului oricând
      {i de-aceea pa[ii lui nu vor [ov\i nicicând.
32  Cel nelegiuit pânde[te pe cel drept ca s\-l omoare, 
33  Îns\ Domnul nu l\sa-va ca acela s\-l doboare
      {i nici nu-l va osândi, judecat când el va fi!
34  Tu n\dejdea pune-o-n Domnul [i-a Lui cale s-o p\ze[ti,
      C\ El te va în\l]a, socotind c\ vrednic e[ti
      Ca p\mântul tu s\-l ai ca un drept de mo[tenire
      {i cu ochii t\i s\ vezi [i a r\ilor pieire!
35  În puterea Lui cea mare l-am v\zut pe p\c\tos,
      Întinzându-se asemeni unui arbore f\los,
36  Dar când iar\[i am trecut, iat\ nu l-am mai v\zut,
      {i nici locul unde-a fost, eu nu l-am mai cunoscut!
37  Caut\ la omul drept [i la cel ce n-are pat\,
      C\ci ei au ca mo[tenire pacea cea netulburat\!
38  Iar cei r\i vor fi stârpi]i, vor pieri cu to]i de-ndat\,
      C\ci pieirea pentru dân[ii este plata ce li-i dat\!
39  Mântuirea celor drep]i de la Domnul pururi vine,
      C\ci la vreme de necaz El îi scap\ [i-i sus]ine.
40  {i tot Domnul îi ajut\, c-ajutorul e la Dânsul
      {i îi scap\ de cei r\i, c\ci [i-au pus n\dejdea-ntr-Însul!
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CATISMA VI
PSALMUL 37

David

 1   Doamne, nu m\ pedepsi în mânia Ta cea mare
      {i-n n\praznica-}i urgie nicidecum nu-mi da certare!
 2   C-ale Tale iu]i s\ge]i s-au înfipt adânc în mine
      {i-a Ta mân\ greu m-apas\, c\ sfâr[itul parc\-mi vine!
 3   C\ de când Te-ai mâniat n-am în trupu-mi s\n\tate,
      {i nici oasele-mi n-au pace pentru-a mele mari p\cate!
 4   C\ci a mele r\ut\]i covâr[it-au capul meu
      {i le port ca o povar\ [i m-apas\-atât de greu!
 5   R\nile pe trup miroas\, iar din ele, c\ sunt mii,
      Curg puroaie din pricina marii mele nebunii.
 6   Gârbovitu-m-am de tot [i-am sl\bit atât de tare,
      Iar\ ziua-ntreag\ umblu ap\sat de întristare.
 7   {alele mi-s toate pline de arsuri [i gem din greu
      {i nimica s\n\tos nu mai este-n trupul meu.
 8   Am r\mas f\r\ putere, istovit peste m\sur\
      {i a inimii durere o r\cne[te a mea gur\.
 9   Înaintea Ta sunt, Doamne, toate-a mele vii dorin]i
      {i nu-}i sunt deloc ascunse nici a mele suferin]i.
10  Inima-mi abia mai bate [i puterile-s pu]ine
      {i a ochilor lumin\, nici aceasta nu-i cu mine.
11  Prietenii [i cunoscu]ii stau de-a mele r\ni departe,
      Iar a mele rude toate m-au l\sat [i stau deoparte!
12  Cei ce vor a mea suflare peste tot ei curse-mi pun;
      Cei ce-mi vor nenorocirea, clevetiri de mine spun
      {i-mpotriv\-mi toat\ ziua, rele uneltind, s-adun.
13  Îns\ eu precum un surd n-aud ce-i îndeamn\ ura
      {i-s la fel precum un mut care nu-[i deschide gura;
14  C-am ajuns ca omul care are-auzul nep\truns
      {i pe buze el nu are niciodat\ vreun r\spuns.
15  Dar la Tine, Doamne, Doamne, mi-i n\dejdea mea mereu,
      C\ Tu m\ vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu!
16  C\ci mi-am zis: «Nu izbuteasc\ to]i cei ce m\ du[m\nesc,
      C\ci de-alunec\ picioru-mi, ei-nainte-mi se f\lesc!»

CATISMA VI
PSALMUL 37

David
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17  Iat\, sunt de-acuma gata [i aproape mi-i c\derea
      {i-naintea mea eu v\d pururea numai durerea.
18  C\-mi cunosc f\r\delegea, c\ e grea ca un il\u
      {i de tot p\catul meu mie-mi pare-atât de r\u!
19  Dar vr\jma[i-mi huzuresc [i-s cu mult mai tari ca mine
      {i to]i cei ce pe nedrept m\ ur\sc, le merge bine
      {i-s a[a de mul]i la num\r, c\ nu pot ca s\-i mai num\r!
20  Cei ce m\ pl\tesc cu r\u pentru binele f\cut,
      M\ bârfesc, c\ci bun\tatea mie pururi mi-a pl\cut!
21  Doamne, nu m\ p\r\si! Doamne, Dumnezeul meu,
      Nu Te dep\rta de mine, c\ spre Tine strig mereu!
22  Te gr\be[te, vino-ndat\, ca s\-mi dai tot ajutorul!
      Dumnezeule, ajut\-mi, c\ Tu-mi e[ti Mântuitorul!

PSALMUL 38

David

 1   Zis-am mie: «Voi veghea peste toate-a mele c\i,
      Ca s\ nu gre[esc cu limba, din pricina celor r\i!
 2   Gurii mele frâu voi pune [i voi fi f\r\ cuvinte
      {i nimica nu voi spune, cât cel r\u mi-a sta-nainte!»
 3   {i-am fost mut [i am t\cut [i nici binele f\cut
      Eu nu l-am mai pomenit; dar durerea mi-a crescut!
 4   {i în sinea mea atuncea inima mi s-a aprins,
      Iar\ cugetul din mine s-a f\cut ca focu-ncins
      {i-nceput-am s\ vorbesc [i cu limba s\ gr\iesc:
 5   «Spune-mi, Doamne-al meu sfâr[it, spune-mi zilele pe num\r,
      Ca s\ [tiu care mi-i veacul ce va fi s\-l duc pe um\r?»
 6   Iat\, Doamne, Tu mi-ai dat zile doar de azi pe mâine
      {i mi-i veacul o nimica înaintea Ta, St\pâne;
 7   C\-i curat de[ert\ciune orice om care tr\ie[te!
 8   C\ el trece ca [i umbra [i-n zadar se tot trude[te!
 9   C\ trude[te ca [i robul [i pe soare [i pe lun\
      {i comori îngr\m\de[te [i nu [tie cui le-adun\!
10  {i-acum, Doamne, ce s\ fac? Ce mai pot ca s\ a[tept?
      C\ci la Tine mi-i n\dejdea, c\ Tu e[ti [i bun [i drept!

PSALMUL 38

David
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11  Izb\ve[te-m\ de toate ale mele f\rdelegi,
      C\ eu, Doamne, am c\lcat ale Tale sfinte Legi
      {i nu am nimica bun! 
      {i m\ rog la Tine iar\: nu m\ face de ocar\, 
      Ca s\-mi râd\ cel nebun!
12  C\ci eu gura n-oi deschide [i-nainte-}i nu am grai,
      C\ Tu e[ti Acela care toate-acestea mi le dai!
13  Ale Tale mari b\t\i de la mine le abate,
      C\ eu pier sub greutatea mâinii Tale ce m\ bate!
14  C\ pe om de-l pedepse[ti cu mustr\ri pentru p\cat,
      Piere frumuse]ea-i toat\, ca de molie mâncat!
15  {i de-i piere frumuse]ea, el de tot se urâ]e[te,
      C\-i curat de[ert\ciune orice om care tr\ie[te!
16  Doamne-ascult\-mi rug\ciunea [i urechea-}i s\ se plece
      {i-ale mele lacrimi, Doamne, cu vederea nu le trece!
17  C\-naintea Fe]ii Tale am ajuns ca un str\in,
      {i ca to]i p\rin]ii mei, un nemernic pelerin!
18  De la mine-abate-}i ochii, s\ r\suflu cât sunt viu,
      Înainte de-a m\ duce, ca eu viu s\ nu mai fiu!

PSALMUL 39

David

 1   A[teptând cu ner\bdare, eu pe Domnul L-am rugat
      {i cu mult\ bun\tate El spre mine s-a plecat.
 2   Auzit-a rug\ciunea [i m-a scos, m-a tras-napoi
      {i din groapa nimicirii [i din balta cu noroi.
 3   {i o stânc\ sub picioare El mi-a pus, s\ am temei,
      {i-a-nt\rit pe totdeauna sl\b\nogii pa[ii mei.
 4   Iar pe buze El mi-a pus un imn nou ca eu s\-l cânt,
      Imn de laud\ spre slava Dumnezeului Preasfânt.
 5   {i vedea-vor mul]i aceasta [i cu to]ii se vor teme
      {i n\dejdea lor în Domnul [i-o vor pune-n orice vreme.
 6   Fericit e omul care sper\-n Domnu-ntotdeauna
      {i n-alearg\ la cei mândri [i la cei ce spun minciuna!
 7   Multe ai f\cut Tu, Doamne, Dumnezeul meu Cel Mare!
      Cine }ie în minuni va avea asem\nare?
      {i în grija pentru noi cine are-a[a purtare?

PSALMUL 39

David
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 8   A[ vrea mult ca s\ le spun [i la to]i s\ le vestesc,
      Dar sunt toate-a[a de multe, c\ nu-i chip s\ le rostesc!
 9   N-ai vrut jertfe [i prinoase, de tot arderi n-ai voit,
      {i nici jertfe de p\cat, ci pe mine m-ai dorit,
      C\ str\punsu-mi-ai urechea, ca s\-}i fiu pe veci robit!
10  {i-atunci zis-am: «Iat\ viu!» C\ci pe sulul c\r]ii scrie
      Astfel pentru mine: «Doamne, vreau ca voia Ta s\ fie,
      C\ci în inima mea, Doamne, Legea Ta mi-i temelie!»

11  Eu în mare adunare am vestit a Ta dreptate,
      C\ n-am strâns a mele buze [i Tu [tii acestea toate!
12  {i în inima-mi dreptatea n-am ]inut-o la-ndosire,
      Ci-am vestit tot adev\ru-}i [i-a Ta sfânt\ mântuire!
13  {i nici n-am ascuns mul]imii adev\rul T\u cel sfânt
      {i nici mila Ta cea mare ce-o rever[i pe-acest p\mânt.
14  S\ nu-mi ]ii departe, Doamne, mila Ta dumnezeiasc\;
      Bun\tatea [i adev\ru-}i pururea s\ m\ p\zeasc\!
15  C\ necazuri f\r\ num\r m-au împresurat de tot,
      {i de-atâtea f\rdelegi, nici s\ v\d eu nu mai pot.
16  Decât perii de pe cap mult mai multe am p\cate
      {i a inimii t\rie e de-acum pe terminate.

17  Izb\ve[te-m\ Tu, Doamne, [i m\ scap\ de la greu!
      Vino, Doamne, vino grabnic, vino-n ajutorul meu!
18  Umili]i cu to]ii fie [i cu to]ii s\ ro[easc\,
     Cei ce caut\ mereu al meu suflet s\-l r\peasc\!
19  Cei ce r\ul ei mi-l vor din ocar\ nu mai ias\,
20  {i-n ru[ine s\ se-mbrace, cei ce-mi zic tot: «Las\! Las\!»
21  Iar acei ce-}i cat\, Doamne, Fa]a Ta s-o tot priveasc\,
      S\ se bucure de-a pururi [i to]i s\ se veseleasc\!
      {i acei care iubesc mântuirea Ta mereu,
      Pururea cu to]ii zic\: «Slav\ d\m lui Dumnezeu!»
22  Sunt s\rac [i nec\jit! Dumnezeule, pe Tine
      Te-am rugat [i iar Te rog, grij\ Tu s\ ai de mine!
23  C\ Tu-mi e[ti tot ajutorul, ce m\ mântuie la greu!
      S\ nu z\bove[ti, St\pâne, Doamne, Dumnezeul meu!
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PSALMUL 40

David

 1  Fericit e omul care de s\raci el grij\ poart\,
     C\-n nenorocire Domnul ap\ra-va a lui soart\!
 2  C\ p\zi-l-va pe el Domnul [i-n via]\ îl va ]ine
     {i-i va da [i fericire pe p\mânt, s\-i fie bine;
     Iar când l-or urî vr\jma[ii, cu sârg Domnu-l va sus]ine!
 3  La dureri pe patul lui ajuta-l-va pe el Domnul,
     {i-i va primeni [i patul, ca pl\cut s\-i fie somnul!
 4  {i de-aceea zis-am: «Doamne, mila Ta spre mine fie
     {i-al meu suflet s\ mi-l vindeci c\ eu greu gre[it-am }ie!
 5  C\ vr\jma[ii m\ gr\iesc ca pe cel mai r\u din lume»:
     «Când va fi s\ moar\ oare? Când pieri-va al s\u nume?»
 6  {i de vin ca s\ m\ vad\, to]i f\]arnicii gr\iesc
     {i minciuni adun\-n inimi [i când ies, r\st\lm\cesc.
 7   Iar pe cei ce-mi poart\ ur\, împotriv\-mi sf\tuind
      {i urzind tot planuri rele, îi auzi mereu vorbind:
 8  «Un vânt r\u s\ vin\-asupr\-i, s\-i aduc\ grele boale,
      Ca la pat bolnav s\ cad\ [i în veci s\ nu se scoale.»
 9  Chiar [i omul p\cii mele, cel în care m-am bazat
     {i-[i mânca cu mine pâinea, chiar [i-acela m-a tr\dat,
     C\-mpotriva mea c\lcâiul el acum [i-a ridicat!
10  Îns\ Tu ai mil\, Doamne, [i m\ scoal\ [i m\ ]ine
      {i r\splat\ le voi da, dup\ cum li se cuvine.
11  Din aceasta voi cunoa[te c\ iube[ti pe robul T\u:
      De n-o birui vr\jma[ul, ca s\-mi poat\ face r\u;
12  {i de-o fi ca-n neprihan\ Tu mereu s\ m\ p\ze[ti
      {i-naintea Fe]ii Tale ve[nic Tu s\ m\-nt\re[ti!
13  Binecuvântat s\ fie Dumnezeu [i Lui  m\-nchin,
      Cel ce-n veci lui Israel Domn îi este. Amin! Amin!

PSALMUL 40

David
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PSALMUL 41

Al fiilor lui Core

I

 1  Cum dore[te cerbul, Doamne, apa rece de izvor,
     A[a sufletului meu, lui de Tine-i este dor!
 2  Însetat e al meu suflet dup\ viul Dumnezeu!
     Când putea-voi merge oare, s\ v\d Fa]a Lui mereu?
 3  Lacrimile, ziua-noaptea, hran\-mi sunt [i curg pâr\u,
     Când m\-ntreab\ to]i întruna: «Unde-i Dumnezeul t\u?»
 4  Sufletul mi se sfâr[e[te, când îmi amintesc mereu
     Cum mergeam cu-ntreg poporul la Casa lui Dumnezu;
 5  Când m\-nconjura mul]imea în cânt\ri de-atâtea ori
     {i-n strig\ri de bucurie, pr\znuind în s\rb\tori!
 6  Pentru ce s\ fii mâhnit, suflete, de ce oftezi?
     Tu te-ncrede-n Dumnezeu [i în El mereu s\ crezi,
     C\ eu, iar Îl voi sl\vi [i-L voi pream\ri mereu,
     C\ci îmi este mântuirea [i e Dumnezeul meu!

II

 7  Sufletu-mi tânje[te, Doamne, când gândesc la Tine iar,
     Din p\mântu-nstr\in\rii cu Iordanul ca hotar
     {i cu muntele Hermon [i cu muntele Mi]ar.
 8  Ca o ap\ ce se-nal]\ [i cu zgomot apoi cade,
     Când un val pe altu-l cheam\ prin tumultul de cascade,
     Astfel, valurile Tale, înc\rcate cu necazuri,
     M-au c\lcat [i-n urm\ iar\[i au venit alte talazuri!...
 9  Cu-a Sa mil\ ziua toat\, Domnul, El m\ ocrote[te
     {i de laud\ cântare, noaptea, gura mea-I roste[te,
     C\ eu rug\-nal] mereu, c\tre Domnul Dumnezeu!
10  Zic de-aceea c\tre Domnul, ce m\ sprijin\ la greu:
      Pentru ce m\ dai uit\rii, ca mâhnit s\ merg mereu
      {i oc\ri s\-mi zvârl\-n fa]\ ori[icând vr\jma[ul meu?
11  C\ se frânge totu-n mine când aud cuvântul s\u
      {i m\ tot batjocore[te: «Unde-i Dumnezeul t\u?»
12  Pentru ce s\  fii mâhnit, suflete, de ce oftezi?
      Tu te-ncrede-n Dumnezeu [i în El mereu s\ crezi,
      C\ eu iar Îl voi sl\vi [i-L voi pream\ri mereu,
      C\ci îmi este mântuirea [i e Dumnezeul meu!

PSALMUL 41

Al fiilor lui Core

I

II
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PSALMUL 42

Al fiilor lui Core

 1  Judecat\ f\-mi Tu, Doamne, [i întruna m\ p\ze[te
     {i de cel necredincios Tu dreptatea-mi ocrote[te,
     C\ e neamul celor care, nu mai au credin]\-n piept!
     Izb\ve[te-m\ de omul cel viclean [i cel nedrept!
 2  C\ Tu e[ti t\ria mea, Doamne Dumnezeul meu!
     Pentru ce m\ dai în l\turi, ca mâhnit s\ merg mereu,
     {i oc\ri s\-mi zvârle-n fa]\ ori[icând vr\jma[ul meu?
 3  Ci trimite-a Ta lumin\ [i-adev\rul T\u cel sfânt,
     Ca s\ m\ pov\]uiasc\ cât eu fi-voi pe p\mânt:
     S\ m\ duc\ la Loca[u-}i de pe muntele T\u sfânt!
 4  La altarul T\u s\ intru, la altar la Dumnezeu,
     Bucuria bucuriei ce m\ bucur\ mereu!
     {i Te-oi l\uda cu harfa, Doamne, Dumnezeul meu!
 5  Pentru ce s\ fii mâhnit, suflete, de ce oftezi?
    Tu te-ncrede-n Dumnezeu [i în El mereu s\ crezi,
    C\ eu iar Îl voi sl\vi [i-L voi pream\ri mereu,
    C\ci îmi este mântuirea [i e Dumnezeul meu!

PSALMUL 43

Psalm didactic Al fiilor lui Core

 1  Doamne, cu urechea noastr\, noi de toate-am auzit,
     Ceea ce p\rin]ii no[tri, ei mereu ne-au povestit.
 2  Ce f\cut-ai Tu cu dân[ii, toate câte le-ai f\cut,
      Fapte mari din timpuri vechi, ce de mult s-au petrecut.
 3  Mâna Ta pierdut-a neamuri, ca pe ei s\-i r\s\de[ti
     {i-ai distrus popoare multe, ca pe ei s\-i r\spânde[ti.
 4  Nu prin sabie ei ]ara au putut s-o dobândeasc\
     {i nici bra]ul lor pe dân[ii a putut s\-i mântuiasc\,
 5  Ci-al T\u bra] [i a Ta dreapt\ toate-acestea le-au plinit
     {i lumina Fe]ii Tale, c\ Tu bine le-ai voit!
 6  Doamne [i-mp\ratul meu, Tu mereu acela[i e[ti!
     D\ porunca Ta îndat\, pe Iacov s\-l izb\ve[ti!
 7  C\ci cu Tine vom învinge [i vom doborî vr\jma[ii
     {i cu Numele T\u, Doamne, vom c\lca pe to]i pizma[ii!

PSALMUL 42

Al fiilor lui Core

PSALMUL 43

Psalm didactic Al fiilor lui Core
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 8  C\ nu arcul care-l am, el mi-i reaz\mul n\dejdii
     {i nici sabia mea poate s\ m\ scape de primejdii,
 9  Ci doar Tu ne izb\ve[ti de vr\jma[ii ce-i avem
     {i ru[ine-i faci s\ aib\ când urâ]i de ei suntem.
10  Noi cu Dumnezeul nostru pururea ne l\ud\m
      {i Preasfântului S\u Nume slav\ pururea Îi d\m!...

11  Dar acum ne-ai lep\dat [i nu vrei s\ ne cuno[ti,
      C\ci nu vrei de noi s\ [tii [i s\ mergi cu-a noastre o[ti.
12  C\ l\sat-ai ca vr\jma[ii mereu s\ ne fug\reasc\
      {i acei ce ne ur\sc, tot ce-avem s\ jefuiasc\.
13  {i ne-ai dat ca ni[te oi s\ ne aibe de mâncare,
      {i suntem împr\[tia]i peste tot printre popoare.
14  C-ai vândut poporul T\u, f\r\ ca s\ ]ii la pre]
      {i l-ai dat f\r\ câ[tig, ca din ur\ [i dispre]!
15  Pentru to]i vecinii no[tri ne-ai f\cut s\ fim de-ocar\
      {i batjocur\ [i râs pentru cei ce ne-nconjoar\.
16  Pentru neamuri pild\ suntem [i de r\u ne pomenesc,
      Iar popoarele cu toate dau din cap, când ne privesc.
17  Zilnic întâlnesc ocara, ce ne-o spun mereu vr\jma[ii
      {i batjocuri întâlnesc care ni le spun pizma[ii.
18  Când pe cale m\-ntâlnesc cu vr\jma[ii-mi pierd curajul,
      C\ci m-acoper\ ru[inea [i-mi ro[e[te tot obrazul…

19  Toate-acestea le-am primit [i cu greu ne-au ap\sat
      {i noi tot nu Te-am uitat [i nici Legea-}i n-am c\lcat.
20  Inima nu ni s-a-ntors ca s\ cate alte c\i
      {i nici calea-}i n-am l\sat-o p\r\sind noi pa[ii T\i,
21  Când în ]ara lor [acalii ne-au trecut prin ascu]i[
      {i din umbra neagr\-a mor]ii ne-ai f\cut acoperi[!
22  Dac-am fi uitat pe Domnul [i-al S\u Nume sfânt, divin,
      {i-am fi-ntins a noastre mâini spre un Dumnezeu str\in,
23  Nu ar fi v\zut aceasta Dumnezeu ce ne prive[te,
      Care [tie orice tain\ [i ce inima gânde[te?…
24  Dar noi zilnic suferim pentru Tine junghiere
      {i suntem de to]i privi]i drept ca oi pentru t\iere!...
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25  Scoal\, Doamne! De ce dormi? Mila Ta spre noi s-o pleci!
      Ne arat\ îndurarea-}i, cu vedera nu ne treci;
      Scoal\, Doamne, [i ne scap\! Nu ne lep\da pe veci!
26  Pentru ce ascuns-ai Fa]a [i nu vrei s\ Te mai ui]i?
      {i de ce necazul nostru [i-mpilarea ni le ui]i?
27  C\ ni-i sufletul de-acuma în ]\rân\ aruncat,
      Iar\ trupul ni-i totuna cu p\mântul cel c\lcat!
28  Scoal\, Doamne, [i ne-ajut\ [i ne mântuie de r\u!
      Izb\ve[te-ne  Tu, Doamne, pentru sfânt Numele T\u!

PSALMUL 44

Al fiilor lui Core

 1  Inima de vorbe bune fream\t\ [i este plin\,
     C\ un imn pentru-mp\ratul va s\ scoat\ la lumin\.
 2  Fie-mi limba dar ca pana unui scriitor dibaci, 
     Ca-mp\ratului s\-i spun\, cu dulcea]\, vorbe dragi:
 3  «Mult mai mult e[ti mai frumos ca oricare dintre oameni
      {i nici unui dintre dân[ii, Tu nu suferi s\ te-asameni!
      Pe-ale Tale buze harul s-a turnat cu bog\]ie,
      C\ Te-a binecuvântat Dumnezeu pentru vecie!
 4  Preaputernice, pe coapsa-}i a Ta sabie }i-o-ncinge:
     Frumuse]ea Ta-i [i slava-}i, care nimeni nu }i-o-nvinge!
 5  Te înal]\ [i spore[te [i-ntru slava Ta domne[te
     Peste adev\r, blânde]\, peste marea Ta dreptate,
     {i-a Ta dreapt\ str\luci-va, f\când fapte minunate.
 6  Ale Tale iu]i s\ge]i ascu]ite sunt [i bune:
     Neamuri multe vei învinge [i pe toate le-i supune;
     {i-a-mp\ratului vr\jma[i, ce tot vor s\ se r\zbune,
     Vei str\punge a lor inimi [i pe to]i îi vei r\pune!

 7  Dumnezeule, e ve[nic tronul T\u pe care stai
     {i ca sceptru-mp\r\tesc Tu dreptatea-n mân\ ai!
 8  Tu dreptatea ai iubit-o [i urât-ai r\utatea,
     Dumnezeule, de-aceea, ca s\ ai Tu plin\tatea,
     Dumnezeul T\u Te-a uns, mult mai mult [i mult mai bine,
     Cu uleiul bucuriei decât to]i cei un[i ca Tine!

PSALMUL 44

Al fiilor lui Core
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 9  {i-ale Tale haine toate sunt din plin înmiresmate,
     C\ci aloea, smirna, mirul din bel[ug }i-au fost turnate!
10  În palatele-}i de filde[, unde Tu împ\r\]e[ti,
      Cânturi vesele r\sun\, ca Tu s\ Te-nvesele[ti!
11  Fiicele de regi vesti]i , din familii mari regale,
      Stau, spre-aleas\-}i desf\tare, între prietenele Tale;
      Iar mireasa-mp\r\teas\, îmbr\cat\ numa-n fir,
      St\ de-a dreapta-mpodobit\ tot cu aur de Ofir.

12  Pleac\-a ta ureche, fiic\, [i-acum vezi c\ e[ti aleas\:
      Uit\ pe poporul t\u [i-a p\rintelui t\u cas\!
13  C\ poftit-a Împ\ratul frumuse]ea ta divin\;
      El e Domnul t\u de-acuma: înaintea Lui te-nchin\!
14  Fiica Tirului cu daruri va cinsti a Ta onoare,
      Iar mai marii din popor vor râvni a Ta favoare!
15  Fiica de-mp\rat î[i are în palat al s\u tezaur,
      Iar ve[mântul de pe dânsa e ]esut cu fir de aur!
16  În ve[mânt bogat brodat la-mp\ratul se va duce
      {i în urma ei fecioare-nso]itoare-o vor conduce.
17  Vor intra-n palat cu toate, în alai de veselie
       {i vor merge la-mp\ratul în cânt\ri de bucurie.
18  To]i copiii t\i lua-vor locul bunilor p\rin]i
      {i-i vei pune s\ domneasc\ pe p\mânt ca ni[te prin]i!
19  Neam de neam vor pream\ri pretutindeni al T\u nume
      {i popoarele de-a pururi Te vor l\uda în lume!»

PSALMUL 45

Al fiilor lui Core

 1   Dumnezeu ne e sc\parea [i puterea [i-ajutorul,
      C\ci la vreme de primejdii El ne e sprijinitorul!
 2   De aceea nu ne-om teme, chiar de s-ar cl\ti p\mântul
      {i-nclinându-se chiar mun]ii [i-ar afla în m\ri mormântul!
 3   {i chiar apele cu toate de-ar mugi [i-ar spumega
      {i cu valuri furioase mun]ii to]i i-ar cl\tina!
 4   Pe-a lui Dumnezeu cetate curs de ap\-o-nvesele[te,
      Unde-i sfânt loca[u-n care Cel Preaînalt s\l\[luie[te!

PSALMUL 45

Al fiilor lui Core
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 5   Dumnezeu în ea se afl\ [i de-aceea-i neclintit\,
      C\ci din zorii dimine]ii ea-i de Dumnezeu p\zit\.
 6   Neamurile se fr\mânt\, statele cu toate tremur\
      Glasul Lui când El cuvânt\, iar p\mântul se cutremur\.
 7   Domnul o[tilor puternic, El ne d\ tot ajutorul!
      Dumnezeul lui Iacov, El ne e sprijinitorul!

 8   Hai, veni]i [i s\ vede]i, fapta Domnului Preasfânt,
      Pustiirile pe care le-a f\cut El pe p\mânt!
 9   C\ r\zboaiele-a curmat pân-la margini de p\mânt
      {i du[manii no[tri iat\, ei de-acuma nu mai sînt!
      El de tot sf\rmat-a arcul, iar\ lancea a fost rupt\
      {i le-a ars de tot în foc toate carele de lupt\;
10  {i-a gr\it: «S\ v\ opri]i [i afla]i acum c\ Eu
      Sunt al vostru Dumnezeu, 
      Preaputernic [i Preasfânt,
      Care sunt sl\vit de neamuri [i de-ntregul Meu p\mânt!»
11  Domnul o[tilor puternic, El ne d\ tot ajutorul!
      Dumnezeul lui Iacov, El ne e sprijinitorul!
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CATISMA VII
PSALMUL 46

Al fiilor lui Core

 1  Bate]i to]i, plesni]i din palme, ale lumii-ntregi popoare!
     {i cuprin[i de bucurie, face]i Domnului strigare!
 2  C\ înfrico[at e Domnul, Preaînaltul [i Preasfântul
     {i e mare [i puternic Împ\rat pe tot p\mântul.
 3  El sub noi a pus popoare, neamuri multe ne-a supus,
     {i pe toate biruite sub picioare ni le-a pus.
 4  C\ aleas\ mo[tenire Domnul, El ne-a h\r\zit:
     Toat\ slava lui Iacov, cel pe care l-a iubit.
 5  În strig\ri de biruin]\ Dumnezeu se suie-n slav\
     {i-n al trâmbi]elor sunet merge El f\r\ z\bav\.
 6  Cânta]i to]i lui Dumnezeu! Îl sl\vi]i [i Îi cânta]i,
     C\-i al nostru Împ\rat! Cânta]i to]i [i-L l\uda]i!
 7  C\ e Domnul Dumnezeu Împ\rat a tot p\mântul:
     O cântare în]eleapt\ s\ v\ fie la to]i cântul!
 8  Peste neamuri [i popoare Dumnezeu împ\r\]e[te
     {i pe tronul S\u cel sfânt Dumnezeu de-a pururi este!
 9  Cei mai mari peste popoare s-au strâns to]i din orice neam,
     Cu poporul care-l are Dumnezeul lui Avraam.
     C\ci sunt ai lui Dumnezeu to]i puternicii din lume,
     Iar\ El e Preaînaltul [i-I st\pân pe orice nume!

PSALMUL 47

Al fiilor lui Core

 1   Mare este Dumnezeu [i sl\vit e pe p\mânt,
      În a Domnului cetate, ce-i pe muntele cel sfânt!
 2   Bucurie [i podoab\ [i-n\l]ime minunat\,
      Peste tot [i-ntreg p\mântul muntele Sion s-arat\!
 3   C\ci în partea cea de nord, unde aspru criv\] bate,
      Marele-mp\rat Î[i are neînvinsa Lui cetate;
 4   {i în toate-a ei palate Dumnezeu e cunoscut
      C\ o ap\r\ pe dânsa f\r\ arme, f\r\ scut!...

PSALMUL 47

Al fiilor lui Core

CATISMA VII
PSALMUL 46

Al fiilor lui Core
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 5   C\-mp\ra]ii ce voit-au pe cetate s-o supun\,
      Iat\-i c\ s-au sf\tuit [i venit-au împreun\;
 6   Dar v\zând cum st\ cetatea, c\ nu pot ca s-o distrug\,
      I-a cuprins o fric\ mare [i-au luat-o to]i la fug\.
 7   C\ci au fost cuprin[i de spaim\, c\ pr\p\dul îi va pa[te
      {i dureri i-a apucat, ca femeia care na[te.
 8   {i-au pierit cu to]i de-ndat\, ca lua]i de vântul mare,
      Care-a Tarsului cor\bii, el le sf\râm\ pe mare.
 9   Ceea ce am auzit, însumi eu v\zut-am tot,
      În cetatea unde [ade Domnul nostru Savaot!
      În cetatea neînvins\ unde Domnul nostru este,
      Dumnezeu pe-a Sa cetate, El pe veci o înt\re[te!
10  În Loca[u-}i, în mijlocu-i ne-amintim întotdeauna
      Dumnezeule, de mila-}i, ce-ai f\cut cu noi întruna!
11  C\ci ca Numele T\u Sfânt, Dumnezeule a toate,
      Pân-la margini de p\mânt a Ta laud\ str\bate,
      C\ e plin\ a Ta dreapt\ pururi numai de dreptate!
12  S\ se bucure Sionul [i-a lui Iuda fiice toate,
      De-ale Tale judec\]i, Sfinte Doamne Împ\rate!
13  S\ str\bate]i to]i Sionul, zidurile-nconjura]i-i
      {i-nt\ririle ce are îndeaproape cerceta]i-i;
      {i-a lui turnuri numeroase s\ le num\ra]i pe toate
      {i privi]i [i admira]i-i [i mul]imea de palate!
14  Ca s\ povesti]i, s\ spune]i la tot neamul care vine,
      C\ acesta-i Dumnezeul ce mereu cu noi El ]ine;
      Dumnezeu ce-n veci de veci de noi grij\ o s\ poarte,
      C\ El fi-va pentru noi c\l\uz\ pân-la moarte!

PSALMUL 48

Al fiilor lui Core

 1   Asculta]i acum popoare, ce va fi s\ spun anume
      {i lua]i cu to]i aminte, cei care tr\i]i în lume!
 2   Cei de rând [i cei frunta[i, care sta]i mereu-nainte,
      {i boga]ii [i s\racii, s\ lua]i cu to]i aminte!
 3   Gura mea prin al ei rost va gr\i cu-n]elepciune
      {i al inimii bun cuget cu pricepere va spune!

PSALMUL 48

Al fiilor lui Core



79Psaltirea în versuri

 4   C\ci la pilde-a mea ureche o voi apleca mereu
      {i în sunet de psaltire ar\ta-voi gândul meu!
 5   Pentru ce s\ am eu team\ când necazul m\-mpresoar\? 
      Când vr\jma[ii cu gând r\u, ei cu to]ii m\-nconjoar\?
 6   C\-n puterea lor ace[tia ei mereu se bizuiesc
      {i cu multa lor avere ei întruna se f\lesc.
 7   Îns\ nimeni de la moarte n-are cum avea sc\pare,
      Nici s\ dea lui Dumnezeu pre]ul de r\scump\rare!
 8   C\ nu po]i ca s\ r\scumperi sufletul cu nici-o plat\,
      C\-i prea scump\ [i de-aceea nu se face niciodat\;
 9   C\ nu-i nimenea s\ poat\ pururi viu ca s\ r\mân\,
      Ca mormântul s\ nu-[i vad\, s\ n-ajung\ iar ]\rân\!
10  Fiecare îns\ vede c\-n]elep]ii la fel mor,
      Cum mor cei neîn]elep]i [i cum to]i nebunii mor,
      L\sând altora la urm\ toat\ bog\]ia lor!
11  Dar ei cred c\ locuin]a le e ve[nic\ pe lume
      {i-a lor case d\inui-vor neam de neam [i n-or apune,
12  Ba [i ]arinile lor le numesc cu al lor nume!
13  Omu-n cinste fiind pus, n-a-n]eles a sa onoare
      {i-i acum asemeni unor animale pieritoare!
14  Astfel este a lor cale! Calea celor f\r\ minte
      {i a[a e soarta celor ce urmeaz\-a lor cuvinte!
15  To]i ca ni[te oi în iad vor fi du[i c-a[a li-i soarta,
      Iar p\stor care s\-i pasc\ vor avea de-a pururi moartea!
16  {i a doua zi cei drep]i peste ei vor pune pasul,
      C\ s-a dus a lor putere [i în iad î[i au popasul!
17  Al meu suflet îns\ Domnul de iad va s\-l izb\veasc\
      {i având de mine grij\, El o s\ m\ ocroteasc\!
18  Nu te teme deci când omul grabnic se îmbog\]e[te
      {i comoara casei sale tot mai mult se înmul]e[te;
19  C\ci când moare, el nimica nu va mai lua cu el,
      Ci el las\ tot bel[ugul [i se duce singurel!
20  {i m\car c\-[i duce via]a în pl\cere [i-ncânt\ri
      {i se laud\ c\-n via]\ are numai desf\t\ri,
21  Tot se duce pân-la urm\ dup-ai s\i p\rin]i în tin\,
      Care-n veac nu vor putea s\ mai vad\ iar lumin\!
22  Omu-n cinste fiind pus, n-a-n]eles a sa onoare
      {i-i acum asemeni unor animale pieritoare!
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PSALMUL 49

Un psalm al lui Asaf

 1   Domnul Dumnezeu gr\i-va; El gr\i-va [i va spune,
      Când p\mântul tot chema-va,
      De la soarele r\sare, pân-la soarele apune.
 2   Din Sion în care este frumuse]ea-i minunat\,
      Dumnezeu va ar\ta slava Lui cea luminat\.
      De-acolo veni-va Domnul, nu t\când de ast\ dat\!
 3   Înaintea Lui va merge fulger, foc mistuitor
      {i în juru-I o furtun\, ca un vânt pustiitor!
 4   El de sus chema-va cerul, iar de jos p\mântul tot,
      Ca s\ judece poporul Domnul nostru Savaot!

 5   «Aduna]i-Mi credincio[ii – va gr\i cu graiu-I sfânt –
      Ce-au f\cut prin jertf\ sfânt\, ei cu Mine leg\mânt!»
 6   {i-atunci sfânta Lui dreptate o va tot vesti mereu,
      C\ acum judec\torul este Însu[i Dumnezeu!
 7   «Tu, poporul Meu, ascult\ (le va zice), c\-]i gr\iesc!
      Israele, ia aminte: contra ta m\rturisesc!
 8   Eu sunt Domnul Dumnezeu [i-S al vostru Dumnezeu!
      Nu de jertfele ce-aduce]i te voi dojeni-n cuvinte,
      C-ale tale de tot arderi Îmi sunt pururi înainte!
 9   Dar nu vreau din a ta cas\ taurii s\ ]i-i primesc,
      Nici din staulele tale ]apii t\i s\ ]i-i poftesc!
10  C\ci a Mea e orice fiar\ ce st\-n codrii cei c\run]i,
      Ca [i orice dobitoace ce-s cu miile prin mun]i.
11  {i sub ceruri tot ce zboar\, toate cunoscute-Mi sînt,
      Tot ce mi[un\ prin iarb\, 'n ap\, tot ce mi[c\ pe p\mânt!
12  Dac-ar fi s\-Mi fie foame, ce ]i-a[ spune ]ie oare?
      Nu! C-a Mea  e-ntreaga lume [i cu tot ce-ntr-însa are!
13  Ce, m\nânc Eu oare carnea taurilor ce-Mi jertfe[ti?
      Sau beau sânge de la ]apii, ce, jertfind, Mi-i d\ruie[ti?
14  Ci lui Dumnezeu tu ad\-I jertfa laudei curate,
      {i-ale tale juruin]e Celui Preaînalt jurate!
15  {i M\ cheam\ la necaz [i Eu te voi izb\vi,
      Iar\ Tu, ca mul]umire, mereu M\ vei preasl\vi!»

PSALMUL 49

Un psalm al lui Asaf
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16  Iar\ celui care-i r\u îi va zice Dumnezeu:
      «Pentru ce vorbe[ti întruna de a Mea înv\]\tur\
      {i-a Mea Lege ce ]i-am dat-o, o tot por]i mereu prin gur\?
17  C\ doar tu ur\[ti mereu preacuratele-Mi porunci
      {i cuvintele ce-]i spun, de la tine le arunci!
18  C\ de te-ntâlne[ti cu ho]ul, te une[ti cu el îndat\,
      {i urmând pe preacurvar, duci o via]\ desfrânat\!
19  Buzele ]i le deschizi numai ca s\ clevete[ti
      {i cu limba vicle[uguri [tii mereu s\ împlete[ti!
20  Stai la sfat [i împotriva fratelui mereu vorbe[ti
      {i pe fiul mamei tale tu întruna-l clevete[ti!
21  Toate-acestea le-ai f\cut, iar\ Eu am tot t\cut
      {i de-aceea, c\-s ca tine, tu pe Mine M-ai crezut!
      Îns\ nu-i a[a, c\ci Eu aspru te voi judeca
      {i-ale tale mari p\cate le voi pune-n fa]a ta!

22  Cei care-a]i uitat pe Domnul, s\ lua]i aminte dar,
      C\ Eu dac\ v\ distrug, v\ sunt toate în zadar,
      Neavând atunci pe nimeni s\ v\ dea sc\parea-n dar!
23  Cela ce-mi aduce pururi [i el laud\-Mi jertfe[te,
      E acel ce-adev\rat el pe Mine M\ cinste[te.
24  {i acel ce calea vie]ii, el o va veghea mereu,
      Va vedea el mântuirea, va vedea pe Dumnezeu!»

PSALMUL 50

Psalm de poc\in]\ al lui David

 1   Miluie[te-m\ Tu, Doamne, dup\ mila Ta cea mare
      {i a mea f\r\delege [terge-o cu a Ta-ndurare!
 2   De a mea f\r\delege Tu m\ iart\ [i m\ spal\
      {i de tot m\ cur\]e[te de grozava mea gre[al\!
 3   C\-mi cunosc f\r\delegea [i o am mereu în minte
      {i p\catul meu cel greu îmi st\ pururi înainte!
 4   C\ eu }ie ]i-am gre[it [i v\zut-a ochiul T\u,
      C\-naintea Fe]ii Tale am f\cut ce este r\u!
 5   {i de-aceea hot\rârea-}i este dreapt\ [i curat\
      {i va fi o biruin]\ a Ta sfânt\ judecat\!

PSALMUL 50

Psalm de poc\in]\ al lui David
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 6   Iat\ c\-n f\r\delege fost-am, Doamne, conceput,
      {i-n mul]imea de p\cate a mea maic\ m-a n\scut!
 7   Dar Tu ]ii la adev\rul ce-i în inima curat\;
      Ale-n]elepciunii taine, toate, Doamne, mi le-arat\!
 8   M\ strope[te cu isop [i curat din nou voi fi,
      {i m\ spal\ [i mai mult decât neaua m-oi albi!
 9   D\-mi cuvânt de bucurie, d\-mi cuvânt de veselie,
      {i smerite-a mele oase vor s\lta de bucurie!
10  Î]i întoarce a Ta Fa]\ c\ p\catele mi-s grele,
      {i de-a mele f\rdelegi, cur\]e[te-m\ de ele!
11  Inim\ curat\-n Mine, Dumnezeule zide[te
      {i cu duhul drept, de-a pururi, Tu l\untric m\-nnoie[te!
12  Nu m\ lep\da nicicând de la sfânt\ Fa]a Ta
      {i nici Duhul T\u cel Sfânt de la mine nu-L lua!

13  Bucuria mântuirii, iar\[i Tu mi-o d\ruie[te,
      {i cu duh st\pânitor, Tu mereu m\ înt\re[te!
      Iar cu duh de-a pururi drept, Tu-nl\untru m\-nnoie[te!
14  Înv\]a-voi pe cei r\i ale Tale c\i curate
      {i acei necredincio[i, s-or întoarce la dreptate!
15  Spal\-mi vina cea de sânge, Doamne, Dumnezeul meu,
      C\ de-mi dai Tu mântuire [i îmi [tergi p\catul greu,
      Limba mea de-a Ta-ndurare bucura-se-va mereu,
      Iar dreptatea Ta cea sfânt\ ocroti-va duhul meu.
16  Îmi deschide-a mele buze, Doamne, [i voi cuvânta
      {i-a mea gur\-ntotdeauna va vesti lauda Ta!
17  C\ eu jertf\ }i-a[ fi dat, dar Tu jertfe nu voie[ti;
      Jertfa arderii de tot de la nimeni nu dore[ti!
18  C\ lui Dumnezeu Îi place duhul care se smere[te;
      Inima umil\-nfrânt\ Dumnezeu n-o urgise[te!
19  F\ Sionului T\u bine! Doamne, Tu-i binevoie[te!
      Iar\[i f\-n Ierusalim zidurile de-i zide[te!
20  {i-a drept\]ii jertf\-atunci Î]i va fi pl\cut\ iar,
      Ca [i arderea de tot [i prinoasele ca dar;
      {i vi]ei Î]i vor aduce [i-}i vor pune pe altar!
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PSALMUL 51

David

 1  Pentru ce te tot mândre[ti, tu cel tare-n r\utate?
     Domnul, mila-I de la mine niciodat\ n-o abate!
 2  Tu cu limba-]i r\utatea [tii întruna s-o urze[ti,
     C\-i ca briciul de-ascu]it\, tu vicleanule ce e[ti!
 3  C\ mai mult ca bun\tatea r\ul tu-l iube[ti întruna
     {i mai mult ca adev\rul tu iube[ti mereu minciuna!
 4  O, tu limb\-n[el\toare, limb\ crud\ [i viclean\,
     Tot cuvinte pierz\toare tu iube[ti s\ ai ca hran\!
 5  De aceea te va pierde Dumnezeu când nici nu [tii:
     Apuca-te-va [i scoate, ca tu-n cort s\ nu mai fii
     {i-]i va smulge r\d\cina din p\mântul celor vii!
 6  Vor vedea atuncea drep]ii [i vor fi cuprin[i de fric\
     {i râzând cu to]i de dânsul, între dân[ii or s\ zic\:
 7  «Iat\ omul ce n\dejdea nu-[i punea în Dumnezeu,
     Ci-n mul]imea bog\]iei el n\d\jduia mereu
     {i pe marea-i r\utate el se bizuia la greu!»
 8  Iar eu sunt m\slinul verde în a Domnului meu Cas\
     {i m\-ncred în mila Lui, c\ci în veci El nu m\ las\!
 9  Pentru tot ce a f\cut pururi Îl voi l\uda
     {i-ntru sfânt Numele Lui eu de-a pururi voi spera
     C\ e bun [i este sfânt pentru cei ce drep]i ei sînt!

PSALMUL 52

David

 1  «Nu-i, nu este Dumnezeu!» zis-a cel nebun în sine;
 2  Ci nu este printre oameni nimenea s\ fac\ bine!
     C\ to]i oamenii-s strica]i [i vorbesc de[ert\ciuni 
     {i cât stau pe fa]a lumii, to]i fac numai urâciuni!
 3  Dumnezeu din cer prive[te [i El caut\ mereu
     Pe-n]eleptul dintre oameni care-L vrea pe Dumnezeu.
 4  Dar ei to]i s-au ab\tut, om de treab\ nu e unul
     {i nu face nimeni bine, nu mai face azi nici unul!

PSALMUL 52

David

PSALMUL 51

David
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 5  «Oare când vor în]elege [i vor vrea s\ ]ie-n seam\,
     To]i acei nelegiui]i, ce pe Domnul ei nu-L cheam\
     {i poporul mi-l m\nânc\, ca pe pâine, f\r\ team\!?»
 6  Dar cuprin[i vor fi de fric\, tocmai unde nu e fric\,
     Dumnezeu când risipi-va oasele ca pe-o nimic\,
     Ale du[manilor care împotriv\-}i se ridic\!
 7  C\-i va face de ru[ine Dumnezeu El singurel,
     Lep\dându-i de la Sine [i-aruncându-i de la El!
 8  Cine din Sion veni-va ajutând pe Israel?
     Dumnezeu când va întoarce pe to]i cei ce-s în robie,
     Bucurie fi-va Iacov – Israel o veselie!

PSALMUL 53

David

 1  Cu-al T\u Nume Tu m\ scap\, Dumnezeule a toate,
     {i cu marea Ta putere vino [i îmi f\ dreptate!
 2  {i-mi ascult\, Doamne, ruga, ce }i-o pun acum-nainte
     {i-ale gurii mele vorbe, Tu la ele ia aminte!
 3  C\ str\inii s-au sculat [i m\ urm\resc mereu
     {i du[mani puternici cat\, ca s\ ia sufletul meu,
     C\-naintea lor nu-L au, nici gândesc la Dumnezeu!
 4  Îns\ iat\, Dumnezeu vine [i m\ mântuie[te
     {i-al meu suflet, iat\, Domnul vine [i mi-l sprijine[te!
 5  D\ vr\jma[ilor mei, Doamne, r\ul ce mi-l vor ei mie
     {i dup\ cuvântul T\u pierde-i azi, s\ nu mai fie!
 6  C\ din inima mea toat\, jerf\ pe altar voi pune
     {i de-a pururi c\ e bun, pream\ri-voi al T\u Nume!
 7  C\ din tot necazul meu Tu m-ai scos, m-ai izb\vit
     {i-al meu ochi pe to]i vr\jma[ii f\r\ team\ i-a privit!

 PSALMUL 54

David

 1   Dumnezeule, ascult\ rug\ciunea mea fierbinte
      {i nu trece cu vederea rug\toarele-mi cuvinte!
 2   Ia aminte [i m-ascult\, c\-s mâhnit [i-s tulburat
      De atâtea griji prea multe câte m-au împresurat!

 PSALMUL 54

David

PSALMUL 53

David



85Psaltirea în versuri

 3  C\ m-a tulburat vr\jma[ul cu-a lui zarv\ f\r\ cap\t
      {i m-apas\ p\c\tosul, lini[tea s\ n-o mai cap\t.
 4   C\ f\cut-am nedrept\]i, ei mereu m\-nvinuiesc
      {i purta]i de-a lor mânie, pe nedrept m\ urm\resc.
 5   Inima mi-i tulburat\ [i ea tremur\ în mine
      {i cumplit\ groaza mor]ii tot în preajma mea se ]ine.
 6   C\ de fric\ [i cutremur, ce-au venit [i m-au cuprins,
      Spaime multe, f\r\ num\r, toate-n mreaja lor m-au prins.
 7   De aceea zis-am: «Cine îmi va da aripi, spre tihn\,
      Ca un porumbel s\ zbor undeva s\ am odihn\?
 8   C-a[ fugi [i-a[ sta departe [i m-a[ a[eza-n pustie
 9   {i m-a[ duce cât mai iute [i-a[ sc\pa de vijelie!»
10  Risipe[te-i, Doamne-ndat\, limbile-ncurcate fie,
      C\-n cetate nu-s decât dezbin\ri [i silnicie!
11  Toate-acestea, ziua-noaptea zidurile-i ocolesc,
      Iar într-însa nedreptatea [i-asuprirea locuiesc!
12  F\rdelegi cu toate stau în mijlocul ei întruna,
      Iar din pie]e nu lipsesc vicle[ugul [i minciuna!...

13  De m-ar oc\rî vr\jma[ul, eu ocara i-a[ r\bda;
      {i acel ce m\ ur\[te, dac\ m-ar amenin]a,
      F\r-s\ am cumva sfial\, de el dosului m-a[ da!...
14  Îns\ tu, cel socotit, ce erai cu mine una,
      Cel mai bun al meu prieten, ce ne sf\tuiam întruna,
15  Ce-mi erai mereu al\turi [i-mp\r]eam osp\]ul meu
      {i-mpreun\-n Sfânta-I Cas\ ne rug\m lui Dumnezeu!...

16  Dar s\ vin\ peste dân[ii, moartea crud\ s\-i doboare
      {i-n adânc de iad, de vii ei cu to]ii s\ coboare,
      C\ci în casa lor [i-n ei vicle[ugul locu-[i are.
17  Iar eu iat\, voi striga c\tre Domnul Dumnezeu,
      {i din cerul slavei Sale auzi-va glasul meu!
18  Seara ca [i diminea]a [i-n amiezi de zi mereu
      M-oi ruga [i voi striga s\ aud\ glasul meu,
      {i din cerul slavei Sale auzi-va Dumnezeu!
19  {i sc\pa-va al meu suflet de to]i cei ce se r\scoal\,
      C\-s a[a de mul]i ace[tia, care contra mea se scoal\!
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20  Auzi-va Dumnezeu, Cela ce din veci El este,
      {i-i va umili pe dân[ii, Cela ce pe to]i smere[te;
      C\ la dân[ii niciodat\ nu-i n\dejde de schimbare,
      C\ de Dumnezeu nici unul niciodat\ team\ n-are!
21  C\ ei mâna [i-o ridic\ contra prietenilor lor
      {i-n]elegerea f\cut\, ei [i-o calc\-a[a u[or!
22  Gura lor e mult mai dulce decât mierea de albine,
      Iar\ inimile lor sunt de r\utate pline;
      Vorbele decât uleiul le sunt mai alunecoase,
      Dar te taie-adânc ca s\bii care sunt din teac\ scoase!
23  Las\ Domnului în seam\ s\-ngrijeasc\ de-a ta soart\
      {i El te va sprijini, c\ci de drept El grij\ poart\
      {i în veac nu va l\sa s\ se clatine-a lui soart\!
24  Dumnezeule, arunc\-i în pr\pastia pieirii,
      C\ sfâr[itul vie]ii lor este-n groapa nimicirii!
      Oamenii de sânge dornici ce tot viclenii înva]\,
      N-or tr\i nici jum\tate din spurcata lor via]\!
      Iar\ eu în Domnul meu voi n\d\jdui mereu!
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CATISMA VIII
PSALMUL 55

David

 1   Dumnezeule, ai mil\, omul, el m\ h\r]uie[te!
      Ziua toat\-mi d\ r\zboi [i mereu m\ asupre[te!
 2   C\ vr\jma[ii mei cu to]ii ziua-ntreag\ poart\ pic\
      {i purtând r\zboi cu mine, împotriv\-mi se ridic\!

 3   Dar în ziua când mi-i team\, când mi-i fric\ de primejdii,
      Numa-n Tine-atuncea Doamne, eu am reazimul n\dejdii!
 4   C\ci cu Domnul Dumnezeu m\ voi l\uda mereu
      {i cu tot cuvântul S\u! {i în Domnul Dumnezeu
      De-mi voi pune a mea n\dejde, n-oi mai [ti ce-nseamn\ frica!
      C\ci ce-mi poate face omul? N-o s\-mi fac\ el nimica!

 5   Toat\ ziua-a mele vorbe ei mi le r\st\lm\cesc
      {i ei r\ul cum s\-mi fac\, ziua-ntreag\ se gândesc!
 6   {i mereu m\ spioneaz\ [i s-adun\ împreun\
      {i to]i pa[ii mi-i pândesc, ca via]a s\-mi r\pun\!
 7   Dar s\ scape ei de plata nedrept\]ii lor se poate?
      Ci-n mânia Ta zdrobe[te, Doamne, toate-aceste gloate!

 8   Ale mele pribegii sunt de Tine num\rate!
      {i-ale mele lacrimi, Doamne, sunt în vasu-}i adunate!
      Ori în cartea Ta nu sunt? Nu sunt scrise-acestea toate?!...

 9   Birui]i îmi sunt vr\jma[ii când Te chem cu glasul meu:
      {i-atunci [tiu c\-n ziua-aceea e cu mine Dumnezeu!
10  Eu cu Domnul Dumnezeu m\ voi l\uda mereu
      {i cu tot cuvântul S\u! Da, cu Domnul Dumnezeu
      {i cu-a Sa f\g\duin]\! C\ci eu dac\-n Dumnezeu
11  Îmi voi pune-a mea n\dejde, n-oi mai [ti ce-nseamn\ frica!
      C\ci ce-mi poate face omul? N-o s\-mi fac\ el nimica!

12  Dumnezeule, plini-voi juruin]ele-mi jurate:
      Jertfa cea de mul]umire, jertfa laudei curate!

CATISMA VIII
PSALMUL 55

David
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13  C\ sc\pat-ai al meu suflet ca în moarte s\ nu [ad\,
      Ochii mi-ai sc\pat de lacrimi [i piciorul s\ nu-mi cad\,
14  Ca s\ pot umbla pl\cut [i cuprins de bucurii
       Înaintea Fe]ii Tale, în lumina celor vii!

PSALMUL 56

David

 1  Dumnezeule, ai mil\ [i-a Ta mil\-mi d\ruie[te,
     C\ în Tine al meu suflet pururea n\d\jduie[te!
 2  C\ umbrit de-a Tale aripi, eu mereu p\zit voi fi
     Pân-va trece nedreptatea [i tot r\ul va pieri!
 3  {i striga-voi c\tre Domnul, voi striga cu glas înalt
     C\tre Cel ce-mi face bine, c\tre Domnul Preaînalt!
 4  C\ din ceruri va trimite ca eu s\ m\ mântuiesc
     {i-i va face de ocar\ pe cei ce m\ prigonesc.
 5  Mila [i bun\voin]a-I va trimite Dumnezeu
     {i El dintre lei m-a scoate, izb\vind sufletul meu!
 6  C\ eu zac între aceia care vars\ foc [i ur\,
     Între oameni ce ca din]i l\nci, s\ge]i ei au în gur\
     {i-a lor limb\ otr\vit\ e ca spada ascu]it\...
 7  Dumnezeule, Te-nal]\ peste ceruri mai presus
     {i pe tot [i-ntreg p\mântul fie-}i slava de nespus!
 8  Ca picioarele s\-mi prind\ curse-n cale ei mi-au pus
     {i-ntr-atât m-au asuprit, c\ mi-i sufletul r\pus!
 9  Groap\, s\ m\ poat\ prinde, au s\pat-naintea mea,
     Dar Tu, Doamne, ai f\cut, ca s\ cad\ ei în ea!
10 Gata-i inima mea, Doamne, gata-i inima s\-}i cânt
     {i s\ laud  a Ta slav\, Dumnezeule Preasfânt!
11 Slava mea de[teapt\-te, c\ eu iat\ voi cânta
     {i de[teapt\-te psaltire [i tu scump\ harfa mea,
     C\ f\când cu voi cântare zorile voi de[tepta!
12 Te-oi sl\vi printre popoare, Doamne, Dumnezeul meu!
     Printre neamuri Te-oi cânta [i Te-oi l\uda mereu!
13 C-a Ta mil\ f\r\ margini pân-la ceruri a p\truns
     {i a Ta bun\voin]\ pân-la nouri a ajuns!
14 Dumnezeule, Te-nal]\ peste ceruri mai presus
     {i pe tot [i-ntreg p\mântul fie-}i slava de nespus!
 

PSALMUL 56

David
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PSALMUL 57

David

 1  Oare drept voi judeca]i, voi ce face]i judecat\?
     Fii ai oamenilor, oare judeca]i voi f\r\ pat\?
 2  C\-ntru inimile voastre nedreptatea se urze[te
     {i de-a voastre mâini în ]ar\ strâmb\tatea se-mplete[te!
 3  C\ci din clipa când se nasc sunt strica]i necredincio[ii
     {i din sânul maicii lor r\t\cesc to]i mincino[ii.
 4  C\ veninul li-i de [arpe, un venin f\r\ pereche
     De aspid\ care-i surd\, ce-[i astup\-a sa ureche
 5  S\ n-aud\ deloc glasul celui care o descânt\,
     Glasul vraciului dibaci ce-i vorbe[te [i-o încânt\...
 6  Le zdrobe[te, Doamne, din]ii, s\ r\mân\ f\r\ ei
     {i sf\râm\-le de tot falca puilor de lei!
 7  S\ se scurg\ ei ca apa, când d\-n h\uri s\ se duc\
     {i la fel ca ea s\ piar\, când bat vânturi [i-o usuc\!
 8  Când vor fi s\-ntind\ arcul, s\ se rup\ la-ncordare
     {i s\ piar\ ei ca melcul, ce se stinge pe c\rare;
     {i ca orice stârpitur\ s\ nu vad\ mândrul soare!
 9  S\ dispar\ precum spinii ce – usca]i sau verzi – se taie
     {i-arunca]i în foc ei ard, mistui]i de vâlv\taie!
10 Atunci dreptul v\zând asta, bucuria-i va fi mare
      {i-n netrebnicul lor sânge va sc\lda a lui picioare!
11 {i to]i oamenii atuncea î[i vor spune-astfel cuvântul:
     «Da, r\splat\ are dreptul, c\ i-o face Domnul Sfântul!
     C\ci exist\-un Dumnezeu, care judec\ p\mântul!»

PSALMUL 58

David

 1  Dumnezeule, m\ scoate de la to]i vr\jma[ii mei
     {i de to]i ce-mi sunt potrivnici, Tu m\ ap\r\ de ei!
 2  De acei ce fac tot rele, izb\ve[te-m\, m\ scap\
     {i de cei seto[i de sânge, ce cu sânge ei s-adap\!
 3  C\ci ei iat\, to]i pândesc al meu suflet s\ mi-l ieie
     {i cei tari s-au ridicat ca-mpotriva mea s\ steie!

PSALMUL 57

David

PSALMUL 58

David
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 4  F\r-s\ am vreo vin\, Doamne, f\r-ca eu s\ le gre[esc,
     Ei se strâng [i se înarmeaz\ [i-mpotriva mea pornesc!
 5  Dumnezeule puternic, Domnul meu [i Dumnezeu,
     Ce e[ti Domn lui Israel, vino-n ajutorul meu!
 6  Scoal\, Doamne, [i-i prive[te, gloatele le cerceteaz\
     {i pe nimeni s\ nu cru]i, care r\ut\]i lucreaz\!
 7  Iat\, vin în toat\ seara, ei, f\pta[ii r\ut\]ii
     {i urlând cum url\ câinii, dau mereu ocol cet\]ii.
 8  Ei din gur\ vars\ hule [i cu buzele lor ude,
     Ce-s ca s\bii ascu]ite, zic întruna: «Cine-aude?»
 9  Dar Tu, Doamne, râzi de dân[ii, când ei cred c\ pot de toate
     {i pe to]i dispre]uindu-i, Tu ur\[ti aceste gloate!
10 Or fi tari ei, îns\ eu, întru Tine-mi pun speran]a
     C\ Tu, Dumnezeul meu, îmi dai toat\ siguran]a!
11 Dumnezeu întâmpina-va cu-a Sa mil\ ai mei pa[i
     {i-mi va da ca s\ privesc f\r\ team\ pe vr\jma[i!
12 Dar nu-i pierde chiar de tot, ca poporul meu s\-i vad\
     {i spre-a nu Te da uit\rii, el s\-i aib\ ca dovad\;
     Ci îi f\ s\ pribegeasc\ [i s\ cad\ ei mereu,
     Doborându-i cu puterea-}i, Doamne-ap\r\torul meu!
13 Gura lor nelegiuirea o vorbesc [i-o spun întruna!
     S\-i vâneze dar mândria care-o au întotdeauna,
     C\ci cu gura lor gr\iesc doar blestemul [i minciuna!
14 Risipe[te-i cu mânia-}i! Pierde-i ca s\ nu mai fie!
     Pân-la margini de p\mânt de aceasta s\ se [tie:
     C\ e Domn peste Iacov, Dumnezeu pentru vecie!
15 Las-s\ vin\-n orice sear\ ei, f\pta[ii r\ut\]ii,
     {i s\ urle ca [i câinii, dând mereu ocol cet\]ii!
16 Umble ei s\ cate prad\ gurii lor de-asupritori
     {i-nvârteasc\-se fl\mânzi toat\ noaptea pân\-n zori!
17 Iar\ eu voi l\uda toat\-a Ta putere mare
     {i în zori de diminea]\ voi sl\vi a Ta-ndurare!
18 C\ Tu-mi e[ti ap\r\torul [i sc\parea mea Tu-mi e[ti
     {i la vreme de necaz, de necaz m\ izb\ve[ti!
19 O, T\ria mea, pe Tine Te voi l\uda mereu,
     C\ e[ti Domnul Dumnezeu ce m\ sprijine[ti la greu
     {i e[ti Domnul Dumnezeu ce m\ miluie[ti mereu!
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PSALMUL 59

David

 1  Lep\datu-ne-ai Tu, Doamne, [i ne-ai risipit cu-amar
     C\ Te-ai mâniat pe noi; dar prive[te-ne Tu iar!
 2  Ai cutremurat p\mântul [i l-ai zguduit din greu;
     Vindec\-i cutremurarea c\ se clatin\ mereu!
 3  Tu poporului T\u dat-ai ca s\ guste asuprirea
     {i cu vin ne-ai ad\pat, vin ce-aduce amor]irea!
 4  Celor ce se tem de Tine, ca s\-[i scape a lor via]\,
     Le-ai dat semn ca ei s\ fug\ din a arcurilor fa]\!

 5  Pentru prea iubi]ii T\i, ca ei s\ se izb\veasc\,
     Dumnezeule, ne-auzi! Dreapta-}i s\ ne mântuiasc\!
 6  Zis-a Domnul Dumnezeu în Loca[ul S\u cel Sfânt:
     «Birui-voi tot Sichemul [i-am s\-mpart al lui p\mânt,
     Iar\ valea lui Sucot m\sura-voi peste tot.
 7  Al meu este Galaadul [i Manase este-al Meu,
     Efraim Îmi este coiful, Iuda e-mp\rat mereu.
 8  Vasu-Mi de sp\lat Moabul, el Îmi st\ sub ascultare;
     Spre Edom, spre Idumeea voi întinde-a Mea-nc\l]are
 9  {i în ]ara lor Mi-or face Filistenii to]i urare!»

10 La cetatea înt\rit\ cine m\ va duce oare?
     Pân\-n ]ara lui Edom cine-mi poate da-ndrumare?
11 Nu Tu, oare, Domnul nostru, Care-acum ne-ai lep\dat

{i nu vrei s\ ne cuno[ti?
     {i Tu oare Domnul nostru, ce mereu ne-ai ajutat,
     N-ai s\ vrei s\ mergi cu noi, s\ conduci a noastre o[ti?

12 D\-ne, Doamne, ajutorul, c\ci avem necaz amarnic
     {i-ajutorul de la oameni e de[ert [i e zadarnic!
13 Noi cu Dumnezeul nostru vom avea izbând\ mare,
     C\ pe to]i vr\jma[ii no[tri, El pe to]i o s\-i doboare!

PSALMUL 59

David
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PSALMUL 60

David

 1  Dumnezeule, ascult\ a mea cerere fierbinte
     {i la ruga ce }i-o fac, Tu la mine ia aminte!
 2  De la margini de p\mânt strig durerea mea adânc\:
     Urc\-m\, c\ eu nu pot, urc\-m\ pe-nalta stânc\!
 3  C\ Tu-mi e[ti un ad\post, unde pot avea sc\pare
     {i pentru vr\jma[ii mei Tu-mi e[ti turnul meu cel tare!
 4  F\ ca-n sfântul T\u loca[ eu mereu s\ locuiesc
     {i umbrit de-a Tale aripi pururi s\ m-ad\postesc!
 5  C\ Tu, Doamne-ai auzit juruin]ele-mi de bine
     {i mi-ai dat [i mo[tenirea celor ce se tem de Tine!
 6  Împ\ratului d\-i zile, ca-nzilit mereu s\ fie,
     {i via]a lui [i anii s\ dureze-o ve[nicie!
 7  Dumnezeule-nainte-}i f\-l în veci ca s\ domnesc\
     {i-a Ta mare bun\tate [i-adev\ru-}i s\-l p\zeasc\!
 8  Atunci eu voi l\uda [i-al T\u Nume voi sl\vi
     {i-ale mele juruin]e, zi de zi le-oi împlini!

PSALMUL 61

David

 1  Numa-n Domnul Dumnezeu sufletul mi se încrede,
     C\ la El mi-I mântuirea [i El pururea m\ vede!
 2  El îmi este stânc\ tare [i sc\parea mea El este
     {i când El m\ sprijine[te, nimeni nu m\ mai clinte[te!

 3  Pân\ când ve]i t\b\rî pe un om s\-l pune]i jos,
 4  Ca pe zidul povârnit, ca pe-un gard putreg\ios?
 5  Sfat f\cut-au s\-l doboare [i gr\it-au împreun\,
     Ca din slav\-i s\-l coboare [i-alergat-au la minciun\:
     C\ vorbesc numai de bine când gr\iesc cu a lor gur\,
     Iar\ inima li-i plin\ de blesteme [i de ur\!
 6  Suflete al meu, tu pacea s\ ]i-o ca]i în Dumnezeu,
     C\ci în El [i numa-n El eu n\d\jduiesc mereu!
     El îmi este stânc\ tare [i sc\parea mea El este
     {i când El m\ sprijine[te nimeni nu m\ mai clinte[te!

PSALMUL 60

David

PSALMUL 61

David
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 7  Dumnezeu mi-i mântuirea  [i-a mea slav\-i Dumnezeu!
     Dumnezeu mi-i ajutorul [i în El m\-ncred mereu!
 8  Tu, poporul meu, n\dejdea pune]i-o în Dumnezeu!
     Deschide]i a voastre inimi înaintea Lui mereu
     {i gr\i]i: «Sc\parea noastr\ o avem în Dumnezeu!»
 9  Fiii omului nimica-s, c\ minciun\-i fiecare
     {i-s, pe to]i de-i cump\ne[ti , mai u[ori ca o suflare.

10 Nu spera]i în nedreptate, la r\piri nu v\ gândi]i
     {i de-ar curge bog\]ia, inima nu v-o lipi]i!
11 C\ci odat\ Dumnezeu a gr\it [i iat\, eu
     Dou\ lucruri auzit-am [i le-a prins auzul meu:
     C\ puterea este toat\ numai de la Dumnezeu
     {i a Ta de-a pururi este, Doamne, marea-}i bun\tate,
     C\ Tu dai la fiecare dup\ faptele lucrate!

PSALMUL 62

David

 1 Dumnezeule [i Doamne, Tu e[ti Dumnezeul meu
    {i în zori de diminea]\ eu la Tine-alerg mereu!
 2 C\ de Tine al meu suflet înseteaz\ s\ s-adape,
    Iar\ trupul meu tânje[te c\ nu sunt de Tine-aproape,
    Ci-n p\mânt pustiu [i aspru, în p\mântul f\r\ ape.
 3 C\ doresc s\-}i v\d puterea [i de slava-}i s\-m\-ncânt,
    Cum v\zutu-Te-am pe Tine în Loca[ul T\u cel Sfânt!
 4 C-a Ta mil\ e mai bun\ decât via]a ce mi-o dai:
    L\uda-Te-vor de-a pururi buzele-mi [i al meu grai!
 5 {i via]a mea întreag\ Te voi binecuvânta
    {i în Numele T\u Sfânt mâinile voi în\l]a!
 6 C\ se satur\-al meu suflet ca de seu [i de untur\
    {i Te-oi l\uda de-a pururi, bucuros cu a mea gur\.
 7 {i când stau în a[ternutu-mi [i mi-aduc de Tine-aminte
    {i în tot cuprinsul nop]ii, când veghez cu Tine-n minte!
 8 C\ Tu e[ti a mea sc\pare [i e[ti ajutorul meu
    {i umbrit de-a Tale aripi m\ voi bucura mereu!
 9  C-al meu suflet s-a lipit [i cu Tine face una
     {i puternica Ta dreapt\ m\ sus]ine-ntotdeauna!

PSALMUL 62

David
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10 Iar acei ce vor via]a-mi, de batjocur\ ei sînt:
     Pogorî-se-vor cu to]ii în adâncuri de p\mânt!
11 {i de-a sabiei t\i[uri secera]i vor fi s\ cad\
     {i vor fi pentru [acali bun\ [i aleas\ prad\!
12 Iar în Domnul vesel fi-va împ\ratu-ntotdeauna
     {i oricine cu el jur\, bucura-se-va întruna,  
     C\ va-nchide gura celor ce gr\iesc mereu minciuna!

PSALMUL 63

David

 1  Dumnezeule, auzi glasul meu când eu Te chem:
     De vr\jma[i p\ze[te-mi via]a, de vr\jma[ul ce m\ tem!
 2  De mul]imea celor r\i, Tu m\ ap\r\, p\ze[te
     {i de ceata r\zvr\tit\ ce tot rele unelte[te!
 3  C\ci ca s\bii ascu]ite limbile le sunt t\ioase
     {i precum s\ge]i arunc\ a lor vorbe veninoase.
 4  {i lovind din ascunzi[, dup\ gândul lor spurcat,
     F\r\ veste, f\r\ team\, trag în cel nevinovat!
 5  Îndemnându-se la rele , pl\nuiesc s\-mi puie nad\,
     {i-ntre ei gr\iesc întruna: «Cine oare-o s\ ne vad\!»
 6  N\scocesc f\r\delegi, fac întruna iscodiri,
 7  {i-n adânc de inimi cat\ [i-mi aduc învinuiri!
 8  Îns\ Domnul Dumnezeu va lovi cu-a Lui s\geat\;
     F\r\ veste-i va r\ni  [i-or c\dea cu to]i de-ndat\!
 9  C\ci cu limba lor ei singuri se vor v\t\ma de moarte
     {i acei ce-i vor vedea, to]i vor sta de ei departe!
10 {i to]i oamenii s-or teme [i vor cuvânta mereu,
     C-a f\cut aceste lucruri singur Domnul Dumnezeu!
11 Bucura-se-vor cei drep]i [i în Domnul vor spera!
     Cei cu inima cea dreapt\ to]i cu El s-or l\uda!

PSALMUL 63

David
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CATISMA IX
PSALMUL 64

David

 1  În Sion }i se cuvine, Doamne, ca s\ Te sl\vim
     {i prinoase s\-}i aducem numai în Ierusalim!
 2  C\tre Tine alerga-va [i tot trupul va s\ vin\,
     C\ Tu ruga o ascul]i de la cei ce }i se-nchin\!
 3  Ne doboar\, ne apas\ ale noastre mari p\cate,
     Dar Tu ne vei cur\]i, c\ci de Tine-or fi iertate!
 4  Fericit e-acela care, în a Tale cur]i preasfinte
     Tu-l alegi [i îl prime[ti ca s\-}i steie înainte!
 5  Bun\tatea Casei Tale ne va bucura din plin
     {i sfin]enia ce este în Loca[ul T\u divin!
 6  Tu ce judeci tot p\mântul [i pe to]i înfrico[ezi
     {i to]i mun]ii prin puterea-}i cu t\rie îi a[ezi;
 7  Tu ce mugetele m\rii [i-a ei valuri lini[te[ti,
     {i pe toat\ r\zvr\tirea neamurilor potole[ti,
 8  Dumnezeule, ne-auzi, bunule Mântuitor,
     Cela ce pe tot p\mântul e[ti n\dejdea tuturor
     {i pe m\ri pân\ departe, pentru orice c\l\tor!
 9  Pân-la marginile lumii, to]i acei ce-o locuiesc,
     De-ale Tale mari minuni, to]i se tem [i se uimesc;
     C\ Tu-n zori le-ar\]i lumina ca ei to]i s\ se trezeasc\!
     {i apusu-ndep\rtat, ca ei to]i s\ Te sl\veasc\!
10 Tu p\mântul cercetezi [i-a lui sete-o potole[ti
     {i bel[ug de bog\]ie Tu din plin îi d\ruie[ti!
11 C-ale Tale h\uri, Doamne, sunt de ap\ toate pline:
     Tu cu ele uzi p\mântul, s\ rodeasc\ cât mai bine,
     Preg\tind la viet\]i hrana ce li se cuvine!
12 C\ Tu preg\te[ti ogorul [i-a lui brazde neteze[ti,
     Când asupr\-i trimi]i ploaia [i cu stropi îl umeze[ti;
     Iar pe bobul pus sub brazd\, a[a fel c\ nici nu-l vezi,
     Ca s-aduc\ mult\ road\, Tu îl binecuvintezi!
13 C\ci a[a-ncununi Tu anul tot cu bun\t\]i sublime:
     Pe câmpii rever[i bel[ugul [i pe urma Ta gr\sime;

CATISMA IX
PSALMUL 64

David
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14 Dealurile se încing cu aleas\ bucurie,
     Oile-nfloresc p\[unea, precum florile o ie,
     Iar\ holdele de grâu toate v\ile-nve[mânt\;
     {i a[a împodobite toate-s vesele [i cânt\!

PSALMUL 65

David un psalm al ~nvierii

 1  Striga]i to]i lui Dumnezeu, to]i câ]i sunte]i pe p\mânt!
     {i cânta]i cu to]ii slav\ pentru Numele S\u sfânt!
     {i m\rire s\-I aduce]i [i to]i laude-n cuvânt!
 2  {i lui Dumnezeu s\-I zice]i: «Cât de-nfrico[ate sînt
     Ale Tale lucruri,  Doamne, câte faci Tu pe p\mânt,
     Pentru-a Ta putere mult\, to]i vr\jma[ii Te ascult\!
 3  Tot p\mântul s\ se-nchine [i cântându-Te s\ salte
     {i s\-}i cânte al T\u Nume, Sfinte Doamne Preaînalte!»
 4  Veni]i to]i [i s\ vede]i a  lui Dumnezeu lucrare:
     Judecata-I pentru oameni cât e de-nfrico[\toare!
 5  C\ El marea-a pref\cut-o în p\mânt uscat [i tare
     {i prin râu ne-a mers piciorul precum mergem pe-o c\rare,
     Veselindu-ne acolo de a Domnului lucrare.
 6  C\ de-a pururi El domne[te prin puterea Sa cea mare
     {i cu ochii S\i prive[te peste neamuri [i popoare:
     Ca-nainte-I r\zvr\ti]ii s\ nu steie în picioare!
 7  Binecuvânta]i, popoare, Dumnezeul nostru bun e!
     Face]i ca în tot v\zduhul laudele-I s\ r\sune!
 8  C\-n via]\ ne-a p\strat Dumnezeu Izb\vitorul
     {i nicicând n-a-ng\duit s\ ne [ov\ie piciorul!
 9  C\ cercatu-ne-ai Tu, Doamne! Ne-ai cercat [i l\murit,
     Cum se l\mure[te-argintul, când prin foc e cur\]it!
10 C\ ne-ai prins pe noi în la] [i poveri din greu am dus
11 {i pe capul nostru oameni s\ ne-ncalece ai pus;
     {i prin foc [i ap\ iar\[i, ca s\ trecem, ne-ai adaos
     Dar din toate ne-ai sc\pat [i ne-ai scos întru repaos.
12 {i de-aceea-n a Ta Cas\ unde pururi mi-i dorin]a,
     De tot arderi voi aduce [i-mplini-voi juruin]a
13 Ce cu buzele rostit-am, când mi-era necazul mare,
     {i cu gura am gr\it-o, când eram la strâmtorare.

PSALMUL 65

David un psalm al ~nvierii
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14 Arderi grase-}i voi aduce, arderea de tot ca dar,
     {i gr\simi de gra[i berbeci mistuindu-se pe jar
     {i vi]ei [i ]api jertfi-voi [i-}i voi pune pe altar!
15 Veni]i to]i [i asculta]i cei cu frica-n Dumenzeu:
     Ce-a f\cut El pentru mine, v\ voi spune-acuma eu!
16 C\tre Domnul cu-a mea gur\ am strigat [i L-am rugat
     {i cu limba mea îndat\ eu pe El l-am l\udat.
17 Dac\-n inima mea poate ar fi fost vreo nedreptate,
     Ale mele rugi de Domnul n-ar mai fi fost ascultate.
18 Îns\ iat\, rug\ciunea Dumnezeu mi-a ascultat-o 
     {i-a mea cerere fierbinte El în seam\ mi-a luat-o!
19 {i de-aceea Dumnezeu fie binecuvântat,
     C\ El ruga-mi c\tre Dânsul de la El n-a lep\dat
     {i nici mila-I de la mine nicidecum n-a-ndep\rtat!

PSALMUL 66

David

 1  Dumnezeule, ai mil\ [i ne binecuvinteaz\!
     Miluie[te-ne [i Fa]a-}i peste noi }i-o lumineaz\,
 2  S\ cunoa[tem pe p\mânt a Ta cale care-o ai,
     {i-ntre neamurile toate, mântuirea ce ne-o dai!
 3  Dumnezeule a toate, neamurile Te sl\veasc\
     {i popoarele cu toate, ele s\ Te pream\reasc\
     {i cu mare bucurie pururi s\ se veseleasc\!

 4  C\ Tu judeci cu dreptate neamurile câte sînt
     {i pe toate le conduci cu-a Ta mân\ pe p\mânt!
 5  Dumnezeule a toate, neamurile Te sl\veasc\
     {i popoarele cu toate, ele s\ Te pream\reasc\
     C\ [i-a dat p\mântul roada ce l-ai pus ca s-o rodeasc\!

 6  Tu ne binecuvinteaz\, Dumnezeule Preasfânt!
     Domnul binecuvinteze toate-a noastre câte sînt
     {i s\ aib\ de El team\ orice margini de p\mânt!

PSALMUL 66

David
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PSALMUL 67

David

 1  S\ se scoale Dumnezeu [i s\ piar\ to]i vr\jma[ii
     De la Fa]a Lui s\ fug\ to]i du[manii [i pizma[ii!
 2  S\ dispar\ ei ca fumul [i s\ piar\ precum ceara
     Ce la foc când este pus\, o tope[te pe ea para!
     A[a piar\ p\c\to[ii care rele fac mereu,
     De la Fa]a-nfrico[at\ care-o are Dumnezeu!
 3  Iar cei drep]i, preabucuro[i aib\ pururi veselie
     {i-naintea slavei Tale salte to]i de bucurie!
 4  Cânta]i to]i lui Dumnezeu, to]i câ]i vie]ui]i în lume!
     Pream\ri]i pe Cel din ceruri! Domnul este al S\u Nume!
 5  Bucura]i-v\-nainte-I to]i câ]i sunte]i pe p\mânt,
     Dumnezeului ce este în Loca[ul S\u cel sfânt!
 6  C\ El ap\r\ orfanii [i le este ca un tat\
     {i pe v\duve le-ajut\ cu-a Sa dreapt\ judecat\.
 7  Domnul celor p\r\si]i un c\min le d\ruie[te
     {i pe cei robi]i îi scap\ [i din nou îi ferice[te;
     Iar pe cei r\zvr\titori, ce nu [tiu de ascultare,
     El pe to]i îi p\r\se[te în pustia arz\toare!
 8  Dumnezeule, când mers-ai Tu poporului în frunte
     {i ie[it-ai în pustie, c\l\uz\ lui spre munte,
 9  S-a cutremurat p\mântul, cerurile s-au topit,
     C\ lumina Fe]ii Tale, ea pe toate le-a-ngrozit;
     {i Sinaiul s-a cl\tit, c\ v\zutu-Te-a [i el,
     Dumnezeule, pe Tine ce e[ti Domn lui Israel.
10 Dumnezeule, Tu ploaia-}i din bel[ug ai rev\rsat-o
     {i sl\bita-}i mo[tenire de îndat-ai întremat-o;
11 {i poporul T\u într-însa, Doamne-[i duce al s\u veac,
     C\ i-ai dat s-o locuiasc\, dup\ cum }i-a fost pe plac,
     În p\mântul preg\tit ca s\-l dai celui s\rac.
12 Când cuvântu-{i spune Domnul – hot\rârea-I minunat\ –
     Cu putere mult\ fi-va r\spândit\ peste ceat\.
13 Regii o[tilor pierit-au [i n-au fost s\ se mai vad\,
     Iar acea ce st\ acas\ împ\r]e[te mult\ prad\.

PSALMUL 67

David
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14 Când în mo[tenirea voastr\ voi atunci v-a]i a[ezat,
     Ca un porumbel era]i cu penajul argintat,
     Porumbel ce str\luce[te ca [i aurul curat.
15 Când pe regii cei din ]ar\ Cel Preaînalt i-a-mpr\[tiat,
     Cu-a Selmonului z\pad\ ]ara s-a asem\nat.
16 Muntele Vasanului, muntele lui Dumnezeu!
     Munte-nalt cu piscuri multe ce spre cer prive[ti mereu!
17 Mun]i înal]i cu multe piscuri pentru ce n-ave]i pe plac,
     Muntele ales în care Dumnezeu va sta în veac?
18 Carele lui Dumnezeu mii de mii de-a pururi sînt
     {i-n mijlocul lor e Domnul, Dumnezeul nostru sfânt,
     Care vine din Sinai în Loca[ul S\u cel sfânt!
19 Te-ai suit pe în\l]ime, robi f\cut-ai f\r\ num\r
     {i luat-ai pentru oameni daruri multe pe-al T\u um\r,
     Ca [i cei ce-}i sunt potrivnici, cei ce Te ur\sc mereu,
     Chiar [i ei s\ locuiasc\ lâng\ Domnul Dumnezeu!

20 Fie binecuvântat Dumnezeu întotdeauna!
     Când poveri din greu ne-apas\, Dumnezeu ne scap\-ntruna!
21 Dumnezeul nostru este Dumnezeu mântuitor!
     Pe-ale mor]ii por]i El este Domn Atotst\pânitor!
22 Da, zdrobi-va Domnul capul celor care-L du[m\nesc,
     Ca [i cre[tetul p\ros celor ce-n p\cat tr\iesc!
23 C\ci gr\it-a astfel Domnul: «Voi întoarce din Vasan,
     Voi întoarce-ai t\i vr\jma[i din al m\rii-adânc noian,
24 Ca piciorul t\u s\ poat\ al lor sânge s\-l ating\
     {i-a lor sânge câinii t\i, ei cu limba lor s\-l ling\!»

25 Dumnezeule, v\zut-am tot alaiu-}i pe p\mânt,
     Tot alaiul T\u când mers-ai la Loca[ul T\u cel sfânt!
26 Mai întâi mergeau cori[tii, înapoi cei cu organe,
     Iar fecioarele la mijloc, ce ziceau lovind timpane:
27 «Întru adun\ri pe Domnul, l\uda]i-L to]i pe El!
      Binecuvânta]i pe Domnul, cei din neamul Israel!»
28 {i veneau: Veniamin, cel mai tân\r dintre fra]i,
     Care-a fost din to]i alesul, primul între împ\ra]i;
     Apoi principii lui Iuda, ce-mp\rat mereu va fi
     {i cei mari din Zabulon [i cei mari din Neftali,
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29 Ce ziceau: «Arat\-}i, Doamne, peste noi a Ta putere!
      Înt\re[te pentru noi, ce-ai f\cut cu a Ta vrere!
30 C\  la Ierusalim împ\ra]ii se vor duce
     {i la Templul T\u cel sfânt daruri scumpe-}i vor aduce!
31 Îngroze[te, Doamne, fiara ce-n stufi[ e locul ei
     {i pe turmele de tauri [i pe cele de vi]ei;
     Pe mul]imea de popoare ce-n argint li-i  fala lor
     {i pe-acele neamuri toate ce r\zboaie-ntruna vor!»
32 Soli veni-vor din Eghipet [i-a ei mâini spre Dumnezeu
     Etiopia va-ntinde [i va zice ea mereu:
33 «Domnului cânta]i cu toate, ale lumii-mp\r\]ii!
      Laud\ lui Dumnezeu da]i-I to]i câ]i sunte]i vii,
34 Celui ce de mii de veacuri de El cerurile-ascult\,
     C\ va da El glasul Lui, glasu-I cu putere mult\!
35 Da]i lui Dumnezeu m\rire [i-L sl\vi]i mereu pe El,
     C\ e mare slava Lui peste-ntregul Israel
     {i pe norii cei de sus preaputernic este El!
36 În Loca[ul S\u cel sfânt Dumnezeu e-nfrico[at!
     Pentru-al S\u popor t\rie [i putere El i-a dat,
     El ce-I Domn lui Israel: Fie binecuvântat!»

PSALMUL 68

David

 1  Dumnezeule, m-ajut\ [i-a Ta mil\ s\ m\ scape,
     C\ mi-i sufletul cuprins de n\valnic val de ape!
 2  În n\mol m-am afundat, în n\molul cel adânc
     {i nu am de ce m\ ]ine [i m\ duc întru adânc!
 3  Am ajuns în fundul m\rii, în adâncu-i  ca de smoal\
     {i-ale m\rii mari talazuri peste mine dau n\val\!
 4  Ostenit-am tot strigând [i-i uscat gâtlejul meu
     {i sl\bitu-mi-s-au ochii tot privind spre Dumnezeu!
 5  Cei ce m\ ur\sc pe mine f\r\ vin\ [i temei,
     Decât perii de pe cap, sunt mai mul]i vr\jma[ii mei.
 6  {i-s mai tari ca mine cei ce nedrept m\ prigonesc
     {i ce eu nici n-am furat, ei m\ pun ca s\ pl\tesc.
 7  Dumnezeule, cuno[ti nebunia mea prea bine
     {i ale mele gre[eli toate, nu-s ascunse pentru Tine!
 

PSALMUL 68

David
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8  Doamne-al o[tilor cere[ti, s\ nu fie pentru mine
     Ru[ina]i aceia care ei n\dejde au în Tine!
 9  Nici s\ fie umili]i din pricina mea-n vreun fel
     To]i acei ce cred în Tine, c\ e[ti Domn lui Israel!
10 C\ eu suf\r pentru Tine [i ocara [i necazul
     {i batjocura, ru[inea îmi acoper\ obrazul!
11 Pentru fra]ii mei ajuns-am un str\in a fi crezut,
     Pentru fiii maicii mele am ajuns necunoscut!
12 C\ci a Casei Tale râvn\, ea m\ mistuie, m\ roade,
     {i-a vr\jma[ilor T\i hul\ peste mine toat\ cade!
13 Plâng întruna [i cu post sufletul mi-l umilesc,
     Dar [i pentru asta iat\, ei mereu m\ ponegresc!
14 Dac\ nu m\-mbrac cu haina, ci pe mine pun un sac,
     Ei pricin\-[i fac din asta [i de râs mereu m\ fac!
15 M\ vorbesc mereu aceia care pe la por]i s-adun\
     {i be]ivii-n a lor glume nu-nceteaz\ s\ m\ pun\!
16 Iar\ eu alerg la Tine [i-}i fac }ie rug\minte:
     Doamne, cu a Ta-ndurare, Tu spre mine ia aminte!
17 Dumnezeule, m-auzi, Tu cu mila Ta cea mare
     {i cu-a Ta bun\voin]\ d\-mi degrab-ajutorare!
18 {i m\ scoate din mocirl\, ca s\ nu m\ mai afund;
     De vr\jma[i m\ mântuie[te [i de ape f\r\ fund!
19 Ca vârtejului de ape s\ nu-i fiu o-nghi]itur\,
     Nici adâncul peste mine nu-[i închid\ a sa gur\!
20 Dumnezeule, m-auzi cu-a Ta mil\ minunat\
    {i cu marea-}i îndurare Tu spre mine, Doamne, cat\!
21 Nu-}i întoarce a Ta Fa]\ de la mine, robul T\u,
     Ci degrab m-ascult\, Doamne, c\ e greu necazul meu!
22 Fii aproape de-al meu suflet [i degrab mi-l mântuie[te!
     De vr\jma[ii care-i am, Tu de to]i m\ izb\ve[te!
23 C\ de Tine-a mea ocar\ [i-nfruntarea-i cunoscut\,
     {i-nainte-}i, Doamne, sunt to]i cei ce mereu m\ persecut\!
24 M\ apas\ greu ocara [i ea mult m-a istovit;
     A[teptat-am mil\, îns\ nimeni nu m-a miluit;
     {i-am c\tat mângâietori, dar niciunul n-am g\sit!
25 C\ drept hran\ mi-au dat fiere [i-al meu suflet însetat,
     Când le-am spus c\-mi este sete, cu o]et m-au ad\pat.
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26 Într-o curs\ care-i prinde, a lor mas\ s\ se fac\
     Iar\ jertfa lor de pace într-un la] s\ se prefac\!
27 Ochii-ntuneca]i s\-i aib\, ca ei orbi mereu s\ fie
     {i spinarea gârbovit\ ei de-a pururea s-o ]ie!
28 Vars\-a Ta mânie, Doamne, peste dân[ii s\ se piard\
     {i-a urgiei Tale par\ s\-i cuprind\ [i s\-i ard\!
29 Casa lor s\ fie goal\ [i pustie s\ r\mâie
     {i în corturile lor nimenea s\ nu  mai mâie!
30 C\ pe cel b\tut de Tine [i r\mas f\r\ puteri,
     Ei mai mult c\ i-au sporit ale ranelor dureri!
31 La a lor p\cate multe mai adaug\ p\cate
     {i deloc s\ nu mai aib\ parte de a Ta dreptate!
32 Tu din cartea celor vii [terge-i s\ nu se mai [tie
     {i cu drep]ii niciodat\ scri[i în carte s\ nu fie!
33 Iar pe mine cel s\rac [i îndurerat mereu,
     S\ m\ sprijine-ajutoru-}i, Doamne Dumnezeul meu!
34 C\ voi l\uda întruna Numele lui Dumnezeu
     {i-n tot locu-L voi sl\vi [i-L voi pream\ri mereu!
35 C\ acestea mai pl\cute fi-vor Domnului ca dar,
     Ca vi]elul tân\r c\rui coarnele abia-i r\sar!
36 Vor vedea s\racii-aceasta [i-or fi plini de bucurii
     {i acei ce-L vor pe Domnul, a lor inimi fi-vor vii!

37 C\ aude Domnul ruga celor ce sunt nec\ji]i
     {i nu trece cu vederea pe acei ce sunt robi]i!
38 S\ sl\veasc\ dar pe Domnul ceru-ntins cu mii de stele
     {i p\mântul [i cu marea [i cu tot ce mi[c\-n ele!
39 C\ va mântui Sionul, Dumnezeu [i numai El,
     {i cet\]ile lui Iuda le va rezidi la fel;
     {i-or sta-n ele ale[ii Lui [i-L vor mo[teni pe El!
40 {i le-or mo[teni urma[ii robilor lui Dumnezeu
     {i vor locui în ele, cei care-L iubesc mereu!
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PSALMUL 69

David

 1  Dumnezeule, gr\be[te [i m\ scoate de la greu!
     Vino, Doamne, vino-ndat\, vino-n ajutorul meu!
 2  Umili]i cu to]ii fie [i cu to]ii s\ ro[easc\,
     Cei ce caut\ mereu al meu suflet s\-l r\peasc\!
 3  Cei ce-s plini de bucurie, când ei v\d al meu necaz,
     Numa-nfrângeri ei s\ aib\ [i ru[ine pe obraz!
 4  {i acei ce împotriv\-mi: las\! las\! tot îndrug\,
     În ocara tuturora, ei s\ fie pu[i pe fug\!
 5  Iar acei ce-}i cat\, Doamne, Fa]a Ta s-o tot priveasc\,
     S\ se bucure de-a pururi [i to]i s\ se veseleasc\!
 6  {i acei care iubesc mântuirea Ta mereu,
     Ei întruna s\ tot zic\: Slav\ d\m lui Dumnezeu!
 7  Sunt s\rac [i nec\jit, Domnul meu [i Dumnezeu,
     {i de-aceea vino grabnic, vino-n ajutorul meu!
     Vino-ndat\ de m\ scap\, Doamne, s\ nu z\bove[ti,
     C\ Tu scut de ap\rare [i izb\vitor îmi e[ti!

PSALMUL 69

David
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CATISMA X
PSALMUL 70

David

 1  Doamne, Tu îmi e[ti n\dejdea [i sc\parea mea-i la Tine:
     F\ ca niciodat\, Doamne, eu în veac s\ n-am ru[ine!
 2  Dup\-a Ta dreptate, Doamne, Tu m\ ap\r\, p\ze[te!
     Pleac\ mie-a Ta ureche [i degrab m\ mântuie[te!
 3  Ca eu s\ m-ad\postesc, fii a mea cetate tare,
     C\ Tu e[ti a mea t\rie [i mereu a mea sc\pare!
 4  Tu din mâna celui r\u, Dumnezeule, m\ scap\
     {i de cel nelegiuit, ce cu strâmb\t\]i s-adap\!
 5  Doamne, Dumnezeul meu, Tu n\dejdea mea de bine,
     Din a mele tinere]e eu mi-am pus n\dejdea-n Tine!
 6  Din al maicii mele pântec, Tu de-atunci m-ai sprijinit,
     De la sânul maicii mele, Tu mereu m-ai ocrotit
     {i de-aceea eu pe Tine Te sl\vesc necontenit!
 7  Pentru mul]i a mea f\ptur\ a ajuns ca o mirare,
     Dar Tu, Doamne, pentru mine e[ti n\dejdea mea cea tare.
 8  De-a Ta laud\ curat\ fie-mi pururi gura plin\,
     Ca s\ laud a Ta slav\ [i m\rirea Ta divin\.
 9  În a b\trâne]ii vreme – c\-mi trec anii - a[a de repezi -
     {i puterile m\ las\, nicidecum s\ nu m\ lepezi!
10 C\ vr\jma[ii mei întruna împotriva mea gr\iesc
     {i pândindu-mi al meu suflet, ei mereu se sf\tuiesc:
11 «Dumnezeu l-a p\r\sit, c\ nu vrea s\-l mai iubeasc\!
     Urm\ri]i-l deci [i-l prinde]i, c\ nu-i nimeni s\-l p\zeasc\!»
12 Nu Te-ndep\rta de mine, Domnul meu [i Dumnezeu!
     Vino, Doamne, vino grabnic, vino-n ajutorul meu!
13 Cei ce vor s\-mi ia via]a, s\ ro[easc\ [i s\ piar\!
     Cei ce r\ul ei mi-l vor, s\ se-mbrace cu ocar\!
14 Iar\ eu de-a pururi, Doamne, voi avea n\dejde-n Tine
     {i mereu voi l\uda a Ta facere de bine.
15 Voi vesti a Ta dreptate, binefaceri f\r\ num\r
     Câte mi-ai f\cut Tu mie, ce nu pot s\ le mai num\r.
16 De puterea Ta gr\i-voi, Doamne Dumnezeul meu,
     {i de-a Ta dreptate numai eu mi-oi aminti mereu.

CATISMA X
PSALMUL 70

David
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17 Din a mele tinere]i, Doamne, m-ai pov\]uit
     {i-ale Tale mari minuni eu mereu le-am tot vestit.
18 Nici în vremea b\trâne]ii, nici în zilele-mi b\trâne,
     Când to]i perii mi-s-albesc, nu m\ p\r\si, St\pâne!
19 Ca s\ pot s\ spun t\ria [i puterea Ta divin\,
      Neamului ce este-acuma [i la cel ce va s\ vin\!
20 Dumnezeule, dreptatea }i-se-nal]\ în t\rie,
     C\ mari lucruri ai f\cut! Cine este-asemeni }ie?
21 Multe mi-ai trimis necazuri [i dureri pân\ la os,
     Dar mi-ai dat din nou via]\ [i din groap\ Tu m-ai scos!
22 Îmi înal]\ iar m\rirea [i m\ mângâie de toate
     {i-acum iar\[i din p\mânt, din adâncul lui m\ scoate!
23 {i Te-oi l\uda-n psaltire, pream\rind dreptatea Ta!
     Sfântului lui Israel eu din harf\-I voi cânta!
24 Vor cânta a mele buze [i s-or bucura mereu
     {i c\ Tu l-ai mântuit, bucuros, sufletul meu!
25 Ba [i limba mea vesti-va zi de zi a Ta dreptate,
     C\ i-ai ru[inat pe-aceia ce-mi vor numai r\utate!

PSALMUL 71

David

 1  Dumnezeule a toate, judecata Ta curat\
     D\ s-o aib\ împ\ratul când va face judecat\!
     {i a Ta dreptate d\-o fiului de împ\rat,
     Ca jude]ul lui s\ fie pururi drept, pururi curat!
 2  Ca s\ judece poporul cu dreptate, f\r\ pat\
     {i pe-ai T\i s\raci, când fi-va s\ le fac\ judecat\!
 3  Încât mun]ii pentru oameni pacea pururi s-o arate 
     {i colinele cu toate s\ vesteasc\-a lui dreptate!
 4  Ca s\ judece-n dreptate pe s\racii din popor;
     La to]i fiii de s\rmani s\ le fie de-ajutor
     {i de tot s\ umileasc\ pe oricare asupritor.
 5  A[a fel ca s\ se team\ oamenii de Tine-ntruna
     Cât va fi pe cer un soare [i lumin\ va da luna.
 6  Ca dreptatea s\ pogoare ca pe cositur\-o ploaie,
     Ca o ploaie lini[tit\ ce p\mântul îl înmoaie!

PSALMUL 71

David
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 7  Ca în vremea lui dreptatea s\-nfloreasc\-ntotdeauna
     {i bel[ug de pace fie, cât va fi pe ceruri luna!
 8  {i ca el s\ st\pâneasc\ de la mare pân-la mare
     {i din fluviu-ndep\rtat tot p\mântul pân\-n zare.
 9  Ca-n genunchi, Etiopenii s\ s\rute a lui mân\
     Iar vr\jma[ii lui s\ ling\ to]i cu limba lor ]\rân\.
10 Ca din Tars [i din ostroave regii biruri to]i s\-i duc\
     {i-a Arabiei [i-a Sabei daruri scumpe s\-i aduc\.
11 S\ se-nchine înainte-i împ\ra]ii to]i câ]i sînt
     {i supuse s\-i slujeasc\ neamurile pe p\mânt.
12 C\ va izb\vi s\racul asuprit de cel mai tare
     {i pe cel nevinovat [i lipsit de ajutorare.
13 Mil\ va avea [i grij\ de s\raci, de cei lipsi]i
     {i cei am\râ]i la suflet de el fi-vor mântui]i.
14 Sufletele lor sc\pa-va de-asuprire [i dispre]
     {i-a lor sânge înainte-i va avea un mare pre].
15 Viu va fi [i i-or da aur din Arabia, curat,
     {i vor face rug\ciuni pentru el neîncetat
     {i de to]i în toat\ vremea va fi binecuvântat.
16 {i va fi bel[ug de grâne-n toat\ ]ara an de an
     {i pe mun]i la în\l]ime se va-ntinde mândrul lan
     Ce s-o leg\na de vânturi ca [i cedrii din Liban.
17 Prin cet\]i vor înflori oamenii ca ni[te flori,
     Ca [i iarba cea din ]arini ce se-mbrac\ în culori.
18 Binecuvântat va fi al s\u nume-n veci de veci,
     {i va fi cât fi-va soare pe-ale cerului poteci,
19 C\ prin el [i numa-n el binecuvântate-or fi
     Ale lumii neamuri toate [i pe el l-or ferici.
20 Binecuvântat s\ fie Dumnezeu [i numai El,

Cel ce-i Domn lui Israel!
     C\ minuni pe fa]a lumii singur face numai El!
21 Binecuvântat\ fie slava Numelui S\u sfânt
     {i în veci de veci s\ fie pream\rit pe-acest p\mânt!
22 Fie tot p\mântul plin de slava Celui Sfânt. Amin! Amin!
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PSALMUL 72

Al lui Asaf

 1  Cât de bun e Dumnezeu pentru neamul Israel!
     Cei cu inima curat\, cât de bun ~l au pe El!
 2  Mie îns\ prea pu]in fost-a c\ n-am [ov\it
     {i pu]in mi-a fost c\ pa[ii, ei în l\turi n-au fugit.
 3  Pentru c\ priveam la soarta celor ce-s necredincio[i
     {i râvneam mult prop\[irea celor care-s p\c\to[i.
 4  C\ nu au nici suferin]\, nici necazuri pân-la moarte
     {i de mult\ s\n\tate [i putere au ei parte.
 5  C\ la osteneli ca al]ii niciodat\ nu sunt pu[i,
     Nici ca oamenii ceilal]i la b\t\i nu sunt supu[i.
 6  De aceea, ca podoab\ se-nf\[oar\ cu mândria,
     Iar\ haina care-o-mbrac\ este pururea trufia.
 7  Ochii lor de gra[i ce sunt, îs umfla]i [i bulbuca]i
     {i-a lor inimi dup\ pofte niciodat\ nu au sa].
 8  Râd mereu de toat\ lumea [i întruna clevetesc
     {i vorbind cu r\utate, îngâmfa]i, de sus gr\iesc.
 9  Pân-la-cer ei î[i ridic\ f\lcile când spun cuvântul
     {i cu limba lor viclean\ m\tur\ mereu p\mântul.
10 De aceea [i poporul dup\ dân[ii el se ia
     {i din plin nelegiuirea ca pe ap\ el o bea.
11 {i gr\ie[te: «{tie oare? Are Dumnezeu [tiin]\?
     Cel Preaînalt cunoa[te oare? Poate-avea El cuno[tin]\?»
12 {i a[a necredincio[ii, ei în lume huzuresc
     {i-[i adun\ multe bunuri [i mereu se-mbog\]esc...

13 {i mi-am zis: «Degeaba oare inima mi-am cur\]at?
     {i în nevinov\]ie mâinile mi le-am sp\lat?
14 Oare în zadar eu zilnic la b\t\i am fost supus
     {i-n oricare diminea]\ o ocar\ mi-au adus?»
15 Dac\ astfel eu a[ zice: «Da, a[a voi socoti!»
     Neamului fiilor T\i tr\d\tor atunci a[ fi!
16 {i gândeam: «Cum taina asta a[ putea ca s-o-n]eleg?»
     {i m-am tot trudit, dar eu n-am putut ca s-o dezleg
17 Pân\ ce n-am mers la Domnul, la altarul S\u cel sfânt
    {i-am v\zut atunci sfâr[itul celor r\i de pe p\mânt:

PSALMUL 72

Al lui Asaf
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18 Pentru viclenia lor pui-naintea lor s\ vad\,
     Numai c\i alunecoase, ca-n pr\pastie s\ cad\.
19 Cât de iute nimicirea i-a ajuns [i i-a cuprins!
     Pentru-a lor f\r\delege cât de iute ei s-au stins!
20 Ca un vis la de[teptare planul lor a[a dispare,
     Când Tu, Doamne, Te de[tep]i [i prive[ti pe fiecare!...
21 Inima când îmi fierbea [i ardeam ca pus pe foc,
22 Prost eram [i f\r\ minte, c\ nu pricepeam deloc;
     Prost eram’naintea Ta, precum este-un dobitoc!...

23 Dar eu pururi sunt cu Tine [i-a mea inim\ }i-i sclav\,
     C-a mea dreapt\-n mâini o ai
24 {i Tu sfat mereu îmi dai
     Ca s\ fac de-a pururi bine [i m\ vei primi în slav\!
25 C\ci pe cine altu-n ceruri am la fel ca Tine sfânt?
     {i cu Tine, când Te am, ce-mi lipse[te pe p\mânt?
26 Dac\ inima [i trupul de putere fi-vor seci,
     Dumnezeu îmi e t\ria! El mi-i partea mea în veci!
27 C\ acei ce stau departe [i de Tine n-au [tiin]\,
     Iat\ vor pieri cu to]ii prin a lor nesocotin]\;
     C\ Tu pierzi pe to]i aceia ce s-abat la necredin]\!
28 Iar\ mie bine-mi este ca lipit s\ fiu mereu
     De Acel ce mi-i n\dejdea, Domnul meu [i Dumnezeu!
     {i-a Lui laude la por]i, eu mereu ca s\ le spun
     Fiicei din Sion, c\ El e Dumnezeul nostru bun!

PSALMUL 73

Al lui Asaf

 1  Pentru ce ne-ai lep\dat, Doamne, într-atâta jale
     {i-}i rever[i mânia peste oile p\[unii Tale?
 2  Ia aminte la poporu-}i ce din vechi l-ai câ[tigat,
     La toiagul mo[tenirii care l-ai r\scump\rat
     {i la muntele Sion, locul unde Tu ai stat!
 3  Î]i îndreapt\, Doamne, pa[ii spre ruinele ce sînt
     C-au sf\rmat vr\jma[ii toate în Loca[ul T\u cel sfânt!
 4  {i-au mugit vr\jma[ii-n Templu cu-a lor glas pustiitor
     {i smulgând a noastre steaguri [i-au pus steagurile lor.
 

PSALMUL 73

Al lui Asaf
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5  În Loca[ul T\u intrat-au, ca acei ce-ntr-o p\dure
     Dau n\val\ s-o d\râme cu topor [i cu secure.
 6  {i-n podoaba lui sculptat\ de pe u[i, de pe coloane,
     Au lovit f\r\ cru]are cu securi [i cu ciocane.
 7  Au trecut prin foc [i par\ Casa Numelui T\u Sfânt
     {i-au f\cut ca s\ dispar\ Templul T\u de pe p\mânt!
 8  {i ziceau în a lor inimi: «S\ le d\râm\m pe toate!»
     {i-ale ]\rii locuri sfinte fost-au toate d\râmate!
 9  Semne noi nu mai vedem, nici profet nu se mai na[te
     {i cât timp vor fi acestea, cine oare mai cunoa[te?
10 Pân\ când, St\pâne Doamne, ne va oc\rî vr\jma[ul
    {i mereu preasfântu-}i Nume ~l va tot huli pizma[ul?
11 Pentru ce Î]i tragi’napoi a Ta dreapt\, a Ta mân\?
     Scoate-le din sân! Love[te-i! Nimeni s\ nu mai r\mân\!
12 Dumnezeule, de veacuri, Împ\ratul nostru sfânt,
     Mântuire-n centrul lumii Tu lucrezi pe-acest p\mânt!
13 C\ci cu-a Ta putere, Doamne, marea-n dou\-ai despicat
     {i la [erpii cei din ap\ capetele le-ai sf\râmat.
14 {i balaurului capul Tu l-ai sf\râmat de viu
     {i l-ai dat ca s\-l m\nânce fiarele de prin pustiu!
15 Tu ai scos izvoare, râuri, din pere]ii stâncii tari
      {i-ai secat de toat\ apa râurile cele mari.
16 A Ta-i ziua cu lumin\, a Ta-i noaptea cu r\coare;
     Tu lumina ai f\cut-o, Tu l-ai întocmit pe soare.
17 Tu ai a[ezat p\mântul cu-a lui margini [i hotare
     {i-ai pus vara [i-ai pus iarna rânduite fiecare!
18 Aminte[te-}i c\ vr\jma[ul, Doamne, el Te necinste[te
     {i poporul cel smintit al T\u Nume ~l hule[te!
19 Sufletul ce Te sl\ve[te, nu-l da fiarelor ca prad\
    {i de to]i s\racii T\i, Tu mereu aminte-}i ad\!
20 Caut\ la leg\mântul ce-ai f\cut cu robii T\i, 
     C-ale ]\rii ascunzi[uri sunt ticsite de cei r\i!
21 S\ nu fie obiditul ru[inat nicicând pe lume,
     Iar s\racul [i s\rmanul s\ sl\veasc\ al T\u Nume!
22 Scoal\, Doamne, [i pricina-}i, Tu la dânsa ia aminte!
    Aminte[te-}i de ocara ce }i-o fac cei f\r\ minte!
23 {i-a vr\jma[ilor strigare, ce-}i sunt contra, n-o uita,
     Nici trufia celor care se ridic\-n contra Ta!
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PSALMUL 74

Al lui Asaf

 1 Te sl\vim [i Te-om sl\vi, Doamne, Dumnezeul meu,
    {i-ale Tale mari minuni le vom povesti mereu,
    Noi ce facem rug\ciune [i chem\m Numele T\u!
 2 C\ci ai zis: «Când fi-va vremea hot\rât\ pentru toate,
    Eu voi face judecat\, judecat\ cu dreptate!»
 3 {i atunci întreg p\mântul [i cu cei ce-l locuiesc
    Se vor cl\tina, dar Eu stâlpii am s\-i înt\resc.
 4 Celor mândri Le voi zice: «Nu fi]i mândri, îngâmfa]i!»
    Iar\ r\ilor voi spune: «Capul nu vi-l ridica]i!»
 5 Nu v\ ridica]i dar, fruntea în\l]at\ nu v\ fie!
    Domnului s\ nu-I gr\i]i niciodat\ cu trufie!
 6 C\ nici de la r\s\rit, nici de la apus de soare,
    Nici din mun]i, nici din pustie n-or s\ vin\ ajutoare,
 7 Ci e singur Dumnezeu, Cel ce toate st\pâne[te:
    El pe unii îi înal]\, iar pe al]ii îi smere[te!
 8 {i El ]ine-n mân\ cupa, cupa cea cu b\utur\,
    Vin ce spumeg\ [i este plin de amestec\tur\.
 9 {i când Domnu-{i vars\ cupa [i-{i de[art\ b\utura,
    Beau din ea to]i p\c\to[ii [i Îi gust\ astfel ura!
    Beau [i-I gust\ b\utura p\c\to[ii to]i câ]i sînt,
    To]i acei ce nu-L ascult\ de pe-ntregul Lui p\mânt!
10 Iar\ eu aceste lucruri le voi spune de istov
     {i voi l\uda pe Domnul, Dumnezeul lui Iacov.
11 {i voi sf\râma puterea celor r\i ca ea s\ piar\,
     Iar\ fruntea celor drep]i în\l]at\ va fi iar\!

PSALMUL 75

Al lui Asaf

 1  Cunoscut e Dumnezeu, cunoscut în Iuda-I El
     {i e mare al S\u Nume în tot neamul Israel!
 2  În Salem [i-a pus El Cortul, cu-ale Sale câte sînt
     {i-n Sion e locuin]a Dumnezeului Preasfânt!
 3  Acolo sf\rmat-a El toate armele de lupt\:
     Arcul, sabia [i scutul, iar s\geata iat\-i rupt\.

PSALMUL 75

Al lui Asaf

PSALMUL 74

Al lui Asaf
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 4  Mai m\re] [i mai puternic decât ei Te-ai ar\tat,
     Când din muntele cel ve[nic contra lor Tu ai luptat!
 5  C-au ajuns cu to]ii prad\ [i-au r\mas doar stane reci,
     Neputând ca s\ mai lupte, c\-[i dormeau somnul de veci.
 6  Dumnezeul lui Iacov, Tu pedeapsa când o dai,
     Faci pe to]i s\-ncremeneasc\, [i pe c\l\re]i [i cai.
 7  Cât de-nfrico[at e[ti,  Doamne, când mânia Te cuprinde!
     {i-mpotriv\ cine-}i st\, când mânia Ta s-aprinde?
 8  Tu din cerul slavei Tale judecat\ ai rostit:
     C\ p\mântu-ntreg de fric\ s-a-ngrozit [i-a amu]it,
 9  Când s\ fac\ judecat\ Dumnezeul nostru sfânt,
     S-a sculat s\ mântuiasc\ pe cei blânzi de pe p\mânt!
10 Omul însu[i î[i preface spre-a Ta laud\ mânia,
     Când spre dânsul Tu Te-ar\]i [i-}i îmbraci toat\ urgia.
11 Juruin]e face]i to]i c\tre Domnul Dumnezeu
     {i-ale voastre juruin]e s\ le-ndeplini]i mereu!
     {i-I aduce]i daruri multe, to]i acei ce-n juru-I sta]i,
     Dumnezeului puternic [i de El v\-nfrico[a]i!
12 C\ El frânge seme]ia domnitorilor ce sînt,
     {i-I atât de-nfrico[at regilor de pe p\mânt.

PSALMUL 76

Al lui Asaf

 1  Am strigat cu glasul meu, c\tre Domnul am strigat!
     C\tre Domnul Dumnezeu, glasul mi l-am în\l]at 
     {i din ceruri Dumnezeu, El spre mine-a c\utat!
 2  Ziua în necazul meu m-am gândit la Dumnezeu,
     Iar\ noaptea-a mele mâini le-am întins spre El mereu,
     C\ci o alt\ mângâiere nu mai vrea sufletul meu!
 3  Mi-am adus de Domnu-aminte, îns\ m-am cutremurat
     {i-am gândit la El [i iar\[i duhul mi s-a tulburat.
 4  Nu mai pot închide ochii, nici ca s\ mai dorm nu pot
     {i de tulburat ce sunt, nici o vorb\ nu mai scot!
 5  M-am gândit [i-am cugetat la acele zile vechi
     {i la anii ce-au trecut, cei din vremile str\vechi.
 6  Noaptea m-am gândit în sine, inima mi-am cercetat
     {i întruna al meu suflet, el mereu s-a întrebat:
 

PSALMUL 76

Al lui Asaf
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7  «Oare pentru ve[nicie Domnul meu m-a lep\dat
     {i a Lui bun\voin]\ de la mine [i-a luat?
 8  Oare mila [i-a t\iat-o, ca în veci s\ n-o mai am
     {i curmatu-{i-a cuvântul, s\ nu-l am din neam în neam?
 9  Oare Dumnezeu uitat-a c\ El mila o mai are
     {i în marea Sa mânie [i-a închis a Sa-ndurare?»
10 {i mi-am zis atunci: «Aceasta e durerea mea fierbinte:
     Dreapta Celui Preaputernic nu mai este ca-nainte!»
11 Dar de mi-amintesc de Domnul, de lucr\rile Lui sfinte,
     {i-mi aduc aminte iar\[i, Dumnezeule Preasfinte,
     De-ale Tale mari minuni, ce f\cut-ai mai înainte,
12 {i-ale Tale lucruri toate de le-ncerc tot mai profund 
     {i-ale Tale mari minuni, dac\-ncep s\ le p\trund,
13 Atunci v\d c\ a Ta cale sfânt\ este ea mereu!
     Cine-i mare Dumnezeu cum e-al nostru Dumnezeu?
     Dumnezeule, Tu e[ti Cel ce faci minuni mereu!
14 C\ f\cut-ai cunoscut toat\-a Ta putere mare,
     Ca s-o [tie, s-o cunoasc\ ale lumii-ntregi popoare
     {i ai mântuit cu bra]ul pe poporu-}i de vr\jma[i,
     Pe to]i fiii lui Iacov [i-ai lui Iosif urma[i.
15 Apele cu toate, Doamne, Te-au v\zut [i s-au temut
     {i adâncurile m\rii s-au cl\tit când Te-au v\zut.
16 Ape, norii au v\rsat [i to]i norii glas au dat
     {i din nori s\ge]i de foc pretutindeni au zburat.
17 Glasul tunetului T\u în v\zduh a r\sunat
     {i cu fulgerile Tale fa]a lumii-ai luminat
     Iar p\mântul tot de fric\, tremurând, s-a cl\tinat.
18 Fost-a drumul T\u prin mare, drum de nimenea [tiut
     {i prin ape-adânci [i mari Tu c\rare }i-ai f\cut
     {i trecând, a Tale urme nu }i s-au mai cunoscut.
19 Îndrumat-ai ca pe-o turm\ prin pustiu pe-al T\u popor,
     Când prin Moise [i Aaron, l-ai condus prin mâna lor!
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CATISMA XI
PSALMUL 77

Al lui Asaf

 1  Ia, poporul meu, aminte la a mea înv\]\tur\
     {i-]i apleac\-a ta ureche, c\-]i vorbe[te a mea gur\!
 2  C\ci în pilde a mea gur\ î]i va fi ca s\-]i vorbeasc\
     {i adânci înv\]\minte din trecut o s\-]i rosteasc\!
 3  Toate câte-am auzit, c\ demult s-au petrecut,
     Câte ni le-au spus p\rin]ii [i-au fost toate în trecut,
 4  De copii nu le-om ascunde, nici în tain\ le vom ]ine,
     Ci vom povesti mereu la tot neamul care vine:
     Slava Domnului cea mare [i puterea-I minunat\
     {i minuni [i fapte mari ce-a f\cut El alt\dat\.
 5  C\ El dat-a lui Iacov a Sa sfânt\ m\rturie
     {i i-a dat lui Israel Legea sfânt\ ca s-o ]ie;
     {i p\rin]ilor porunc\ El le-a dat, s\ o vesteasc\
     {i copiilor s\ spun\ [i mereu s\ le vorbeasc\.
 6  Ca acei ce vor s\ vin\ [i vor fi ca s\ se nasc\,
     La copiii lor s\ spun\ [i la fii s\ povesteasc\
 7  Ca în Domnul Dumnezeu ei n\dejdea s\ [i-o pun\,
     S\ nu uite-a Sale fapte, ci [i altora s\ spun\
     {i poruncilor Lui sfinte ei mereu s\ se supun\!
 8  S\ nu fie nesupu[i, cum au fost p\rin]ii lor,
     Neam pervers [i înd\r\tnic, neam mereu r\zvr\titor,
     Neam cu inima u[oar\, ce se opunea la greu
     {i cu suflet u[uratic, necrezând în Dumnezeu!
 9  Ai lui Efraim copii, cei cu arcuri la r\zboi,
     Au fugit în toiul luptei [i-au dat buzna înapoi
10 {i-au c\lcat ei leg\mântul cel f\cut de Dumnezeu
     {i nici Legea Lui n-au vrut s-o respecte ei mereu.
11 C\ tot binele f\cut, ei cu totul l-au uitat
     {i minunile-i preasfinte care El le-a ar\tat.
12 C\-n Eghipet, în }oan, mari minuni El a f\cut
     {i p\rin]ii lor cu to]ii, ei pe toate le-au v\zut.
13 C\ El mare-a despicat-o [i-a deschis un drum prin ea,
     F\când apele ca zidul, desp\r]ite, ca s\ stea.

CATISMA XI
PSALMUL 77

Al lui Asaf
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14 Ziua i-a c\l\uzit, înaintea lor, cu-n nor,
     Iar\ noaptea o lumin\ le mergea-naintea lor.
15 În pustiu, ca s\-i adape, El a despicat o stânc\
     {i pe to]i i-a ad\pat ca din marea cea adânc\.
16 C-au ]â[nit din stânc\ ape în puternice izvoare
     {i s-au rev\rsat ca râuri [i-au umplut pustiul mare.
17 Dar ei înc\ în pustie la p\cate s-au supus,
     C\ci mereu s-au r\zvr\tit mâniind pe Cel de Sus.
18 C\ pe Domnul ispitind cu-a lor inim\ nebun\,
     Au poftit ca în pustie s\ le dea mâncare bun\.
19 {i cârtit-au împotriva Dumnezeului cel Viu:
     «Va putea s\ ne g\teasc\ Domnul mas\ în pustiu?
20 Iat\ c-a lovit în stânc\ [i izvoare-au ap\rut
     {i s-au rev\rsat pâraie [i pustiul l-au umplut.
     Va putea El, oare, pâine s\ ne deie de mâncare
     {i poporului S\u carne? În pustiu putea-va, oare?»
21 Auzind aceasta Domnul, S-a aprins a Lui mânie:
     {i-a fost foc pentru Iacov, iar lui Israel urgie;
22 Pentru c\ ei nicidecum n-au crezut în Dumnezeu,
     Nici n\dejde n-au avut, c\-i va ajuta la greu!
23 Atunci norilor de sus El porunca Lui le-a zis
     {i tot cerul ascultându-L por]ile [i le-a deschis:
24 {i-a plouat atuncea Domnul man\, pâinea cea cereasc\,
     Ca poporul S\u s-o aib\ [i cu ea s\ se hr\neasc\.
25 Pâinea îngerilor sfânt\ a mâncat atuncea omul
     {i bucate pân-la sa]iu le-a trimis, din ceruri, Domnul!
26 C-a stârnit sub ceruri vântul de la R\s\rit-de-zi
     {i-a adus cu-a Sa putere vântul de la Miaz\zi;
27 {i-a f\cut s\ cad\ carne, numai p\s\ri zbur\toare,
     Ca o pulbere de deas\, ca nisipul cel din mare.
28 {i-a f\cut s\ cad\ carne în al taberei mijloc
     {i la corturile lor, împrejur, în orice loc.
29 {i-au mâncat ei din destul [i ei to]i s-au s\turat,
    C\ci a[a precum dorise Dumnezeu din cer le-a dat.
30 Dar pe când mâncau cu poft\ [i aveau mâncarea-n gur\
31 Dumnezeu asupra lor Î[i aprinse a Sa ur\:
      {i pe cei din ei mai tari i-a ucis atuncea El
      {i-a ucis [i dintre tineri, cei de frunte-n Israel.
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32 Dar ei înc\ mai departe au p\c\tuit mereu,
     Necrezând nici o minune ce f\cuse Dumnezeu!
33 {i-atunci El ca pe-o suflare a lor zile-a terminat
     {i le-a terminat [i anii cu-n sfâr[it nea[teptat.
34 {i când îi lovea cu moarte [i-i b\tea atât de greu,
     Ei Îl c\utau [i-n grab\, se-ntorceau la Dumnezeu.
35 {i-aduceau atunci aminte c\ li-i Domnul de-ajutor
    {i c\ Cel Atotputernic este-al lor izb\vitor.

36 Îns\ ei Îl în[elau, c\ci cu buzele întruna
     {i cu limba lor, viclean\, Îl min]eau întotdeauna,
37 C\ n-aveau ei inimi drepte înaintea Celui Sfânt
     {i n-aveau deloc credin]\ în al S\u a[ez\mânt.
38 Îns\ El, Multmilostivul, Care-i plin de bun\tate
     {i nu bate de îndat\ pe cel r\u pentru p\cate,
     {i-a oprit adeseori a Sa groaznic\ urgie,
     Nel\sându-Se cuprins de cumplita Sa mânie.
39 C\ci El [i-a adus aminte c\ sunt trupuri trec\toare,
     O suflare care trece [i dispare-n dep\rtare...

40 O, de-atâtea ori I-au fost împotriv\ în pustie
     {i-n pustiu de-atâtea ori au stârnit a Lui mânie!
41 C\ tot ispitind pe Domnul ei n-au contenit de fel
     {i-au înt\râtat mereu pe Cel Sfânt lui Israel!
42 C\ci d\deau uit\rii bra]ul cu puternica-I t\rie
     {i-acea zi când El i-a scos din amarnica robie;
43 {i uitase-acele semne ce-n Eghipet El f\cuse
     {i acele mari minuni ce-n }oan ei le v\zuse:

44 Când a pref\cut în sânge ale râurilor ape,
     Ca vr\jma[ul s\ nu poat\ niciodat\ s\ s-adape;
45 Când asupra lor trimis-a nori de-otr\vitoare mu[te
     {i potop de broa[te multe s\-i în]epe [i s\-i mu[te;
46 {i-a trimis omizi prin pomi, ca tot mugurul s\-l guste,
     Iar\ holdele muncite le-a dat hran\ la l\custe;
47 {i-a b\tut cu-nghe] [i brum\ viile de pretutindeni
      {i pe pomii din gr\dini i-a b\tut pe to]i cu grindeni;
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48 {i-a ucis, la fel, cu grindeni toate turmele de oi
      {i cu tr\znete-a lovit turmele de cai [i boi.
49 C-a v\rsat asupra lor ura Sa în vâlv\t\i:
     {i urgia [i iu]imea [i necazuri ca b\t\i,
     Trimi]ând asupra lor droaia cea de îngeri r\i.

50 C-a dat drumul El mâniei, ca ea slobod s\ se poarte,
     Nel\sând ca s\ mai scape nici un suflet de la moarte,
     Iar de vitele lor toate, molima s\ aib\ parte.
51 C\ pe to]i întâi-n\scu]ii îi lovise în Eghipet,
     Când pentru-a puterii pârg\ neamul Ham era un ]ipet...

52 {i {i-a scos poporul S\u ca pe oi din grea robie
      {i l-a tot pov\]uit ca pe-o turm\ prin pustie.
53 {i l-a tot pov\]uit f\r\ grij\ pe oriunde,
     Iar pe to]i vr\jma[ii lui i-a-nghi]it a m\rii unde.
54 {i i-a dus în ]ara sfânt\ cu-a Sa mân\ în]eleapt\
     {i la muntele acesta dobândit cu a Sa dreapt\.
55 {i a izgonit pe neamuri dinaintea lor [i-astfel
     Le-a dat ]ara mo[tenire; iar prin corturi a pus El,
     Ca s\ aib\ locuin]e, pe tot neamul Israel!

56 Dar ei tot s-au r\zvr\tit contra Domnului de sus
     {i mereu L-au ispitit [i L-au mâniat nespus,
     C\ poruncilor Lui sfinte nicidecum nu s-au supus.
57 {i au fost necredincio[i cum au fost p\rin]ii lor
      {i mereu s-au ab\tut ca un arc în[el\tor.
58 C\ L-au mâniat pe Domnul [i L-au sup\rat mereu,
     C\ci jertfeau pe în\l]imi [i-aveau idoli dumnezeu.
59 {i v\zând aceasta Domnul {i-a aprins mânia El
     {i-atunci iar a urgisit pe tot neamul Israel.
60 {i-a plecat din {ilo Domnul, cortul El [i-a p\r\sit,
     Cortul unde între oameni, El mereu a locuit.
61 {i {i-a dat m\rirea Sa, ca s\ cad\ în robie
     {i vr\jma[ilor {i-a dat slava Sa [i-a Sa mândrie.
62 {i poporul S\u l-a dat sabiei s\-i fie prad\
     {i pe mo[tenirea Sa n-a mai vrut ca s-o mai vad\.
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63 C\ pe tineri i-a ars focul, dup\-a Lui mânie crunt\,
     Iar fecioarele, cu toate, n-au avut cânt\ri de nunt\.
64 Preo]ii au fost uci[i [i de sabie-au murit,
     Iar\ v\duvele lor pe ei nu i-au mai bocit.

65 Apoi Domnul S-a sculat [i din somn S-a de[teptat
     Cum se scoal\ un viteaz când de vin e-mb\rb\tat.
66 {i-a lovit pe to]i vr\jma[ii, fug\rindu-i ca s\ piar\
      {i pe to]i acoperindu-i cu o ve[nic\ ocar\.
67 Îns\ El pe Iosif, cortul lui l-a lep\dat;
     Nici pe tribul Efraim nu l-a vrut ca loc de stat,
68 Ci-a ales pe tribul Iuda, tribul care-mp\r\]e[te
     {i Sionul munte sfânt, cel pe care îl iube[te.
69 {i-a zidit Loca[ul S\u preaînalt ca cerul deci
     {i durabil ca p\mântul ce-i întemeiat pe veci.
70 {i pe robul S\u David, Domnul l-a ales apoi,
     Cel pe care l-a luat de la turmele de oi.
71 De la turmele de oi l-a adus s\ p\storeasc\:
     Pe Iacov, poporul S\u, s\-l conduc\ [i s\-l pasc\
     {i pe Israel, pe care l-a ales s\-l mo[teneasc\.
72 {i David i-a p\storit cu o inim\-n]eleapt\
     {i c-o mân\ priceput\ i-a condus pe calea dreapt\.

PSALMUL 78

Al lui Asaf

1   Doamne-n mo[tenirea Ta neamurile-au n\v\lit
     {i pe Templul T\u cel sfânt l-au c\lcat, l-au pâng\rit;
     {i prin Ierusalim ei cu to]ii au trecut
     {i-n mormane de moloz peste tot l-au pref\cut.
 2  Ale robilor T\i trupuri dat-au fiarelor mâncare
     {i-ale sfin]ilor T\i corpuri p\s\rilor zbur\toare;
 3  C\ la Ierusalim, au luptat de el aproape
     {i-a curs sângele ca apa, neavând cine s\-i îngroape!
 4  Am ajuns pentru vecini o pricin\ de ocar\
     {i batjocur\ [i râs celor care ne-nconjoar\!
 5  Pân\ când vei fi Tu, Doamne, mânios f\r\-ncetare
     {i va arde ca [i focul toat\-a Ta mânie mare?

PSALMUL 78

Al lui Asaf
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 6  Vars\-a Ta mânie, Doamne, peste neamuri, peste lume,
     Peste-acele-mp\r\]ii ce nu cheam\ al T\u Nume,
 7  C\ci acestea pe Iacov l-au mâncat, l-au nimicit
     {i s\la[u-i, locuin]a-i, ei de tot i-au pustiit.
 8  Pentru-a noastre vechi p\cate s\ nu fim noi pedepsi]i,   
     Ci degrab Te-ndur\, Doamne, c\ suntem prea umili]i!
 9  Dumnezeule, ne-ajut\ [i de r\u ne mântuie[te!
     Pentru a Numelui T\u slav\, Tu degrab ne izb\ve[te!
10 Pentru ce p\gânii, Doamne, s\ tot zic\ ei mereu:
     «Unde-i Dumnezeul lor? Au ei oare Dumnezeu?»
     F\ s\ [tie orice neam [i Tu f\-ne ar\tat,
     C\ r\zbuni pe robii T\i pentru sângele v\rsat!
11 Plânsul celor din c\tu[e de-a Ta mil\ aib\ parte
     {i cu bra]ul T\u puternic izb\ve[te-i de la moarte!
12 În[eptit în al lor sân la vecini s\ li-se-ntoarne,
     Toat\ hula [i ocara ce }i-au spus-o }ie, Doamne!
13 Iar\ noi, poporul T\u – oile p\[unii Tale –
     Te-om sl\vi din neam în neam [i-}i cânta-vom osanale!

PSALMUL 79

Al lui Asaf

 1  Cel ce pa[ti pe Israel, f\-}i urechea Ta plecat\!
     Cel ce-ndrumi pe Iosif ca pe-o turm\, Te arat\!
 2  Cel ce [ezi pe Heruvimi, Tu puterea }i-o treze[te
     {i pe Efraim, Manase [i Veniamin p\ze[te
     {i pe noi ne mântuie[te!
 3  Dumnezeule, Te-ntoarce, a Ta Fa]\ s-o privim,
     C\ Tu Fa]a când ne-ar\]i, noi atunci ne mântuim!
 4  Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce Domn de o[ti Tu e[ti,
     Pân\ când spre-al T\u popor nu mai vrei ca s\ prive[ti
     {i pe ruga ce }i-o facem, Te mânii [i n-o prime[ti?
 5  C\ ne dai ca hran\ pâinea numa-n lacrimi s-o mânc\m
     {i cu lacrimi din bel[ug setea s\ ne-o ad\p\m!
 6  Am ajuns motiv de ceart\ pentru cei ce ne-nconjoar\,
     Iar vr\jma[ii râd de noi [i ne umplu de ocar\.
 7  Doamne-al o[tilor, Te-ntoarce, a Ta Fa]\ s-o privim,
     C\ Tu Fa]a când ne-ar\]i, noi atunci ne mântuim!

PSALMUL 79

Al lui Asaf
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 8  Din Eghipet }i-ai adus via asta s-o s\de[ti
     {i pe neamuri alungat-ai ca pe ea s-o r\s\de[ti.
 9  {i i-ai preg\tit un loc [i-n loc bun a fost plantat\,
     C\ a dat din r\d\cini [i-a umplut ea ]ara toat\.
10 {i s-a ridicat pe mun]i [i i-a tot umbrit mereu,
     C-avea corzile asemeni cedrilor lui Dumnezeu.
11 {i s-a-ntins pân\ la mare coarda când [i-a r\sfirat
     {i l\starii ei ajuns-au pân-la râul Eufrat...
12 Pentru ce surpat-ai gardul, f\r\ gard s\ stea acum,
     Ca s-o fure, s-o distrug\ to]i acei ce trec pe drum?
13 {i mistre]ul din p\dure s\ tot vin\ [i s-o râme,
     Iar\ fiarele câmpiei s-o tot pasc\ [i d\râme?

14 Doamne-al o[tilor, Te-ntoarce! Caut\ din cer [i vezi
     {i spre via Ta prive[te [i pe ea s-o cercetezi.
15 C-ai s\dit-o cu-a Ta dreapt\ cu atâta interes!
     Ocrote[te-o pe ea, Doamne, [i vl\starul ce-ai ales!
16 C\ de foc ea ars\-i toat\ [i de tot e d\râmat\:
     De certarea Fe]ii Tale iat-acum ea piere toat\!
17 Peste omul dreptei Tale fie mâna Ta ades,
     Peste-al omului fiu care Tu pe-acela l-ai ales!
18 {i atuncea de la Tine nu ne vom mai dep\rta!
     D\-ne iar via]\, Doamne, [i-al T\u Nume vom chema!
19  Doamne-al o[tilor, Te-ntoarce, a Ta Fa]\ s-o privim
      C\ Tu Fa]a când ne-ar\]i, noi atunci ne mântuim! 

PSALMUL 80

Al lui Asaf

 1  Cânta]i to]i lui Dumnezeu! Cânta]i to]i cu bucurie!
     Dumnezeul lui Iacov, El ni-I singura t\rie
     {i de-aceea Lui cânta]i-I [i-I striga]i cu veselie!
 2  Psalmi de laud\ cânta]i-I! Face]i tobele s\ sune
     {i lua]i [i al\uta, harfa cea cu blânde strune!
 3  Trâmbi]a]i la lun\ nou\! Trâmbi]a]i la lun\ plin\
     {i la ziua cea vestit\, s\rb\toarea cea divin\!
 4  C\ aceasta este Lege dat\ pentru Israel:
     Dumnezeul lui Iacov poruncit-a Însu[i El!

PSALMUL 80

Al lui Asaf
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 5  C\ i-a spus lui Iosif [i lui Lege i-a f\cut
     La ie[irea din Eghipet, printr-un grai necunoscut:
 6  «Iat\, ]i-am luat povara ce-ap\sa pe-a ta spinare
     {i-am scutit a tale mâini , co[ul greu s\ nu-l mai care!
 7  La necaz tu M-ai chemat [i degrab te-am izb\vit
     {i din mijlocul furtunii glasul ]i l-am auzit,
     {i la apele Meriba te-am cercat, te-am ispitit!
 8  Tu, poporul Meu, ascult\, c\ Eu sfaturi î]i voi da!
     O, ce bine, Israele, dac\ Tu m-ai asculta!
 9  Dumnezeu str\in s\ n-ai, s\ nu-]i iei de la vecini
     {i nici altor dumnezei, tu în veci s\ nu te-nchini!
10 C\ Eu, iat\, sunt de-acuma Domnul Dumnezeul t\u,
     Ce te-am scos cu mân\ tare din Eghipet, de la r\u.
     Gura ta deschide-o mare, c\-]i voi da ca s\ te saturi
     {i-]i va fi de-a pururi plin\, s\ nu ca]i în alte laturi!...»
     ....................................................................................
11 «Dar poporul Meu n-a vrut s\ asculte ce i-am spus
     {i-nd\r\tnic Israel nu Mi-a fost deloc supus.
12 {i de-aceea i-am l\sat vrerea lor s\ [i-o-mplineasc\
     {i precum doreau în inimi, ei a[a s\ [i tr\iasc\...
13 De-ar fi vrut poporul Meu ca s\-ndrept Eu pa[ii s\i
     {i s\ mearg\-ntotdeauna Israel pe-ale Mele c\i,
14 Pe vr\jma[ii lui de-ndat\ Eu puteam ca s\-i smeresc
     {i Mi-a[  fi-ndreptat [i mâna peste cei ce-i asupresc.
15 Cei ce-L du[m\nesc pe Domnul, lâng\ ei s-ar gudura
     {i-a lor zile fericite cât to]i vecii ar dura.
16 {i gr\simea cea din grâu le-a[ fi dat ca mângâiere
     {i din stânc\, din destul, i-a[ fi s\turat cu miere!»

PSALMUL 81

Al lui Asaf

 1  În mijlocul adun\rii celor care-s dumnezei,
     St\ de fa]\ Dumnezeu [i îi judec\ pe ei:
 2  «Pân\ când ve]i judeca [i ve]i face nedreptate
     {i ve]i p\rtini pe-aceia ce lucreaz\ r\utate?
 3  Da]i orfanului dreptate, celui slab dreptate da]i-i;
     Pe s\rac, pe cel smerit cu dreptatea ajuta]i-i.

PSALMUL 81

Al lui Asaf
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 4  Mântui]i pe cel s\rman [i pe cel ce st\-n nevoi
     {i din mâna celor r\i izb\vi]i-i pe amândoi!»
 5  Îns\ ei nu vor s\ [tie, nici nu vor ca s\ priceap\,
     Ci umblând prin întuneric, tot cu nedrept\]i s-adap\
     {i-ale ]\rii rânduieli ei într-una le tot sap\.
 6  «Dumnezei sunte]i cu to]ii ( Eu atuncea c\ le-am spus):
     To]i sunte]i cu-adev\rat fii ai Celuia de Sus!...
 7  Îns\ voi ca ni[te oameni ve]i muri cum dân[ii mor
     {i cu to]ii ve]i c\dea ca oricare domnitor!»...
 8  Dumnezeule, Te scoal\, judec\ acest p\mânt,
     C\ popoarele cu toate ale Tale toate sînt!

PSALMUL 82

Al lui Asaf

 1  Dumnezeule, e vremea ca s\ nu mai taci mereu
     {i nici s\ Te odihne[ti, Doamne Dumnezeul meu!
 2  C\ vr\jma[ii T\i cu to]ii, iat\ s-au înt\râtat
     {i acei ce Te ur\sc capul ei [i-au ridicat.
 3  C\ poporului T\u, planuri, împotriva lui urzesc
     {i pe cei ce-i ocrote[ti, contra lor se sf\tuiesc.
 4  C\ci au zis: «Veni]i cu to]ii, s\-i stârpim s\ nu mai fie
     {i de neamul Israel nimenea s\ nu mai [tie!»
 5  {i cu to]ii împreun\ între ei s-au sf\tuit
     {i-mpotriva Ta-ntr-un gând ei cu to]ii s-au unit:
 6  Corturile lui Edom [i-a lui Ismail s\la[e
     {i Moab [i Agarenii, to]i cu uneltiri vr\jma[e;
 7  {i Gheval [i cu Amon [i-Amalic cu ei în [ir
     {i cu dân[ii Filistenii [i localnicii din Tir;
 8  {i cu-ace[tia s-au unit [i-al Asurului popor,
     Ce-au dat fiilor lui Lot mâna lor de ajutor.
 9  F\-le ca lui Madian [i Sisara cu Iavin,
     La pârâul T\u Kison, când Te-ai r\zbunat din plin;
10 C\ pierit-au în Endor [i-au ajuns pentru p\mânt
     Cel mai bun îngr\[\mânt...
11 {i cu cei mai mari ai lor, ce-i pov\]uiesc pe ei,
     Cum f\cut-ai cu Oreb, Zeb, Salmona [i Zebei,
      Tot a[a Tu f\ cu ei!...

PSALMUL 82

Al lui Asaf
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12 C\ci ace[tia-n vremea lor nu-ncetau cu-a lor rostire:
     «Pe-al lui Dumnezeu loca[ s\-l lu\m în st\pânire!»
13 Dumnezeul meu, Tu f\-i cum e prafu-n val de vânt
     {i ca pleava ce-o ridic\ un vârtej de la p\mânt!
14 Cum e focul care arde [i p\durea nimice[te,
     Cum pârjolul se întinde [i pe mun]i îi pârjole[te,
15 Tot a[a a Ta mânie cum e viforul s\-i prind\
     {i cu marea-i vijelie a Ta groaz\ s\-i cuprind\!
16 Pune-le pe-obraz ocara, ru[ina]i s\ fie-n lume,
     Ca s\ caute ei, Doamne, [i s\ cheme al T\u Nume!
17 Ru[ina]i s\ fie pururi [i-ngrozi]i s\ fie-n veac!
     {i-nfrunta]i s\ fie-ntruna [i s\ piar\ f\r\ leac!
18 Ca s\ [tie ei c\ Domnul, este Numele T\u sfânt
     {i e[ti singur Preaînalt peste tot acest p\mânt!

PSALMUL 83

Al fiilor lui Core

 1  Cât-îs de dorite foarte [i mai dragi nici c\ socot,
     Ca loca[urile Tale, Sfinte Doamne Savaot!
 2  Sufletu-mi mereu suspin\ [i-mi tânje[te a mea minte,
     Dup-a Domnului loca[uri, dup\ cur]ile Lui sfinte!
     Inima mi se tope[te  [i-al meu trup abia-l mai ]iu,
     C\ se istovesc de dorul Dumnezeului cel Viu.
 3  C\ci [i pas\rea-[i g\se[te a ei cas\-adeseori
     {i un cuib [i rândunica-[i face pentru pui[ori,
 4  Lâng\ sfintele-}i altare [i le ocrote[ti mereu,
     Sfinte, Doamne Savaot, Domnul [i-mp\ratul meu!

 5  Ferici]i aceia care locuiesc în Casa Ta,
     C\ci ace[tia-ntotdeauna laude Î]i pot cânta!
 6  Fericit e omul care Tu-l aju]i neîncetat
     {i acei care cunosc [i c\r\rile Î]i bat!
 7  C\ci atuncea când ace[tia Valea Plângerii str\bat,
     Cu izvoare numeroase o prefac în loc bogat
     {i cu ploaie timpurie în loc binecuvântat;
 8  {i urcând din treapt\-n treapt\, ei parcurg urcu[ul greu
     Pân\ ce se-nf\]i[eaz\ în Sion la Dumnezeu!

PSALMUL 83

Al fiilor lui Core
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 9  Sfinte Doamne Savaot, fac la Tine rug\minte!
     Dumnezeul lui Iacov, Tu spre mine ia aminte!

10 Doamne-ap\r\torul nostru, ce pe tron de slav\ [ezi,
     Te apleac\ [i cu mil\ fa]a unsului T\u vezi!
11 C\-i mai bine doar o zi în a Tale cur]i s\ fiu,
     Decât mii în alt\ parte f\r\ Tine s\ m\ [tiu!
     {i-i mai bine-n Casa Ta, doar pe prag sub ochii T\i,
     Decât ca s\ locuiesc în loca[ul celor r\i!
12 C\ e soare Dumnezeu [i e scut de ap\rare 
     {i El har ne d\ [i slav\ [i e plin de îndurare;
     {i pe cei f\r\ prihan\ ce duc via]a cea curat\,
     El pe-ace[tia de vreun bine nu-i lipse[te niciodat\!
13 Sfinte, Doamne Savaot, Cel ce pururi ne vrei bine,
     Fericit e omul care, el n\dejdea-[i pune-n Tine!

PSALMUL 84

Al fiilor lui Core

 1  Înduratu-Te-ai Tu, Doamne, [i-ai dat ]\rii dar nespus,
     C\ pe to]i cei din Iacov din robie i-ai adus.
 2  C\ poporului T\u, toate nedrept\]ile-ai iertat
     {i i-ai [ters [i-acoperit orice urm\ de p\cat.
 3  Toat\-a Ta mânie mare potolit\ ai f\cut-o
     {i aprinderea urgiei de la noi ai ab\tut-o.
 4  Doamne-al mântuirii noastre, f\-ne iar\[i înapoi
     Cum am fost, [i-a Ta mânie }i-o abate de la noi!
 5  Oare fi-vei Tu pe noi mânios pe totdeauna?
     Sau întinde-vei mânia-}i peste vremi [i vremi întruna?
 6  Nu ne vei mai d\rui iar via]\ [i-al T\u bine,
     Ca din nou poporul T\u s\ se bucure de Tine?
 7  Ne arat\, Doamne, iar\[i mila Ta [i-a Ta iubire
     {i ne d\ s-avem din nou a Ta sfânt\ mântuire!
 
 8  Asculta-voi ce-mi va spune Domnul meu [i Dumnezeu:
     El poporului S\u pacea i-o va h\r\zi mereu,
 9  {i iubi]ilor Lui, numai credincio[i de-or fi s\ fie
     {i nu se vor mai întoarce, ca s\ cad\-n nebunie!

PSALMUL 84

Al fiilor lui Core



124 Pr. Constantin C. Popescu – Ia[i

10 Celor ce se tem de Domnul mântuirea-i lâng\ ei,
      {i-a Lui slav\-n ]ara noastr\ va avea s\la[ul ei.
11 Mila [i cu adev\rul întâlni-se-vor în prag,
     Iar dreptatea [i cu pacea se vor s\ruta cu drag.
12 Adev\rul din p\mânt r\s\ri-va ca o floare
     {i din cer dreptatea iar\[i va privi pe fiecare.
13 Domnul Însu[i rev\rsa-va bun\tatea-I peste toate
     {i p\mântul nostru da-va roadele-i îmbel[ugate!
14 C\-naintea Lui dreptatea va deschide-a Sale c\i,
     Preg\tindu-I astfel calea, ca s\ mearg\ pa[ii S\i!
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CATISMA XII
PSALMUL 85

David

 1  Pleac\, Doamne-a Ta ureche [i-mi f\ glasul auzit,
     C\-s atâta de s\rac [i a[a de nec\jit!
 2  Sufletul Tu mi-l p\ze[te, c\ci în Tine, Doamne, crede!
     Mântuie pe robul T\u, c\ci în Tine se încrede!
 3  Ai de mine mil\, Doamne, [i-a Ta Fa]\ mi-o arat\,
     C\ la Tine strig întruna ziua toat\, noaptea toat\!
 4  D\-i s\ aib\ robul T\u vesel sufletul mereu,
     C\ la Tine-ntotdeauna, Doamne-nal] sufletul meu!
 5  C\ e[ti bun [i milostiv cu acei care Te cheam\
     {i-ndurat cu to]i aceia care au de Tine team\.
 6  Doamne-ascult\-mi rug\ciunea [i-a mea plângere fierbinte!
     Glasul cererii ascult\-l [i la dânsul ia aminte!
 7  Când la vreme de necaz c\tre Tine am strigat,
     Dumnezeule, atuncea, Tu degrab m-ai ascultat!
 8  C\ nu este altul, Doamne, Dumnezeu la fel ca Tine,
     {i nici fapte nu mai sunt, cum sunt faptele-}i divine!
 9  Toate neamurile câte le-ai f\cut [i sunt pe lume,
     Vor veni s\ }i se-nchine [i sl\vi-vor al T\u Nume!
10 C\ e[ti mare [i puternic [i Tu faci minuni mereu,
     {i din to]i câ]i sunt pe lume, numai Tu e[ti Dumnezeu!

11 Doamne-nva]\-m\ s\ [tiu care sunt a Tale c\i
     {i voi merge-n adev\ru-}i, stând mereu sub ochii T\i!
     Înt\re[te-n al meu suflet, s\ am fric\ de-al T\u Nume,
     C\ Tu e[ti atotputernic [i st\pânul peste lume!
12 L\uda-Te-voi de-a pururi, Doamne, Dumnezeul meu
     {i cu toat\-a mea putere eu Te voi sl\vi mereu!
13 C\ e mare a Ta mil\ ce mereu mi-o h\r\ze[ti,
     {i din iadul cel adânc sufletul mi-l izb\ve[ti!

14 Dumnezeule, asupra-mi s-au sculat înfumura]ii
     {i uitând mereu de Tine, îmi vor via]a r\scula]ii!

CATISMA XII
PSALMUL 85

David
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15 Dar Tu, Doamne, Care e[ti Dumnezeu îndur\tor,
     Milostiv, adev\rat [i preabun [i r\bd\tor,
16 Te îndreapt\ c\tre mine, Tu cu mila Ta cea mult\;
      Pe-al T\u rob îl înt\re[te [i pe-al roabei fiu ascult\!
17 F\ un semn spre mine, Doamne, f\ un semn c\ Tu-mi vrei bine
     Ca s\ vad\ to]i vr\jma[ii [i s\ fie de ru[ine,
     C\ mereu m-ai ajutat [i m-ai mângâiat pe mine!

PSALMUL 86

Al fiilor lui Core

 1  Ale tale temelii Ierusalime sînt
     Preaputernic a[ezate sus pe muntele cel sfânt.
     Mult mai mult iube[te Domnul a Sionului por]i sfinte,
     Decât toate ce Iacov are el a[ez\minte!
 2  Multe s-au gr\it de tine, a lui Dumnezeu cetate,
     Lucruri mari [i preasl\vite [i tot fapte minunate!
 3  Iat\ c\ vei pomeni [i vei pune la-nceput
     Pe Raav [i Babilonul, cei ce ei te-au cunoscut!
     {i str\inii Filisteni, Tirul cel cu mult avut,
     Etiopia vor zice: «El acolo S-a n\scut!»
 4  Iar\ de Sion vor zice: «Unul S-a n\scut într-însul,
     {i de sus Cel Preaînalt, iat\, L-a-nt\rit pe Dânsul!»
 5  {i-ntr-a neamurilor carte, Domnul scrie pentru lume:
     «S-a n\scut acolo Unul [i e mare al S\u Nume!»
 6  Cei ce cânt\, cei ce joac\, strig\ to]i de bucurie:
     «Întru Tine-avem de-a pururi viu izvor de veselie!»

PSALMUL 87

Al fiilor lui Core Spre `nv\]\tur\ lui Eman Ezrahitul

 1  Doamne-al mântuirii mele, Domnul meu [i Dumnezeu,
     C\tre Tine strig întruna, ziua-noaptea, strig mereu!
 2  S\-mi p\trund\ rug\ciunea, s\ ajung\ pân-la Tine!
     {i a Ta ureche, Doamne, }i-o apleac\ înspre mine!
 3  C\ mi-i sufletul s\tul câte rele pe el cad
     {i a mea via]\, iat\, s-a apropiat de iad!

PSALMUL 86

Al fiilor lui Core
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 4  Pus al\turi sunt cu-aceia, care-n groap\ se pogoar\,
     Ca un om f\r\ putere care-i gata ca s\ moar\.
 5  {i-am ajuns ca [i cei mor]i ce-n morminte zac culca]i,
     Care nu-i mai ai în minte, de-a Ta mân\ lep\da]i.
 6  Pusu-m-ai în groap\-adânc\, cum s-arunc\-n groap\ mor]ii,
     În adâncul întuneric [i în umbra neagr\-a mor]ii.
 7  M\ apas\-a Ta mânie, m\ apas\ de nespus
     {i-ale Tale valuri toate peste mine le-ai adus.
 8  Dep\rtat-ai de la mine pe to]i cunoscu]ii mei
     C-am ajuns ca o povar\ [i-s urât acum de ei.
 9  Sunt atât de strâmtorat [i s\ scap nu-i cu putin]\,
     Iar\ ochi-mi s-au topit de atâta suferin]\.
10 Am strigat la Tine, Doamne, toat\ ziua am strigat
     {i-am întins a mele mâini, dar Tu nu m-ai ascultat!
11 Oare pentru mor]i, Tu, Doamne, faci minuni cu dreapta-}i sfânt\,
     Sau se scoal\ mor]ii, Doamne, [i ei laude Î]i cânt\?
12 Se va povesti-n morminte despre mila Ta cea mare
     {i în locul stric\ciunii de a Ta dreptate, oare?
13 Se cunosc la întuneric faptele-}i preaminunate
     {i-adev\rul T\u în ]ara unde toate sunt uitate?
14 Dar eu, Doamne, c\tre Tine am strigat [i voi striga
     {i-n oricare diminea]\ c\tre Tine m-oi ruga!
15 Pentru ce Tu, Doamne, lepezi al meu suflet de la Tine
      {i-a Ta Fa]\ }i-ai întors-o ca s\ nu prive[ti la mine?
16 Din a mele tinere]e chinuit am fost mereu
     {i m\ tulbur\ certarea-}i [i m-apas\-atât de greu!
17 Ale Tale mari urgii m-au c\lcat [i m\ strivesc
     {i-ale Tale-amenin]\ri m\ sfâr[esc, m\ istovesc!
18 Ca o ap\ toat\ ziua m\ cuprind [i m\-mpresoar\
     {i asupra-mi dau n\val\ [i deodat\ m\-nconjoar\!
19 Prietenii m-au p\r\sit [i la fel cei cunoscu]i
     {i acei de-aproape-ai mei, iat\-i, to]i îs nev\zu]i!
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PSALMUL 88

Al fiilor lui Core Spre `nv\]\tur\ lui Etan Ezrahitul

 1  Ale Tale-ndur\ri, Doamne, le voi l\uda întruna
     {i-adev\rul T\u vesti-voi cu-a mea gur\-ntotdeauna!
 2  C\ pe veci de veci în ceruri mila ai întemeiat
     {i a Ta f\g\duin]\ atunci când ai cuvântat:
 3  «Încheiat-am leg\mânt cu David, alesul Meu,
     {i-am f\cut [i jur\mânt [i i-am spus atuncea Eu:
 4  Înt\ri-voi neamul t\u s\ dureze-o ve[nicie 
     {i pe veci voi înt\ri al t\u scaun de domnie!»
 5  Cerurile Tale, Doamne, ale Tale minuni spun
     {i a Ta credincio[ie o spun sfin]ii când s-adun.
 6  C\ci cu Domnul, cine-n ceruri e asemenea Lui oare?
     Sau cu care dintre fiii care Dumnezeu Îi are,
     Are El asem\nare?
 7  Dumnezeu e pream\rit în al sfin]ilor S\i sfat
     {i la to]i ce sunt în juru-I, pentru to]i e-nfrico[at!
 8  Cine este-asemeni }ie, Sfinte, Doamne Savaot?
     Tu e[ti tare [i-adev\ru-}i Te-nconjoar\ peste tot!
 9  Tu, când marea se ridic\, de îndat\ o-mblânze[ti,
     C\ci când ea seme] se-nal]\, valurile-i potole[ti!
10 Tu b\tut-ai tot Egiptul, cum în lupte ba]i pe la[i
     {i cu bra]ul T\u puternic risipit-ai pe vr\jma[i!
11 Cerurile-s ale Tale [i p\mântul al T\u este
     {i Tu lumea ai f\cut-o [i ce-ntr-însa se g\se[te!
12 Tu f\cut-ai miaz\noaptea [i amiaza cu lumin\,
     Iar Taborul [i Hermonul bucuro[i }i se închin\!
13 Bra]ul T\u este puternic [i cu el ]ii lumea toat\
     {i e tare a Ta mân\ [i-a Ta dreapt\-i în\l]at\!
14 Judecata [i dreptatea sunt la tronu-}i temelii,
     Mila [i cu adev\rul Tu-naintea Ta le ]ii!

15 Fericit poporul care trâmbi]ei cunoa[te glasul
     {i-n lumina Fe]ii Tale el mereu î[i poart\ pasul!
16 C\ mereu el bucurii va avea cu al T\u Nume
     {i cu-a Ta dreptate, Doamne, se va l\uda în lume:
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17 C\ Tu e[ti puterii lui o podoab\ nestemat\
     {i cu-a Ta bun\voin]\ fruntea ne va fi-n\l]at\!
18 Domnul este scutul nostru, [i-mp\rat ne este El,
     Domnul nostru Dumnezeu, Cel ce-i sfânt lui Israel!
19 C\ci gr\it-ai oarecând în vedenie de vis,
     Unuia din sfin]ii T\i [i a[a atunci i-ai zis:
     «Ridicat-am un viteaz [i i-am dat [i ajutor
     {i pe el Eu l-am ales ca s\-l aib\-al Meu  popor!
20 Am aflat pe robul Meu, pe David de duh p\truns
     {i cu mirul Meu cel sfânt lui ca rege i l-am uns.
21 Va fi mâna Mea cu dânsul, bra]u-Mi razim la tot pasul
22 Ca cel r\u s\ nu-l apese, nici s\-l biruie vr\jma[ul.
23 Înaintea lui sf\rma-voi pe acei ce-i sunt vr\jma[i
     {i-i voi bate, distrugându-i, pe acei ce-i sunt pizma[i.
24 Adev\rul Meu [i mila-Mi îl vor ocroti mereu
     {i-n\l]at\-i va fi fruntea întru sfânt Numele Meu.
25 Peste mare pân-departe îi voi pune mâna lui
     {i st\pân\ peste râuri a lui dreapt\ am s-o pui!
26 {i-Mi va zice el de-a pururi; «Tu e[ti, Doamne, Tat\l meu
     Stânca mea de mântuire, Domnul meu [i Dumnezeu!»
27 {i-l voi face-ntâi n\scut [i va fi de-a pururi sfânt
     {i mai mare ca to]i regii ce vor fi pe-acest p\mânt!
28 {i-a Mea mil\ pentru dânsul voi p\stra-o-ntotdeauna
     {i-mi voi ]ine leg\mântul ce-am f\cut cu el, întruna!
29 Prelungi-voi peste veacuri s\-i dureze semin]ia,
     Iar\ tronul lui cât cerul, cât dura-va ve[nicia!
30 Iar\ dac\ a Mea Lege p\r\si-vor fiii s\i
     {i poruncile uita-vor [i-or umbla pe alte c\i;
31 {i-or c\lca a[ez\mântul cel f\cut cu ei de Mine
     {i poruncile ce dat-am, fiii s\i nu le vor ]ine,
32 Le voi pedepsi p\catul cu nuiaua, cu b\t\i
     {i voi bate f\rdelegea ce-o vor face fiii s\i!
33 Îns\ mila-Mi niciodat\ n-o voi trage de la el
      {i nicicând credincio[ia-Mi nu Mi-o voi schimba defel!
34 Nu voi rupe leg\mântul, ci va fi de-a pururi sfânt
     {i nicicând nu voi schimba ce i-am spus cu-al Meu cuvânt!
35 C\ci odat\ i-am jurat [i sfin]enie-i cuvântul!
     Ce, s\ mint Eu pe David [i s\-mi calc Eu jur\mântul?!
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36 Semin]ia lui va fi veac de veac nemuritoare
     {i-al s\u tron va fi de-a pururi înainte-Mi ca un soare!
37 {i avea-va el t\rie cum de-a pururi are luna
     {i în ceruri m\rturie credincioas\-ntotdeauna!»
     ………………………………………………
38 Dar acum l-ai lep\dat, c\ Tu nu mai crezi într-însul
     {i-ai urât pe unsul T\u, c\ Te-ai mâniat pe dânsul!
39 {i de tot nesocotit-ai încheiatul leg\mânt
     {i coroana I-ai luat-o aruncând-o la p\mânt!
40 Toate zidurile sale iat\-acuma-s d\râmate
     {i-n ruin\ pref\cut-ai ori[icare din cetate.
41 {i to]i cei ce trec pe cale, ei de toate-l jefuiesc
     {i vecinii râd  întruna [i îl tot batjocoresc.
42 Tu la to]i vr\jma[ii lui dreapta lor le-ai ridicat
     {i pe to]i ai lui potrivnici, Tu pe to]i i-ai bucurat.
43 Vârful s\biei t\ioase l-ai f\cut de-acum tocit
     {i-n r\zboi cu a Ta mân\, Tu nu l-ai mai înt\rit!
44 Slava lui [i str\lucirea-i, toate-acestea nu mai sînt
     {i-al lui scaun de domnie doborât-ai la p\mânt!
45 Veacul lui i l-ai scurtat [i i-ai dat zile pu]ine
     {i vr\jma[ii râd de dânsul, c\ e tot numai ru[ine...
46 Pân\ când Te-ascunzi Tu, Doamne, ca s\ nu-}i cunoa[tem locul!
     Pân\ când a Ta mânie Î]i va arde ca [i focul?... 
47 Adu-}i Doamne-aminte, ad\, cât în via]\ Tu m\ ]ii:
     Oare în de[ert zidit-ai pe ai oamenilor fii?
48 Care om tr\ie[te oare [i el moartea n-o s-o vad\?
     Cine sufletul [i-l scap\, ca în iad s\ nu mai cad\?
49 Unde-i, Doamne, a Ta mil\ ce demult ai ar\tat-o
     {i cu-a Ta credincio[ie, lui David Tu i-ai jurat-o?
50 Adu-]i Doamne-aminte, ad\, c\ }i-s robii umili]i
     {i le port în sân ocara, c\-s de neamuri înjosi]i!
51 {i vezi, Doamne, [i ocara, care-o spun vr\jma[ii T\i,
     Când hulesc pe unsul T\u [i-[i bat joc de pa[ii s\i!
52 Fie binecuvântat Domnul meu [i Lui m\-nchin,
     C-a Lui slav\-n veci de veci va dura! Amin! Amin!
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 PSALMUL 89

O rug\ciune a lui Moise 

 1  Doamne, Tu ne-ai fost sc\parea [i al nostru ad\post
     {i din neam în neam mereu mântuire Tu ne-ai fost!
 2  Înainte de-a fi mun]ii [i p\mântu-a fi f\cut
     {i-nainte de-a fi lumea [i a fi ceva v\zut,
     Singur Tu din veci Tu e[ti Dumnezeu f\r-de-nceput!
 3  Tu pe cei ce-s muritori [i-s f\cu]i de a Ta mân\,
      În p\mânt din nou i-ntorci, un-le spui ca s\ r\mân\:
     «Fii ai omului, v\-ntoarce]i [i v\ face]i iar ]\rân\!»
 
 4  Vremea înaintea Ta e ceva necunoscut,
     C\ci o mie de ani este ca [i ieri, care-a trecut,
     Ca [i-o straj\-a nop]ii care nici nu [tii când s-a f\cut!
 5  C\ Tu-i iei precum [uvoiul, ca un vis le este via]a;
     Ca [i iarba cea pl\pând\ ce r\sare diminea]a:
 6  Ce r\sare diminea]a [i îndat\ înflore[te,
     Iar spre sear\ se cose[te [i-n curând se vesteje[te.
 7  A[a noi ne mistuim consuma]i de-a Ta mânie
     {i la fel pierim cu to]ii îngrozi]i de-a Ta urgie,
 8  Când ’nainte-}i pui p\cate care noi le-nf\ptuim
     {i-n lumina Fe]ii Tale cele ce noi t\inuim.

 9  Ale noastre zile toate de mânia-}i, iat\, nu-s,
     Iar\ anii no[tri iat\, ca un sunet ce s-a dus!
10 Anii to]i ai vie]ii noastre [aptezeci într-o p\rere
     {i optzeci chiar pot s-ajung\, pentru cei ce-s în putere,
     Iar de sunt ceva mai mul]i, osteneal\-s [i durere!
11 A[a trece via]a noastr\, trece iute ca un duh
     {i la fel [i noi zbur\m ca o pas\re-n v\zduh!
12 Cine [tie-a Ta mânie, cu puterea care-o are?
     {i având de Tine team\, cine-o socote[te oare?
13 Ne înva]\-a noastre zile, bine s\ le socotim
     Ca o inim\-n]eleapt\ pururi noi s\ dobândim!

14 Te întoarce Doamne-ndat\! Pân\ când vei sta departe?
     Mângâie pe robii T\i [i de mil\ f\-le parte!

 PSALMUL 89

O rug\ciune a lui Moise 
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15 S\ ne umpli diminea]a pururea de mila Ta
     {i vom fi de-a pururi veseli [i mereu ne-om bucura!
16 Veselie d\-ne pentru zilele de umilin]\,
     Pentru anii to]i în care am avut doar suferin]\!
17 Ca s\ vad\ robii T\i minunata Ta lucrare,
     Iar\ fiii lor s\ vad\ toat\ slava Ta cea mare!
18 Doamne, Dumnezeul nostru, d\-ne binecuvântare!
     {i-ndrepteaz\-ne pe noi într-a mâinilor lucrare
     {i pe ea des\vâr[e[te-o, Tu, cu mila Ta cea mare!

PSALMUL 90

David

 1  Cel ce stai sub ocrotirea Celui Preaînalt [i Sfânt
     {i pe Cel Atotputernic Îl ai umbr\ pe p\mânt,
 2  C\tre Domnul t\u tu spune-I: «Tu e[ti ajutorul meu
     {i Tu e[ti a mea sc\pare [i-mi e[ti Domnul Dumnezeu
     {i-ntru Tine-ntotdeauna eu n\d\jduiesc mereu!»
 3  C\ d\-n l\turi de la Tine la]ul cel de vân\toare
     {i alung\ pân-departe molima ucig\toare.
 4  Cu-ale Sale pene Domnul ori[iunde te umbre[te
     {i sub aripile Sale El de r\u te ocrote[te,
     C\ e plato[\ adev\ru-I [i e scut ce te p\ze[te!
 5  Noaptea n-o s\-]i fie fric\ de n\luci ce te-nfioar\
     {i nici team\-n timpul zilei de s\geata care zboar\,
 6  Nici de ciuma cea grozav\ care-n neguri s-aciuiaz\,
     Nici de molima ce face pustiire la amiaz\.
 7  Mii la stânga ta c\dea-vor [i la dreapta-]i zeci de mii,
     Iar de moarte niciodat\ tu de dânsa n-ai s\ [tii!
 8  Ci vei c\uta cu ochii [i-or privi mereu uimi]i
     {i-or vedea ei felu-n care to]i cei r\i sunt pedepsi]i!
 9  C\ci ai zis [i zici mereu: «Domnul este-a mea sc\pare!»
     {i-ai ales pe Cel Preaînalt ca un turn de ap\rare.
10 De aceea niciodat\ n-ai s-ajungi s\ ai vreun r\u,
     Nici urgia n-o s\ vin\ s\ cuprind\ cortul t\u.
11 C\ porunc\ El va da c\tre to]i îngerii S\i,
     Ca oricând s\ te p\zeasc\ în a vie]ii tale c\i.

PSALMUL 90

David
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12 {i pe mâini te vor purta cum se poart\ un odor,
     Ca s\ nu love[ti cumva de vreo piatr\-al t\u picior!
13 Vei c\lca peste aspid\, peste crudul vasilisc,
      Peste lei, peste balauri, f\r-s\ ai cumva vreun risc!...
14 «M-a iubit [i-l voi p\zi – zice Domnul T\u anume – 
      {i-l voi ocroti întruna, c\ci cunoa[te al Meu Nume!
15 Când striga-va c\tre Mine, Eu îndat\-i voi r\spunde
     {i având vreo strâmtorare, Eu voi fi cu el oriunde
     {i-l voi izb\vi la greu [i-l voi ocroti mereu!...
16 {i-l voi s\tura de zile, zile multe îi voi da
     {i-i voi da [i mântuire [i-l voi binecuvânta!»
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CATISMA XIII
PSALMUL 91

Un psalm alc\tuit pe vremea lui Iezechia

 1  Bine este ca pe Domnul noi mereu s\-L l\ud\m 
     {i-al T\u Nume-n toat\ vremea, Preaînalte, s\-L cânt\m!
 2  Toat\ mila Ta cea mare diminea]a s-o vestim
     {i-al T\u mare adev\r noaptea noi s\-l pomenim,
 3  Cu psaltirea-n zece strune, cu cântarea ei pl\cut\
     {i cântarea cea aleas\, cu cânt\ri din al\ut\!
 4  Ale Tale f\pturi, Doamne, toate m\ înveselesc
     {i de lucrul mâinii Tale eu întruna m\ uimesc!
 5  Cât de minunat e, Doamne, lucrul T\u de ori[iunde
     {i-ale Tale judec\]i cât sunt ele de profunde!
 6  Omu-ntunecat la minte nu cunoa[te-aceste toate,
     Iar\ cel neluminat nici nu [tie-a le socoate.
 7  To]i cei r\i r\sar ca iarba [i-nfloresc cei f\r\ lege,
     Ca s\ piar\ ei pe veci, c\ci pe to]i moartea-i culege:
 8  Iar Tu, Doamne, Preaînalt pururea ai fost [i e[ti
     {i cu-a Ta putere mare Tu pe to]i îi st\pâne[ti!
 9  Iat\ c\ vr\jma[ii T\i, Doamne, to]i se nimicesc
     {i acei ce fac tot rele, ei de tot se risipesc.
10 Iar Tu mie-mi dai puterea unui bivol care-mpunge
     {i cu proasp\t untdelemn din bel[ug Tu m\ vei unge.
11 A vr\jma[ilor c\dere ochii mei o vor vedea
     {i-auzi-voi  [i pedeapsa celor ce-s în contra mea.
12 Cel ce-i drept va înflori ca finicul an de an
     {i mereu se va-n\l]a ca [i cedrii din Liban.
13 În a Domnului meu Cas\, to]i acei ce-s r\s\di]i,
     Întru cur]ile Lui sfinte fi-vor pururi înflori]i.
14 {i la b\trâne]e-ace[tia sev\-ntr-în[ii or s\ trag\
     {i purta-vor înc\ roade [i-or fi verzi [i plini de vlag\,
15 Ca pe Domnul  s\-L vesteasc\ [i întruna s\ arate
     C\ El, Stânca mea, e drept, [i-ntru El nu-i nedreptate!

CATISMA XIII
PSALMUL 91

Un psalm alc\tuit pe vremea lui Iezechia
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PSALMUL 92

David

 1  Domnul, El împ\r\]e[te peste-al  lumii-ntreg cuprins
     {i-mbr\cat El este-n slav\ [i-n putere este-ncins.
 2  {i El lumea a-nt\rit-o pe solid\ temelie
     {i ea nu se va cl\ti, c\ci de Domnul lumea [tie.
 3  Tronul T\u e-ntemeiat [i din veci împ\r\]e[ti,
     C\ din ve[nicie, Doamne, Tu din ve[nicie e[ti!
 4  Toate râurile, Doamne, glasul lor [i-au ridicat,
     Toate râurile iat\, valurile-au în\l]at!
 5  Cât de-nfrico[ate sunt ale apelor cascade
     {i-nspumatul val de mare ce se-nal]\ [i iar cade,
     Îns\-i mai înfrico[at, Domnul Care-n ceruri [ade!
 6  Legea Ta-i adev\rat\ [i-i mereu nestr\mutat\
     {i-a Ta Cas\-i sfânt\, Doamne, pentru ve[nicia toat\!

PSALMUL 93

David

 1  Dumnezeul r\zbun\rii [i st\pân pe lumea toat\,
     Tu, ce po]i s\ Te r\zbuni, Dumnezeule, Te-arat\!
 2  Cel ce judeci tot p\mântul, întru slava Ta Te scoal\!
     D\-le dup\ fapta lor, celor care-s plini de fal\!
 3  Pân\ când to]i p\c\to[ii vor tot prop\[i mereu
     Ei ce nu cunosc pe Domnul [i nu [tiu pe Dumnezeu?
 4  Pân\ când vor spune, Doamne, [i gr\i-vor nedreptate?
     Pân\ când se vor f\li cei ce fac tot r\utate?
 5  {i ca cei ce nu au team\ [i de nimeni nu le pas\,
     Mo[tenirea-}i asupresc [i poporul }i-l apas\!
 6  Ei pe v\duva s\rman\ [i pe cel s\rac doboar\
     {i pe cei ce sunt orfani, f\r\ mil\ îi omoar\.
 7  C\ci ei zic: «Nu vede Domnul, c\ nu ia spre noi aminte!
     Dumnezeul lui Iacov n-o s\ ]in\ toate minte!»
 8  Înv\]a]i-v\ dar minte, oameni r\i, nepricepu]i!
     Voi nebunilor ce sunte]i, când ve]i fi voi pricepu]i?
 9  Cel ce a f\cut urechea, s\ aud\ El nu poate?
     Cel ce ochiul l-a f\cut, s\ nu vad\ oare toate?

PSALMUL 92

David

PSALMUL 93

David
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10 Oare nu va da pedepse cel ce ceart\ pe popoare?
     Cel ce-nva]\ pe om minte, s\ nu pedepseasc\ oare?
11 C\ci cunoa[te Domnul câte [i ce gânduri omul are
     {i El [tie [i cunoa[te c\ de[arte-s fiecare!
12 Fericit e omul care, Doamne, Tu îl vei certa
     {i-l vei înv\]a pe dânsul, s\ cunoasc\ Legea Ta,
13 Ca Tu lini[te s\-i dai în acele zile grele,
     Pân\ când s\pa-va groapa celui f\c\tor de rele.
14 C\ pe-al S\u popor nicicând Domnul nu-l va-ndep\rta,
     Nici pe mo[tenirea Sa, Domnul nu o va uita!
15 C\ va face iar\[i Domnul cu dreptate judecat\
     {i de cei cu inimi drepte, ea de to]i va fi urmat\.
16 Împotriva celor r\i cine m\ ajut\ oare?
     Contra celor ce-mi fac r\ul, am eu oare ajutoare?
17 Dac\ n-ar fi fost ca Domnul, s\ m\ apere mereu,
     În adânc cu cei din iad ar fi fost sufletul meu!
18 C\ci atunci când zic la greu: «Mi se clatin\ piciorul!»,
     Mila Ta atuncea, Doamne, ea îmi d\ tot ajutorul!
19 {i când multe gânduri negre înl\untru-mi n\v\lesc,
     Ale Tale mângâieri sufletul mi-l îndulcesc!
20 Vor putea nelegiui]ii ca s\ stea cu Tine-n rând
     {i acei ce contra Legii f\rdelegi ei poart\-n gând?
21 C\ci ei curse-ntind în contra celui drept, celui curat,
     {i întruna osândesc sângele nevinovat.
22 Îns\ mie-mi este Domnul o cetate de sc\pare,
     Iar\ Domnul Dumnezeu e limanul meu cel tare!
23 C\ va-ntoarce f\rdelegea contra lor, s\-i pedepseasc\
     {i chiar îns\[i r\utatea care-o au s\-i nimiceasc\;
     C\-i va pierde pe ei Domnul, ca s\ nu mai d\inuiasc\!

PALMUL 94

David

 1  Veni]i to]i ca s\ cânt\m Domnului cu veselie!
     Stâncii noastre de sc\pare s\-I strig\m cu bucurie!
 2  Înaintea Lui s\ mergem [i-nainte-I s\-I ie[im
     {i to]i laude cântându-I, în cânt\ri s\-L pream\rim!

PALMUL 94

David
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 3  C\ e mare Dumnezeu, Domnul nostru, c\-ntre-acei
     Câ]i se afl\ [i-s pe lume a[a-zi[ii dumnezei,
     El e Mare Împ\rat [i-i mai mare decât ei!
 4  C\ El ]ine-n mâini p\mântul cu adâncuri f\r\ fund
     {i-n\l]imile de mun]i care-n nouri se ascund.
 5  {i la fel a Lui e marea unde ape-a-ngr\m\dit,
     {i al Lui este p\mântul, c\ci cu mâna l-a zidit.
 6  Veni]i to]i s\-ngenunchem, Domnului s\ ne-nchin\m!
     Celui Care ne-a f\cut, to]i genunchii s\-I plec\m!
 7  C\ci e-al nostru Dumnezeu, iar\ noi al S\u popor:
     Turma care-o p\store[te cu-a Sa mân\ ca p\stor,
     Care-o-ndrum\ [i-o p\ze[te [i o duce la p\[une!
     O, de-ar fi s\ asculta]i ast\zi glasul care-i spune:
 8  «Inima nu v-o-mpietri]i, înt\rit\ nu v\ fie
     Ca-n pustie la Meriba, ca la Masa în pustie»,
 9  Unde fost-am ispitit, unde fost-am încercat
     De p\rin]ii vo[tri care, ei v\zut-au ce-am lucrat!
10 Patruzeci de ani în [ir acest neam m-a dezgustat
     {i mi-am zis: «Acest popor, care cat\ numai rele,
     Are inima stricat\ [i nu vrea c\ile Mele.
11 {i de-aceea în mânia-Mi a Mea inim\-i jurat\:
     În odihna Mea ace[tia s\ nu intre niciodat\!»

PSALMUL 95

David

 1  Cânta]i to]i cântare nou\, Domnului cu to]i cânta]i-I!
     {i cânta]i-I tot p\mântul [i-a Lui slav\ l\uda]i-I!
 2  Cânta]i Domnului cântare [i sl\vi]i-I al S\u  Nume
     {i vesti]i-I zi de zi mântuirea Lui în lume!
 3  {i vesti]i-I printre neamuri toat\ slava Lui cea mare
     {i minunile Lui sfinte printre neamuri [i popoare!
 4  C\ e mare Domnul nostru [i-i de-a pururi l\udat
     {i nu-s fal[ii dumnezei cum e El de-nfrico[at!
 5  C\ci to]i zeii dumnezei, ce p\gânii îi au ei,
     Sunt doar idoli, iar\ Domnul cerului i-a pus temei!
 6  Slava Lui [i m\re]ia pururi înainte-I sînt,
     Iar puterea [i podoaba în Loca[ul S\u cel sfânt!

PSALMUL 95

David
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 7  Da]i-I Domnului, popoare, voi popoarelor p\gâne,
     Da]i-I slav\, da]i-i cinste, c\ de-a pururi El st\pân e!
 8  Da]i-I Domnului m\rire pentru Numele S\u mare
     {i-n a Sale cur]i intra]i to]i cu daruri de mâncare!
 9  Închina]i-v\-nainte-I, purtând to]i podoabe sfinte
     {i to]i cei de pe p\mânt, to]i s\-I tremure-nainte!
10 Spune]i  neamurilor, spune]i: «Domnul, El împ\r\]e[te,
     C\ întemeiat-a lumea, care nu se mai cl\te[te
     {i El judec\ p\mântul [i dreptatea o-mp\r]e[te!»
11 S\ se veseleasc\ cerul! S\ se bucure p\mântul!
      Marea cu al ei cuprins s\-[i ridice-n sl\vi avântul!
12 S\ se bucure câmpia [i cu toate din câmpie
     {i to]i arborii p\durii strige to]i de bucurie
     {i s\-ntâmpine pe Domnul, Cel ce-I plin de m\re]ie!
13 C\ El vine, iat\ vine, se arat\ Domnul Sfânt,
     Ca s\ fac\ judecat\, judecat\ pe p\mânt:
     Ca s\ judece El lumea dup\ marea lui dreptate
     {i cu adev\ru-I sfânt ale lumii neamuri toate!

PSALMUL 96

David

 1  Domnul, El împ\r\]e[te! Tot p\mântul s\ tresalte,
     Iar mul]imea de ostroave bucurându-se s\ salte!
 2  Nori [i neguri sunt în juru-I [i Îi ]in tov\r\[ie;
     Judecata [i dreptatea stau la tronu-I temelie!
 3  Înainte-I merge focul, numai fl\c\ri [i dogoare
     {i în jurul Lui El arde pe vr\jma[ii care-I are!
 4  Fulgerele Sale iu]i toat\ lumea lumineaz\
     {i p\mântul când Îl vede, tremurând, se-nfioreaz\!
 5  Mun]ii se topesc  ca ceara, când z\resc pe Domnul Sfânt
     C\ nu stau-naintea Celui ce-I st\pân pe-acest p\mânt!
 6  Cerurile-a Lui dreptate tuturora o vestesc
     {i popoarele cu toate a Lui slav\ o privesc.
 7  To]i acei ce se-nchin\ la ciopli]ii dumnezei
     {i se tot f\lesc cu dân[ii, ru[ina]i r\mas-au ei,
     C\-naintea Lui se-nchin\ toat\ gloata lor de zei!

PSALMUL 96

David
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 8  A-n]eles Sionul asta [i el mult s-a bucurat
     {i-a lui Iuda fiice toate vesele au tres\ltat,
     C-ale Tale judec\]i, Doamne, Tu le-ai ar\tat!
 9  C\ Preaînalt pe tot p\mântul, Doamne, e[ti [i faci ce vrei
     {i cu mult e[ti mai presus  decât fal[ii dumnezei!
10 Cei care iubi]i pe Domnul, r\ul s\-l urâ]i mereu,
     C\ci pe credincio[ii S\i Domnu-i mântuie la greu
     {i de mâna celor r\i îi p\ze[te Dumnezeu.
11 Celor ce-s neprih\ni]i, El lumina le r\sare,
     Celor ce-s cu inimi drepte, bucurie le d\ mare!
12 Bucura]i-v\ în Domnul, drep]ilor, de-a Sa iubire
     {i-I sl\vi]i întotdeauna a Sa sfânt\ pomenire!

PSALMUL 97

David

 1  Cânta]i to]i cântare nou\! Cânta]i Domnului cântare!
     C\ minuni f\cut-a Domnul cu puterea Sa cea mare!
     C\ minuni f\cut-a Domnul, biruind El pe p\mânt,
     Cu puterea dreptei Sale [i cu bra]ul S\u cel sfânt!
 2  C\ la neamuri mântuirea Domnu-a vrut ca s-o arate
     {i-a f\cut-o cunoscut, ar\tând a Sa dreptate!
 3  De Iacov, cu a Sa mil\ [i-a adus aminte El
     {i de-a Lui credincio[ie c\tre casa Israel.
     {i putut-au to]i s\ vad\ pân-la margini de p\mânt,
     Mântuirea ce ne-a dat-o Dumnezeul nostru sfânt.
 4  Striga]i to]i lui Dumnezeu, to]i câ]i sunte]i pe p\mânt;
     Pr\znui]i cu bucurie [i sl\vi]i-L într-un cânt!
 5  Cânta]i-I Domnului din harfe! {i cânta]i-I din psaltire!
     {i-nso]i]i a lor cântare cu-a cuvintelor rostire!
 6  {i din trâmbi]e suna]i [i r\sune tare cornul,
     {i striga]i cu to]ii pentru Împ\ratul nostru, Domnul!
 7  S\ mugeasc\-adânca mare [i cu tot ce-ntr-însa este
     {i la fel [i lumea toat\ [i ce-ntr-însa locuie[te!
 8  Toate râurile bat\ [i din palme s\ plesneasc\
     {i întâmpinând pe Domnul, mun]ii s\ se veseleasc\!

PSALMUL 97

David
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 9  C\ El vine, iat\ vine, se arat\ Domnul sfânt,
     Ca s\ fac\ judecat\, judecat\ pe p\mânt:
     Ca s\ judece El lumea dup\ marea Lui dreptate
     {i cu-a Sa credincio[ie ale lumii neamuri toate!

PSALMUL 98

David

 1  Domnul, El împ\r\]e[te: orice neam s\ se cutremure!
     Domnul st\ pe Heruvimi: [i p\mântul tot s\ tremure!
 2  C\ e mare Domnul nostru [i-n Sion este-mp\rat,
     Peste neamurile toate este El preaîn\l]at!
 3  S\-I sl\veasc\ al S\u Nume ori[icare din popoare,
     C\-I atât de-nfrico[at [i e sfânt [i este mare!

 4  A-mp\ratului putere st\-n iubirea de dreptate:
     Tu i-ai pus temei drept\]ii, Tu cu marea-}i bun\tate,
     {i-n Iacov mereu Tu faci judecat\ [i dreptate!
 5  În\l]a]i pe Dumnezeu, Domnul f\r-de-asem\nare
     {i la sfântu-I a[ternut care-l are sub picioare,
     Înainte-I v\-nchina]i, c\ e sfânt [i este mare!
 6  Moise [i Aaron ca preo]i c\tre Domnul au strigat
     {i la fel [i Samuil al s\u Nume  L-a chemat,
     {i la dân[ii-atuncea Domnul cu-a Sa mil\-a c\utat!
 7  C\ prin stâlpul cel de nor, Domnul le-a gr\it atunci,
     C\ci p\zeau ei Legea dat\ [i f\ceau a Lui porunci!
 8  Doamne, Dumnezeul nostru, glasul lor l-ai ascultat,
     C\ Tu fost-ai pentru dân[ii Dumnezeu ce i-a iertat,
     Dar le-ai fost pentru p\cate [i Acel ce i-a certat!
 9  În\l]a]i pe Dumnezeu, Domnul f\r-de-asem\nare
     {i în muntele S\u sfânt to]i I-aduce]i închinare,
     C\ e Dumnezeul nostru [i e sfânt [i este mare!

PSALMUL 98

David
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PSALMUL 99

David

 1  Striga]i to]i de pe p\mânt, Domnului cu to]i striga]i!
     {i cu mare bucurie Îl sluji]i [i-ntâmpina]i!
 2  {i cunoa[te]i to]i c\ El e Dumnezeul ce-L avem,
     Domnul care ne-a f\cut [i ai Lui pe veci suntem!
     C\ e Domnul Dumnezeu Care ne-a f\cut pe noi
     {i noi to]i al S\u popor [i-ai p\[unii Sale oi!
 3  Intra]i to]i pe por]i la Domnul, to]i cu laude intra]i
     {i în cur]ile Lui sfinte imnuri sfinte to]i cânta]i!
     {i sl\vi]i-L to]i pe Domnul [i-al Lui Nume-L l\uda]i!
 4  C\ e bun de-a pururi Domnul: mila Lui e pe vecie
     {i din neam în neam dureaz\ [i a Lui credincio[ie!

PSALMUL 100

David

 1  Mila [i dreptatea, Doamne, eu le voi cânta mereu!
     {i pe Tine Te-oi cânta, Doamne, Dumnezeul meu!
 2  Calea cea neprih\nit\ eu de-a pururi o voi ]ine:
     Când veni-vei, Doamne-Doamne, când veni-vei Tu la mine?
     C\ci în casa mea întruna eu voi face voia Ta
     {i cu inim\ curat\ eu mereu m\ voi purta!
 3  Nu voi suferi cu ochii fapta cea nelegiuit\
     {i purtarea celor r\i va fi pururi osândit\,
     {i de mine niciodat\ n-o s\ fie ea lipit\!
 4  Inima stricat\, rea, îmi va fi mereu departe
     {i la rele cu cel r\u n-am s\ iau vreodat\ parte!
 5  Pe acel ce clevete[te pe ascuns pe-al s\u vecin
     Îl voi pierde, c\ci la dânsul niciodat\ n-am  s\ ]in!
     {i pe cel cu ochi trufa[i [i cu inima semea]\,
     Niciodat\ n-am s\ pot ca s\-l suf\r în via]\!
 6  Peste credincio[ii  ]\rii ochii mei vor tot privi,
     Ca s\ [ad\ lâng\ mine; [i acel ce va p\[i
     Pe o cale nep\tat\, el mereu m\ va sluji!
 7  Cel ce face-n[el\ciune nu va sta la mine-n cas\,
     Nici acei ce spun minciuna, înainte n-or s\-mi ias\!
 8  {i în toat\ diminea]a voi stârpi pe r\i din ]ar\,
     Din a Domnului cetate p\c\to[ii to]i s\ piar\!

PSALMUL 99

David

PSALMUL 100

David
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CATISMA XIV
PSALMUL 101

David

 1  Doamne-ascult\-mi rug\ciunea înc\rcat\ cu suspine
     {i strigarea mea fierbinte s\ ajung\ pân-la Tine!
 2  Nu-}i întoarce a Ta Fa]\! De la mine s\ nu treac\!
     Ci-n necazul meu urechea-}i c\tre mine }i-o apleac\!
 3  C\ nu-i zi s\ n-am necaz [i durerea mea e mult\
     {i de-aceea când Te chem, Tu degrab\ m\ ascult\!
 4  C\ se sting a mele zile, ca un fum se sting mereu
     {i-s c\rbuni ce ard într-una oasele-nl\untrul meu!
 5  A mea inim\-i r\nit\  [i-i ca iarba de uscat\
     {i de-atât de mult necaz pâinea mea e nemâncat\!
 6  De durerea mea cea mult\ [i a gemetelor mele,
     Nu mai am pe oase carne, ci-nvelite-s doar cu piele!...
 7  Pelicanul din pustie, el mai seam\n\ cu mine,
     {i-s ca bufni]a pribeag\, care st\ printre ruine!
 8  De dormit eu nu mai dorm, nu prind somn nici pe furi[,
     Ci-s ca pas\rea stingher\, care st\ pe-acoperi[!
 9  To]i vr\jma[ii m\ defaim\ [i doresc s\ m\ doboare
     {i acei ce m\ ur\sc s-au jurat s\ m\ omoare!
10 De durere-n loc de pâine, cu cenu[\-mi satur gura
     {i cu lacrimi multe-amare îmi amestec b\utura!
11 Toate-acestea-a Ta mânie [i urgia-}i mi le-a dat,
     C\ Tu-ntâi  m-ai ridicat [i apoi m-ai aruncat!
12 Zilele îmi trec ca umbra [i ca umbra eu m\ duc
      {i-s la fel cum este iarba, c\ci ca iarba m\ usuc!
13 Iar Tu, Doamne-n veac r\mâi Împ\rat pe-ntreaga fire
     {i din neam în neam dureaz\ a Ta sfânt\ pomenire!
14 Tu vei mântui Sionul, c-ai s\ Te milostive[ti,
      C-a venit [i vremea lui, vremea ca s\-l mântuie[ti!
15 C\ iubit-au robii T\i a lui pietre cu ardoare
     {i li-i mil\ de ]\râna care-o calc\ sub picioare!
16 Se vor teme-a lumii neamuri de al Domnului Sfânt Nume
     {i de slava Ta cea mare împ\ra]ii de pe lume;

CATISMA XIV
PSALMUL 101

David
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17 C\ va rezidi Sionul Domnul f\r\ de z\bav\,
     {i cu mare str\lucire se va ar\ta în slav\!
18 C\ ascult\ Domnul ruga celor f\r\ de-ajutor
     {i nu trece cu vederea peste rug\ciunea lor!
19 S\ se scrie-acestea toate pentru neamul care vine
     {i to]i cei ce se vor na[te, Domnului s\ I se-nchine!
20 C\ de sus prive[te pururi, din înaltu-I, Domnul Sfânt
      {i din cer se uit\ Domnul peste-ntregul Lui p\mânt!
21 Ca s-aud\ cum gem robii ce sunt pu[i obezi s\ poarte
     {i din ele s\ dezlege pe cei rândui]i la moarte!
22 Ca ace[tia în Sion al S\u Nume s\-L vesteasc\
     {i în Ierusalim, ei pe Domnul s\-L sl\veasc\,
23 Când împ\r\]ii [i neamuri  toate-or fi s\ se uneasc\
      {i-or veni ca împreun\, Domnului ca s\-I slujeasc\!...
24 El sf\râmatu-mi-a puterea  pe-al vie]ii mele drum
     {i-a scurtat a mele zile, c\-s pe jum\tate-acum!
25 {i I-am zis: «Nu m\ r\pi, Dumnezeule a toate,
     Când a vie]ii mele zile sunt acum pe jum\tate,
     Tu, ce anii T\i sunt veacuri, ce nu pot fi num\rate!
26 Tu de mult cu-a Ta putere ai zidit acest p\mânt
     {i lucrarea mâinii Tale cerurile-nalte sînt!
27 Toate-acestea vor pieri iar Tu pururi vei r\mâne,
     C\ nimic n-o s\ dureze înaintea Ta, St\pâne!
     Învechi-se-vor ca haina care-o por]i [i azi [i mâine,
     Dar la fel ca pe-un ve[mânt, cu puterea Ta, St\pâne,
     Tu le vei schimba pe toate [i schimbate vor r\mâne!
28 Iar\ Tu acela[i e[ti [i-ai T\i ani nu se sfâr[esc,
     C\ Tu vremea }i-o supui, iar\ anii Î]i slujesc!
29 Fiii robilor T\i, Doamne, locui-vor a lor ]ar\
     {i urma[ii lor-nainte-}i,  înt\ri-se-vor ei iar\!»

PSALMUL 102

David

 1  Suflete al meu, pe Domnul bine-L cuvânteaz\-ntr-una
     {i-nl\untru-mi tot ce este sfântu-I Nume-ntotdeauna!
 2  Suflete al meu, pe Domnul bine-L cuvânteaz\-ntruna
     {i-a Lui multe binefaceri s\ nu ui]i nicicând vreuna!

PSALMUL 102

David
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 3  C\ci de-a tale f\rdelegi El te scap\ [i te iart\
     {i de boalele ce suferi, El le-alung\ [i le ceart\!
 4  El via]a-}i izb\ve[te, ca-n mormânt s\ nu te pun\
     {i cu mil\ [i-ndurare El mereu te încunun\!
 5  El cu bun\t\]i te umple atunci când îmb\trâne[ti
     {i te face, ca un vultur, iar\[i tu s\-ntinere[ti!
 6  Domnul face judecat\ [i d\ pururea dreptate 
     Tuturor acelor care, li se face strâmb\tate!
 7  Ale Sale c\i lui Moise ar\tat-a-n pustiu El
     {i minunile Lui sfinte fiilor lui Israel!
 8  Domnul este milostiv [i-i atât de-ndur\tor
     {i El rabd\ îndelung [i-i a toate iubitor!
 9  El nu ]ine mult mânia, c\ nu-I place s\ se certe,
     Nici în veac va îngrozi, c\ci Îi place ca s\ ierte!
10 Nu ne-a dat pentru p\cate cuvenita noastr\ plat\,
     Nici pentru f\r\delegi nu ne-a dat a Sa r\splat\!
11 C\ci pe cât de-nalt e cerul [i-i peste p\mânt mai sus,
     A[a-i mila Lui de mare pentru cel ce-I st\ supus!
12 {i cât este r\s\ritul de apus îndep\rtat,
     Ale noastre f\rdelegi de la noi le-a-ndep\rtat!
     {i prin bun\tatea Lui, pentru noi le-a-ndreptat!
13 {i cum tat\l la copii, el le ogoie[te plânsul,
     A[a-i Domnul milostiv celor ce se tem de Dânsul!...
14 C\ci El [tie [i cunoa[te ce f\ptur\ noi avem,
     C\ci [i-aduce aminte doar\, c\ ]\rân\ noi suntem!
15 C\ci ce-i omul? A lui zile sunt ca iarba trec\toare
     {i-nflorirea lui-i la fel ca [i-a câmpului o floare!
16 Un vânt trece peste dânsa [i îndat-o ofile[te,
     {i nici locul unde-a fost, nimeni nu i-l mai g\se[te!
17 Domnul îns\ mila-{i d\ ve[nic celor care-L cheam\
     {i-ndurarea-i peste cei ce de Dânsul ei au team\,
     Peste fiii [i nepo]ii care-L au mereu în seam\;
18 Peste cei care p\zesc [i-[i aduc mereu aminte
     De al S\u a[ez\mânt [i poruncile Lui sfinte,
     Ca pe toate s\ le fac\ cu a lor luare-aminte!
19 Domnu-n cer [i-a pus El tronul [i de-acolo-mp\r\]e[te
     {i-n împ\r\]ia Lui, El pe to]i îi st\pâne[te!
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20 Binecuvânta]i pe Domnul, Îngeri, bine-L cuvânta]i,
     Voi ce pururi în virtute tari [i preaputernici sta]i,
     Ce-mplini]i a Lui porunci [i-al Lui glas îl asculta]i!
21 Binecuvânta]i pe Domnul toate o[tile Lui sfinte,
     Care pururi Îl sluji]i [i-mplini]i a Lui cuvinte!
22 Binecuvânta]i pe Domnul [i-i aduce]i osanale:
     Toate-a Lui lucr\ri preasfinte, toate lucrurile Sale;
     {i-n tot locul st\pânirii unde Domnul guverneaz\,
     Suflete al meu, pe Domnul, tu Îl binecuvânteaz\!

PSALMUL  103

David

 1  Suflete al meu, pe Domnul laud\-L neîncetat!
     Doamne Dumnezeul nostru, mare e[ti [i minunat,
     C\ci cu slav\ [i podoab\ Tu e[ti pururi îmbr\cat!
 2  Tu la fel ca [i c-o hain\ cu lumina Te îmbraci
     {i-ntinzi cerul peste tot [i un cort din el Tu faci!
 3  Tu din apele de sus locuin]a }i-o-nfiripi,
     Calea }i-o înal]i pe nori, pe-ale vântului aripi.
 4  Tu din vânturi Î]i faci solii ce-i trimi]i în orice loc,
     Iar\ slug\ credincioas\ Î]i e flac\ra de foc.
 5  Tu pe tare temelie pe p\mânt l-ai a[ezat
     {i de-aceea-n veac de veac nu va fi el cl\tinat.
 6  {i i-ai dat ve[mânt adâncul, unde tot p\mântu-ncape
     {i to]i mun]ii lui înal]i i-ai acoperit cu ape.
 7  Dar le-ai dat atunci porunc\ [i în loc n-au mai r\mas
     {i la glasul cel de tunet ele-ndat\ s-au retras.
 8  {i s-au în\l]at to]i mun]ii, v\ile s-au coborât,
     Fiecare-n locul lor, unde Tu le-ai hot\rât.
 9  {i-ai pus apelor hotar peste care nu vor trece,
     Nici s\ poat\ s\ se-ntoarc\ [i p\mântul s\-l înnece.
10 Tu în v\i trimis-ai ape [i izvoare-au ap\rut
     {i prin mun]i s\ curg\ ape, Tu pâraie ai f\cut.
11 {i din ele se adap\ fiarele ce-n câmp tr\iesc
     Iar asinii cei s\lbatici setea lor [i-o potolesc.
12 Lâng\ ele locuiesc ale p\s\rilor neamuri
     {i s-aude glasul lor ciripind mereu prin ramuri.

PSALMUL  103

David
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13 Din c\m\rile-}i înalte Tu to]i mun]ii îi strope[ti
     {i cu rodurile Tale tot p\mântul îl hr\ne[ti;
14 C\ Tu faci s\ creasc\ iarba dobitoacelor ce sînt
     {i verdea]\ pentru oameni: Tu sco]i hrana din p\mânt!
15 Ne dai pâinea ca printr-însa, noi puteri s\ c\p\t\m;
     {i ne dai [i untdelemnul, fa]a s\ ne-o lumin\m,
     {i ne dai apoi [i  vinul, inima s-o bucur\m!...
16 S\tura-se-vor copacii [i s\tui or s\ r\mân\,
     {i to]i cedrii din Liban cei s\di]i de a Ta mân\!
17 C\ci într-în[ii î[i fac cuiburi p\s\rile care zbor
      {i în chiparo[i pe ramuri, cocostârcii casa lor.
18 Mun]ii-nal]i sunt ad\post pentru cerbi [i c\prioare,
     Iar fiin]ele fricoase printre stânci g\sesc sc\pare...
19 Ai f\cut pe ceruri luna, ca ea vremea s\ ne-o spun\
     {i f\cut-ai [i pe soare, care [tie când s-apun\.
20 Tu presori pe lume noaptea cu-ntunericul ei mare,
     Când jivinele p\durii se pun toate în mi[care.
21 Atunci leii dup\ prad\ alergând, mugesc mereu,
     C\ci fl\mânzi fiind, ei cer hrana de la Dumnezeu.
22 Dar când soarele r\sare, iar în codrii ei p\trund
     {i fugind în ascunzi[uri, în culcu[uri se ascund.
23 {i atuncea iese omul [i-[i începe lucrul iar\
     {i munce[te ziua toat\, pân-se face iar\[i sear\...

24 Cât de minunate-s, Doamne, ale Tale lucruri toate,
     Ce cu-atâta-n]elepciune de-a Ta mân\ sunt lucrate,
     C\ e plin întreg p\mântul de f\pturi preaminunate!

25 Iat\ marea necuprins\, care-n sânu-i larg ea are
     Viet\]i f\r\ de num\r [i atâtea târâtoare!
26 Iar pe dânsa sunt cor\bii ce plutesc încolo-ncoace
     {i în apa ei f\cut-ai pe balaur s\ se joace.
27 Toate de la Tine-a[teapt\ hran\ s\ le-o dai la vreme
     {i de-aceea niciodat\ nu-nceteaz\ s\ Te cheme!
28 De le-o dai, ele-o primesc, c\ Tu mila le-o ar\]i,
     De-}i deschizi Tu mâna Ta, au bel[ug de bun\t\]i!
29 Dac\ Fa]a Ta }i-o-ntorci, ele tremur\ [i zac,
     C\ci Tu Duhul de Li-l iei, în ]\rân\ se prefac!



147Psaltirea în versuri

30 Iar când Duhul Tu-L trimi]i, toate iar\[i prind via]\
     {i-nnoie[ti astfel p\mântul [i îi bucuri a lui fa]\!
31 Fie Domnu-n veci sl\vit [i primeasc\ osanale!
     {i s\ aib\ bucurie pentru lucrurile Sale!
32 C\ prive[te spre p\mânt [i el tremur\ de fric\,
     {i pe mun]i dac\-i atinge, mun]ii fum în sl\vi ridic\!
33 Voi cânta lui Dumnezeu, cât în via]\ voi tr\i,
     {i voi l\uda pe Domnul, atât timp cât eu voi fi!
34 Fie Lui mereu pl\cute, vorbele ce I le spun
     {i eu pururi voi fi vesel, c\ e Domnul nostru bun!
35 Piar\ p\c\to[ii to]i cu-a lor neagr\ semin]ie
     {i to]i cei nelegiui]i pe p\mânt s\ nu mai fie!
     Suflete al meu, în Domnul tu de-a pururea s\ crezi
     {i-n via]a ta întreag\ tu s\-L binecuvintezi!

PSALMUL 104

Aliluia

 1  L\uda]i pe Domnul pururi [i chema]i-I al S\u Nume
     {i-a Lui fapte le vesti]i neamurilor de pe lume!
 2  Îi cânta]i [i cu psaltirea a Lui cinste-o pream\ri]i
     {i minunile Lui toate, tuturora le vesti]i!
 3  Cu-al Lui sfânt [i mare Nume l\uda]i-v\ întruna!
     Aib\-n inimi bucurie cei ce-L cat\-ntotdeauna!
 4  Alerga]i la Domnul pururi: Lui s\-i cere]i ajutorul!
     {i-a Lui Fa]\ c\uta]i-o: El v\ e mântuitorul!

 5  Neamul cel din Avraam, sluga Sa cea credincioas\
     {i to]i fiii lui Iacov, semin]ia Sa aleas\,
 6  Aminti]i-v\ mereu de-a Lui semne minunate,
     De minuni, de judec\]i de-a Lui gur\ pronun]ate;
 7  C\ El este Domnul nostru, Dumnezeul nostru sfânt
     {i a Lui dreptate este peste-ntregul Lui p\mânt!
 8  El mereu [i-aduce-aminte de al S\u a[ez\mânt,
     Pentru mii de genera]ii de-al S\u sacru leg\mânt;
 9  De al S\u a[ez\mânt cel f\cut cu Avraam
     {i de jur\mântul c\tre Isaac [i-ntregu-i neam;

PSALMUL 104

Aliluia
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10 Jur\mânt ce lui Iacov ca o lege l-a pus El
     {i ca ve[nic leg\mânt ce-a fost pus lui Israel,
11 Când El zis-a: «Î]i voi da, ca dovad\ de iubire,
     Tot p\mântul Canaan, partea ta de mo[tenire!»
12 Ei atunci erau pu]ini, prea pu]ini atunci erau
     {i str\ini în ]ara asta [i mereu c\l\toreau.
13 C\ treceau din ]ar\-n ]ar\, din popor la alt popor,
      Pribegind pe ori[iunde, c\ n-aveau ei ]ara lor.
14 Dar pe nimeni n-a l\sat cu vreun r\u ca s\-i apese
     {i la regi le-a dat pedepse, ca în pace ei s\-i lese:
15 «Nicidecum de un[ii mei nu v-atinge]i – zicea El –
     Nici profe]ilor lui r\u s\ nu face]i în vreun fel!»

16 {i-a chemat El lipsa-n ]ar\ [i-a fost foamete de pâine,
     C-a uscat tot firul ierbii [i tot lanul cel de grâne.
17 {i-naintea lor trimis-a pe un om nevinovat;
     Pe Iosif ce-a fost vândut [i ca rob a fost luat!
18 {i-n c\tu[e-a fost el pus [i legat a fost în fiare,
     C\ l-au pus s\ stea închis [i cu lan]uri la picioare;
19 Pân\ când s-a împlinit tot al Domnului cuvânt,
     Pân\ când l-a cercetat [i pe dânsul Domnul Sfânt.
20 {i atunci st\pânul ]\rii, preaputernicul ei rege,
     A trimis s\-l slobozeasc\ [i din lan]uri s\-l dezlege.
21 {i l-a pus pe el ca domn peste casa lui s\ fie
     {i mai mare dreg\tor peste marea-i avu]ie;
22 Ca pe cei mai mari ai lui s\-i înve]e cele bune
     {i la to]i b\trânii lui s\ le-arate-n]elepciune.

23 {i atuncea Israel în Eghipet a intrat
     {i Iacov în ]ara Ham, el atunci s-a str\mutat.
24 {i-a-nmul]it poporu-I Domnul, dându-i binecuvântare
     {i decât vr\jma[ii lui l-a f\cut cu mult mai tare.
25 Dar v\zând vr\jma[ii aceasta, au urât poporu-I foarte
     {i cu robii S\i ]ineau f\r\ mil\ s\ se poarte.

26 {i-a trimis atunci pe Moise, credinciosul robul S\u
     {i pe-alesul S\u Aaron, ca s\-i scape de la r\u.
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27 {i prin marea Lui putere semne mari ei au f\cut,
     {i-n p\mântul Ham minuni cum nu s-au mai petrecut. 
28 C\-ntuneric s-a f\cut [i-a fost noapte pe p\mânt,
     C\ci s-au pus ei împotriv\, ne-mplinind al Lui cuvânt.
29 C\ a pref\cut în sânge toate apele din ]ar\
     {i to]i pe[tii cei din ape a f\cut ca ei s\ piar\.
30 Broa[te-au mi[unat prin ]ar\, peste-ntinsu-ntregii ]\ri
     {i intrat-au [i prin case [i-n a regelui c\m\ri.
31 Zis-a [i venit-au nouri de otr\vitoare mu[te
     {i ]ân]ari în toat\ ]ara, s\-i în]epe [i s\-i mu[te.
32 Nu le-a dat curat\ ploaie, ce-a plouat numai cu grindeni
     {i în toat\ ]ara lor, de foc fl\c\ri pretutindeni.
33 {i b\tut-a toat\ via [i smochinii i-a b\tut
     {i to]i pomii i-a stricat din întregul lor ]inut.
34 La porunca Lui venit-au nouri negri de l\custe
     {i omid\ f\r\ num\r, ca verdea]a s\ le-o guste.
35 {i-a sfâr[it în toat\ ]ara, toat\ iarba ca s-o road\
     {i din câmpurile lor, mistuit-au orice road\.
36 {i pe cei întâi n\scu]i i-a ucis în a lor ]ar\:
     Pârga-ntregii lor puteri a f\cut ca ea s\ piar\!
37 {i [i-a scos poporul S\u cu bogat [i-ales tezaur,
     C-aveau vase [i podoabe numai de argint [i aur;
     {i l-a scos El din robie, ca s\ nu mai fie sclav
     {i-n oricare semin]ie nu era nici un bolnav...
38 {i s-a bucurat Egiptul, când v\zu a lor plecare,
     C\ci c\zuse peste dân[ii [i-i cuprinse groaz\ mare.
39 Nor trimis-a peste dân[ii s\-i umbreasc\ [i-ndrumeze,
     Iar\ noaptea stâlp de foc calea s\ le-o lumineze.
40 Au cerut [i le-au trimis prepeli]e de mâncare
     {i cu pâinea cea cereasc\ i-a hr\nit pe fiecare.
41 Despicat-a stânca-n dou\ [i-a ]â[nit [uvoi de ape
     {i-n pustiu au curs pâraie, fiecare s\ s-adape.
42 C\ci [i-a amintit El Domnul de cuvântul S\u cel sfânt,
     Ce l-a spus lui Avraam, robul S\u cu leg\mânt!
43 {i {i-a scos poporul S\u în s\lt\ri de veselie!
     {i {i-a scos ale[ii S\i în strig\ri de bucurie!
44 {i le-a dat s\ aib\ ]ar\ al p\gânilor ]inut
     {i au luat în st\pânire al str\inilor avut,
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45 Ca poruncile Lui sfinte, ei s\ le p\zeasc\-ntruna
     {i ei Legea ce Le-a dat-o, s\ o ]ie-ntotdeauna!
     {i doar Lui s\ I se-nchine [i la altul nim\nuia
     {i cu to]ii Lui s\-I cânte: Aliluia! Aliluia!
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CATISMA XV
PSALMUL 105

David Aliluia

 1  L\uda]i pe Domnul pururi, c\ e bun cum altul nu-i!
     L\uda]i-L [i-L sl\vi]i, c\ în veac e mila Lui!
 2  Cine va putea s\ spun\ a Lui fapte minunate,
     Iar\ laudele-I cine le-ar putea vesti pe toate?
 3  Ferici]i sunt to]i aceia care Legea o p\zesc
     {i dreptatea-ntotdeauna ei cu drag o-nf\ptuiesc!
 4  Ia spre mine-aminte, Doamne, [i spre tot poporul T\u,
     {i cu-a Ta bun\voin]\ mântui[te-l de ce-i r\u!
 5  Ca s\ v\d pe-ale[ii T\i, c\ au mare fericire,
     De poporu-}i s\ m\ bucur, c\ e plin de mul]umire
     {i întruna s\ m\ laud cu aleasa-}i mo[tenire!
 6  Am gre[it ca [i p\rin]ii [i am s\vâr[it p\cate,
     C-am f\cut nelegiuire [i lucrat-am strâmb\tate.

 7  În Egipt p\rin]ii no[tri n-au luat de loc aminte
     La a Tale mari minuni; nici n-au vrut s\ ]ie minte
     Ale Tale binefaceri, ci atunci necredincio[ii,
     Contra Ta s-au r\zvr\tit lâng\ apa M\rii Ro[ii.
 8  Îns\ El i-a mântuit pentru Numele S\u sfânt,
     Ca s\-[i fac-a Sa putere cunoscut\ pe p\mânt.
 9  C\ El marea a certat-o [i îndat\ a secat
     {i-au trecut ei prin adâncuri, cum ai trece pe uscat.
10 {i i-a scos din mâna celor care-aveau pe dân[ii ur\
     {i din mâna celor care, cruzi vr\jma[i ei îi avur\.
11 {i du[manii lor cu to]ii îneca]i au fost în ape,
     C\ niciunul dintre dân[ii n-a putut ca s\ mai scape.
12 Atunci to]i v\zând aceasta au crezut a Lui cuvinte
     {i cu to]ii au cântat a Lui laude preasfinte.

13 Dar ei fapta minunat\ au uitat-o în curând
     {i n-au vrut s-a[tepte planul ce-[i pusese Domnu-n gând.
14 C\ fiind cuprin[i de poft\ în pustiul f\r\ ape,
     Ei L-au ispitit pe Domnul: s\-i hr\neasc\, s\-i adape!

CATISMA XV
PSALMUL 105

David Aliluia
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15 {i El pofta le-a-mplinit-o [i le-a dat cu prisosin]\,
     C\ le-a dat în trup [i boale, cu amar\ suferin]\...

16 {i cu Moise [i Aaron, sfântul Domnului iubit,
     Ei în tab\r\ fiind, contra lor s-au r\zvr\tit.
17 Dar s-a despicat p\mântul ca o gur\-nfometat\
     {i-nghi]it-a pe Datan [i pe-Aviron cu-a lui ceat\;
     I-a-nghi]it pe to]i adâncul [i primit-au a lor plat\;
18 {i-a fost ars\ ceata lor de un foc în vâlv\t\i,
     Iar\ para cea de foc mistuit-a pe cei r\i!

19 La Horeb ei [i-au turnat [i f\cut-au un vi]el
     {i la chipul lui de aur to]i s-au închinat la el.
20 Au schimbat ei Slava Celui care toate El cunoa[te
     Pentru chipul unui bou care pururi iarb\ pa[te!
21 {i-au uitat pe Dumnezeu, Ce le-a fost mântuitor,
     Ce-n Egipt f\când minuni, le-a venit în ajutor!
22 {i-n p\mântul Ham minuni, pedepsind necredincio[ii,
     {i-n minuni [i semne mari trecând apa M\rii Ro[ii!
23 Atunci El a vrut s\-i piard\ [i de tot s\-i nimiceasc\,
     Îns\ Moise-alesul S\u, ca pe ei s\-i mântuiasc\,
     Înaintea Lui a stat [i-a rugat pe Domnul S\u,
     S\-[i abat\-a Sa mânie [i s\ nu le fac\ r\u...

24 Au vorbit cu mult dispre], def\imând p\mântul sfânt
     {i n-au vrut deloc s\ cread\ în al Domnului cuvânt,
25 Ci au murmurat  prin corturi [i cârtit-au la tot pasul,
     C\ci n-au vrut în El s\ cread\, nici ca s\-i asculte glasul!
26 Atunci El [i-a ridicat peste dân[ii  a Sa mân\
     {i-a jurat c\ în pustie doborâ]i  or s\ r\mân\;
27 C\ va da s\mân]a lor neamurilor s\ slujeasc\
     {i prin multe ]\ri din lume va fi ca s\-i risipeasc\...

28 S-au lipit [i închinat pân-[i lui Baal-Peor
     {i cu to]ii au mâncat jertfe-aduse mor]ilor!
29 {i a mâniat pe Domnul fapta lor nelegiuit\,
     {i-o urgie f\r\ margini peste ei a fost pornit\.
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30 Dar s-a ridicat Fineas [i f\cut-a el dreptate
     {i urgia ce-i b\tea a-ncetat de a-i mai bate!
31 {i i-a fost lui socotit\ ca dreptate fapta lui
     {i la to]i urma[ii lui pân\-n veacul veacului!…

32 {i la apele Meriba ei pe El L-au mâniat
     {i atuncea chiar [i Moise pentru ei a fost certat!
33 C\ci cu duhu-i am\rât, c\ ei iar s-au r\zvr\tit,
     {i cuprins de îndoial\, el cu buzele-a gre[it...

34 Ei n-au nimicit pe neamuri, pe p\gânele popoare,
     Cum a dat porunc\ Domnul, s\-i stârpeasc\, s\-i omoare;
35 Ci cu dân[ii-amesteca]i, cu acei ce i-au învins,
     Au f\cut cu dân[ii una [i-a lor fapte le-au deprins.
36 {i s-au închinat la idoli, la mul]imea lor de zei,
     Fapt\ care s-a f\cut ca o curs\ pentru ei;
37 C-au adus la idoli jertfe, cum la dân[ii au v\zut,
     Chiar pe proprii lor feciori [i pe fiice ce-au avut.
38 {i v\rsat-au al lor sânge, sânge scump, neprih\nit,
     Ale fiilor [i fiice ce la idoli i-au jertfit,
     Când în Canaan la idoli, f\r\ a-i jeli [i plânge,
     I-au adus pe ei ca jertfe [i-au mânjit ]ara cu sânge!
39 {i a[a s-au pâng\rit, cu-a lor fapte ce-au lucrat,
     {i prin izvodiri spurcate ei atunci au desfrânat!

40 {i-a aprins atunci mânia Dumnezeu pe-al S\u popor
     {i-a urât [i mo[tenirea-I pentru toat\ fapta lor.
41 {i i-a dat atunci în mâna celor ce erau p\gâni
     {i acei care-i urau au ajuns a lor st\pâni.
42 {i i-au asuprit vr\jma[ii spre durerea tuturor
     {i a[a de umili]i fost-au ei sub mâna lor!...
43 De mai multe ori le-a dat Domnul nostru izb\vire,
     Îns\ ei Îl am\rau cu-al lor fel de vie]uire
     {i din nou atunci c\deau prin a lor nelegiuire...
44 Când vedea El strâmtorarea, care le-ntrista obrazul,
     {i-auzea a lor suspine [i le observa necazul,
45 De al S\u a[ez\mânt [i-aducea atunci aminte
      {i cu marea-I bun\tate El spre ei lua aminte;
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46 {i în inima vr\jma[\, ce-i dusese în robie,
     Mila pentru ei stârnea, ca milo[i cu ei s\ fie!...

47 Doamne Dumnezeul nostru, fie mila Ta cu noi
     {i ne-adun\ dintre neamuri [i ne scap\ din nevoi,
     Ca noi Numele T\u sfânt s\-L cânt\m [i s\-L sl\vim
     {i cu slava Ta cea mare pururea s\ ne f\lim.
48 Fie binecuvântat Dumnezeu [i Lui m\-nchin,
     Cel ce-i Domn lui Israel în to]i vecii care vin!
     {i poporul tot s\-I cânte [i s\ zic\: Amin! Amin!

PSALMUL 106

David Aliluia

 1  L\uda]i pe Domnul pururi, c\ e bun cum altul nu-i!
     L\uda]i-L [i-L sl\vi]i, c\ în veac e mila Lui!
 2  Cei r\scump\ra]i de Domnul, ei a[a mereu s\ spun\,
     Cei ce fost-au izb\vi]i din a du[manilor mân\!
 3  C\ din ]\rile str\ine El i-a strâns pe fiecare :
     Din adâncul r\s\rit – la apusul cel de soare
     {i din miezul cel de noapte – la îndep\rtata mare –
 4  C\ pe c\i necunoscute r\t\ceau tot prin pustie,
     Neg\sind nici o cetate unde casa s\ le fie.
 5  Sufereau mereu de foame [i de sete sufereau
     {i-a lor suflete într-în[ii se sfâr[eau, se istoveau!
 6  Dar în suferin]a lor, ei la Domnul au strigat
     {i din multele necazuri Domnu-ndat\ i-a sc\pat:
 7  {i i-a dus pe calea dreapt\, ca s\ nu mai r\t\ceasc\
     Ci s-ajung\ la cetatea unde-aveau s\ locuiasc\.
 8  O, de-ar l\uda pe Domnul pentru mila Lui cea mare,
     Pentru-a Lui minuni ce Domnul le-a f\cut cu fiecare!
 9  C\ de-i sufletu-nsetat, setea El i-o potole[te,
     {i de-i sufletul fl\mând, bun\t\]i îi d\ruie[te!

10 Cei care st\teau în bezn\ [i în umbra mor]ii-amare,
     Fereca]i cu întristare [i lega]i numai cu fiare,
11 C\ ei nu s-au fost supus la al Domnului cuvânt
     {i nesocotit-au sfatul Celui Preaînalt [i Sfânt;

PSALMUL 106

David Aliluia
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12 {i de-aceea-n suferin]e a lor inimi le-a smerit,
     Ei c\deau [i s\-i ridice nimenea nu s-a g\sit!
13 Dar în suferin]a lor ei la Domnul au strigat
     {i din multele necazuri Domnu-ndat\ i-a sc\pat!
14 C\ i-a scos din întuneric  [i din umbra mor]ii-amare
      {i-a rupt lan]urile lor [i le-a dat la to]i sc\pare.
15 O, de-ar l\uda pe Domnul pentru mila Lui cea mare,
     Pentru-a Lui minuni ce Domnul le-a f\cut cu fiecare!
16 C\ El por]ile de-aram\ Le-a distrus, le-a sf\râmat,
     {i z\voarele de fier El le-a rupt, le-a-nl\turat!

17 Cei nebuni, cei f\r\ minte, prin a lor nesocotin]\,
     {i prin mari nelegiuiri, au ajuns la suferin]\;
18 {i dezgust de orice hran\ ei având mereu în suflet,
     Lâng\-a mor]ii por]i de groaz\ ei st\teau f\r-de-r\suflet!
19 Dar în suferin]a lor, ei spre Domnul au strigat
     {i din multele necazuri Domnu-ndat\ i-a sc\pat!
20 C-a trimis Cuvântul S\u, cel mai sfânt dintre cuvinte,
     {i pe to]i i-a vindecat [i i-a smuls chiar din morminte.
21 O, de-ar l\uda pe Domnul pentru mila Lui cea mare,
     Pentru-a Lui minuni ce Domnul le-a f\cut cu fiecare!
22 S\-I aduc\ pururi jertf\, mul]umit\  s\-I jertfeasc\,
     {i-n strig\ri de bucurie lucrurile s\-I vesteasc\!

23 Cei ce umbl\ cu cor\bii pe a m\rii suprafa]\
     {i pe ape mari alearg\ la nego] s\ fac\ fa]\,
24 To]i aceia v\d în mare ale Domnului  lucr\ri
     {i-ale Lui minuni ce face în abisu-adâncii m\ri:
25 C\ El zice [i furtuna de îndat\ se stârne[te
     {i ridic\ valul m\rii ce din-nalt se pr\bu[e[te,
26 {i-i ridic\ pân-la ceruri [i-n adâncuri îi coboar\,
     {i-ngrozi]i în a lor, suflet gata sunt ca ei s\ moar\!
27 C\ci se clatin\ într-una, ca [i omul beat când merge
      {i-a lor mult\ iscusin]\ le dispare, li se [terge!
28 Dar în suferin]a lor, ei  spre Domnul au strigat
     {i din multele necazuri Domnu-ndat\ i-a sc\pat!
29 C\ furtuna El opre[te [i-apoi lini[te se face,
     {i-nspumatul val de ap\ lini[tit el st\ [i tace.
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30 {i-s cu to]ii bucuro[i  c\ El toate-a lini[tit,
     {i-i va duce pe ei Domnul la limanul mult dorit.
31 O, de-ar l\uda pe Domnul pentru mila Lui cea mare,
     Pentru-a Lui minuni ce Domnul le-a f\cut cu fiecare!
32 S\-L sl\veasc\-n adunare, când s-adun\ tot poporul,
     {i s\-L laude b\trânii când se strânge tot soborul!

33 El preface orice râu în pustiu, în loc secat,
     {i izvoarele de ap\ în p\mântul sterp, uscat;
34 {i preface-n s\r\tur\ ]ara cea mai roditoare,
     Din pricina r\ut\]ii ce poporul ei o are!
35 Tot El face din pustie lac de ap\ st\t\toare,
     {i p\mântul cel uscat îl preface în izvoare.
36 {i acolo El a[az\ pe acei ce-au fl\mânzit,
     {\-[i zideasc\ o cetate, locul lor de locuit;
37 Ca s\ semene ogoare, vie ca s\ r\s\deasc\
     {i s\ strâng\ multe roade, ca-n bel[ug ei s\ tr\iasc\.
38 {i ca s\ se înmul]easc\, El îi binecuvinteaz\ 
     {i-a lor vite niciodat\ nu se mai împu]ineaz\!

39 Dac\ sunt prea asupri]i  [i ajung pu]ini la num\r,
     De dureri [i suferin]e, ce le duc mereu pe um\r,
40 El dispre]ul Lui [i-l vars\ pe mai marii lor acum,
     {i s\ pribegeasc\-i las\ prin pustiul f\r\ drum!
41 Dar ridic\ pe s\rac, din nevoi îl izb\ve[te
     {i la fel ca [i pe-o turm\ neamul lui îl înmul]e[te!
42 To]i cei drep]i v\zând aceasta, ei mereu se veselesc,
     Iar cei r\i [i-astup\ gura [i cu limba amu]esc!
43 Cine are-n]elepciune, s\ observe-acestea toate,
     {i el mila de la Domnul va pricepe [i socoate!

PSALMUL 107

David

 1  Gata-i inima mea, Doamne, gata-i inima s\-}i cânt,
     {i pe Tine s\ Te laud, Dumnezeule Preasfânt!
 2  Voi cânta cu a mea gur\, voi cânta [i din psaltire,
     C\ aceasta-i a mea slav\: ca s\ cânt a Ta m\rire!

PSALMUL 107

David
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 3  {i de[teapt\-te psaltire [i tu scump\ harfa mea,
     C\ f\când cu voi cântare, zorile voi de[tepta!
 4  Te-oi sl\vi printre popoare, Doamne Dumnezeul meu!
     Printre neamuri Te-oi cânta [i Te-oi l\uda mereu!
 5  C-a Ta mil\ f\r\ margini pân-la ceruri a p\truns
     {i a Ta credincio[ie pân-la nouri a ajuns!
 6  Dumnezeule, Te-nal]\ peste ceruri mai presus,
     {i luceasc\-n tot p\mântul a Ta slav\ de nespus!
 7  Pentru preaiubi]ii T\i, ca ei s\ se izb\veasc\,
     Dumnezeule, ne-auzi! Dreapta-}i s\ ne mântuiasc\!
 8  Zis-a Domnul Dumnezeu în loca[ul S\u cel sfânt!
     «Birui-voi tot Sichemul [i-am s\-mpart al lui p\mânt!
     Iar\ valea lui Sucot m\sura-voi peste tot!
 9  Al meu este Galaadul [i Manase este-al meu,
     Efraim Îmi este coiful, Iuda e-mp\rat mereu!
10 Vasu-Mi de sp\lat Moabul: el e-acela ce M\ spal\!
     Spre Edom, spre Idumeia Îmi întind a Mea sandal\!
     {i asupra ]\rii lor, Filistenii to]i s\ [tie,
     Scot întruna, scot mereu strig\te de bucurie!»
11 La cetatea înt\rit\ cine m\ va duce oare?
     Pân\-n ]ara lui Edom cine-mi poate da-ndrumare?
12 Nu Tu oare, Domnul nostru , care-acum ne-ai lep\dat
     {i nu vrei s\ ne cuno[ti?
     {i Tu oare, Domnul nostru, ce mereu ne-ai ajutat,
     N-ai s\ vrei s\ mergi cu noi, s\ conduci a noastre o[ti?
13 D\-ne, Doamne, ajutorul, c\ci avem necaz amarnic,
     {i-ajutorul de la oameni e de[ert [i e zadarnic!
14 Noi cu Dumnezeul nostru vom avea izbând\ mare,
     C\ pe to]i vr\jma[ii no[tri, El pe to]i o s\-i doboare!

PSALMUL 108

David

 1  Doamne, Dumnezeul meu, fala mea, nu mai t\cea!
     De cei r\i m\ izb\ve[te [i-ocrote[te via]a mea!
     C-au deschis vr\jma[ii mei gura lor r\ut\cioas\
     {i-mi vorbesc cu viclenie [i cu limb\ mincinoas\!

PSALMUL 108

David
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 2  M\ batjocoresc  întruna cu vorbirea lor hain\,
     {i se r\zboiesc cu mine f\r-s\ aib\ vreo pricin\.
 3  Pe când eu le-ar\t iubire, ei m\ du[m\nesc mereu,
     Dar întruna pentru dân[ii eu m\ rog lui Dumnezeu!
 4  Pentru binele f\cut, r\u îmi fac peste m\sur\,
     Iar iubirea ce le-o port, ei mi-o r\spl\tesc cu ur\!
 5  Pune pe vr\jma[ul meu, un om r\u s\-l st\pâneasc\,
     Iar în dreapta lui s\ stea diavolul ca s\-l pârasc\!
 6  Când va fi la judecat\, el s\ ias\ vinovat,
     Iar\ rug\ciunea lui s\ se schimbe în p\cat!
 7  Zilele-i pu]ine fie, via]\ scurt\ s\ tr\iasc\,
     Iar a lui dreg\torie altul vrednic s-o primeasc\!
 8  To]i copiii câ]i îi are s\ r\mân\ f\r\ tat\,
     Iar femeia lui s-ajung\ v\duv\ neajutorat\!
 9  R\t\cind copiii lui s\ cer[easc\-n lumea toat\
     {i departe ei s\ cear\ de-a lor cas\ d\râmat\!
10 C\m\tarii s\-i ridice tot avutul care-l are
     Iar str\inii s\-i r\peasc\ tot ce-a strâns cu-a lui sudoare!
11 Nim\nui nu-i fie jale, s\ nu-l caine pe dânsul
     Nici pentru orfanii lui s\ nu-l podideasc\ plânsul!
12 To]i urma[ii câ]i îi are, s\ dispar\ de pe lume,
     Iar cu neamul ce-l urmeaz\, s\ se sting\ al lor nume!
13 A p\rin]ilor p\cate pururea la Domnul mearg\,
     {i gre[eala mamei sale niciodat\ nu se [tearg\,
14 Ca s\ fie ele pururi înaintea Celui Sfânt
     {i s\ nu-i mai pomeneasc\ nimenea de pe p\mânt!
15 C\ n-a vrut s\ fac\ mil\, el uitând de îndurare,
     Ci a prigonit s\rmanul [i pe omul f\r\ stare
16 {i pe cel zdrobit la suflet, pân-ce-a fost ca s\-l omoare!
17 A iubit numai blestemul: de blestem s\ aib\ parte!
     N-a vrut binecuvântarea: ea s\ stea de el departe!
18 S\ se-mbrace cu blestemul [i ca haina-i s\-l încap\,
     {i ca apa s\-l p\trund\, cum p\trunde când bea ap\,
     {i la fel ca untdelemnul care oasele-i adap\!
19 {i s\-i fie ca ve[mântu-i [i-ntru el s\ stea cuprins
     {i ca brâul lui cu care el de-a pururi este-ncins!...
20 Toate-acestea fie plata celor ce m\ prigonesc
     {i a celor care-ntruna r\u de mine tot vorbesc!
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21 Iar Tu, Doamne-al bun\t\]ii, care-n paz\-}i toate sînt
     Mântuie[te-m\, m\ scap\, pentru Numele T\u Sfânt!
22 C-am ajuns nenorocit [i a[a s\rac sunt eu
     {i-a mea inim\-ntristat\ plânge înl\untrul meu!
23 Pier ca umbra trec\toare din lumina cea îngust\
     {i mereu sunt alungat cum alung\ o l\cust\!
24 Mi-au sl\bit de tot genunchii, de atât cât am postit
     {i-am ajuns atât de slab, c\ de tot m-am istovit!
25 De ocar\ le-am ajuns [i de ei nu mai încap,
     {i întruna m\ privesc [i tot dau mereu din cap!
26 Doamne Dumnezeul meu, miluie[te-m\, m-ajut\!
     Izb\ve[te-m\ de dân[ii, dup\ mila-}i cunoscut\!
27 Ca s\ vad\ ei aceasta, s\ le fie cunoscut,
     C\ Tu, Doamne, cu-a Ta mân\ toate-acestea le-ai f\cut!
28 Tu îi binecuvânteaz\, de m\ blestem\ pe mine:
      De se scoal\-asupra mea, s\-i acoperi cu ru[ine
      {i atuncea robul T\u se va bucura de Tine!
29 S\ se-mbrace cu ocara to]i prigonitorii mei
     {i ca o manta ru[inea s\-i acopere pe ei!
30 Voi sl\vi atunci pe Domnul cu-a mea gur\-ntotdeauna,
     {i în mijlocul mul]imii Îl voi l\uda întruna!
31 C\ s\racului de-a dreapta El îi st\, ca s\-L p\zesc\
     {i de cei ce-l osândesc, sufletul s\-i izb\veasc\!
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CATISMA XVI
PSALMUL 109

David

 1  Domnul Domnului meu zis-a: «{ezi de-a dreapta-Mi pân-voi pune
 2  Pe vr\jma[i-}i sub picioare, c\ci pe to]i }i-i voi supune!
 3  C\ toiag puternic Domnul din Sion Î]i va trimite,
     S\ domne[ti peste vr\jma[i cu puteri nem\rginite!
 4  {i  în ziua biruin]ei, str\lucind în cele sfinte,
     Tot poporul T\u cu Tine va lua la Tine-aminte,
     C\ din sânu-Mi Te-am n\scut, de luceaf\r mai înainte!

 5  {i f\cut-am jur\mânt  [i-ndoielii nu m\ plec:
     Tu e[ti preot peste veacuri cum a fost Melchisedec!»
 6  Domnul stând de-a dreapta Ta, Dumnezeule a toate,
     Pe-mp\ra]i îi va sf\rma, când mânia-I va socoate,
 7  Judecat\ El va face neamurilor pân-departe
     {i va umple-ntreg p\mântul, peste tot, cu trupuri moarte.
 8  C\ în multe ]\ri la du[mani capetele va sf\rma
     {i din râu va bea pe cale [i El capul va-n\l]a!

PSALMUL 110

Aliluia

 1   Din tot sufletu-mi pe Domnul, eu mereu L-oi l\uda
      {i în sfatul celor drep]i [i când ei s-or aduna!
 2   Ale Domnului lucr\ri sunt atât de mari [i sfinte
      {i dorite-s de aceia ce-mplinesc a Lui cuvinte!
 3   Lucrul Lui e numai slav\, frumuse]e [i splendoare,
      {i dreptatea Lui r\mâne, c\ e-n veci nemuritoare!
 4   El vestite a f\cut ale Lui minuni mereu,
      Înduratul, milostivul [i preabunul Dumnezeu!
 5   Celor ce se tem de Dânsul hran\ El le d\ întruna
      {i de-al S\u a[ez\mânt {i-aminte[te-ntotdeauna!
 6   A minunilor putere la poporu-I ar\tat-o,
      Când luat-a de la neamuri mo[tenirea [i i-a dat-o!

PSALMUL 110

Aliluia
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 7   Adev\rul [i dreptatea sunt a mâinii Lui lucrare
      {i poruncile Lui toate adev\r sunt fiecare!
 8   C\ temei au adev\rul [i-n dreptate sunt lucrate
      {i de-aceea-n veci de veci ele sunt întemeiate!
 9   {i poporului S\u Domnul mântuire El i-a dat,
      {i al S\u a[ez\mânt El pe veci l-a-ntemeiat,
      C-al S\u Nume este sfânt [i-I atât de-nfrico[at!
 10 Temerea de Domnul este început de-n]elepciune
      {i e partea celui care voiei Sale se supune,
      C-a Lui slav\ d\inuie[te [i în veci nu mai apune!

PSALMUL 111

Aliluia

 1  Fericit e omul care el de Domnul s\u se teme
     {i-ale Lui porunci el ]ine s\ le fac\-n orice vreme!
 2  Neamul s\u va fi puternic [i dura-va pe p\mânt,
     C\ci cei drep]i întotdeauna binecuvânta]i ei sînt!
 3  Bog\]ia [i bel[ugul, ele-n casa lui vor fi
     {i a lui neprih\nire, ea în veci va d\inui!
 4  Celui drept, în întuneric lui lumina îi r\sare,
     C\ e bun [i milostiv [i e plin de îndurare!
 5  Bine-i merge celui care se îndur\ s\-mprumute,
     {i cu mult\ judecat\ a lui fapte sunt f\cute!
 6  Pomenirea celui drept ve[nic\ mereu va fi
     {i nicicând în veci de veci el nu se va mai cl\ti!
 7  Niciodat\ nu se teme, de-i vorbit cumva de r\u,
     C\-i cu inima-nt\rit\ de n\dejdea-n Domnul s\u!
 8  {i-având inima-nt\rit\, el nu [tie ce e frica,
     Pân\ va vedea vr\jma[ii ru[ina]i [i de nimica!
 9  El împarte-n dreapta-n stânga, miluind pe cel s\rac,
     {i dreptatea lui r\mâne, d\inuind din veac în veac;
     {i-a lui frunte luminat\, întru slav\ e-n\l]at\!

10 P\c\tosul vede-acestea [i cu din]ii lui scrâ[ne[te,
     {i cuprins de-a lui mânie, el de ciud\ se tope[te,
     Îns\ pofta celui r\u, ea nicicând nu se-mpline[te!

PSALMUL 111

Aliluia
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PSALMUL 112

Aliluia

 1  L\uda]i cu to]i pe Domnul! Robii Lui Îl l\uda]i!
     {i al Domnului sfânt Nume l\uda]i-L [i-L cânta]i!
 2  Fie binecuvântat al S\u Nume c\ e sfânt,
     De acum [i pân\-n veac [i în cer [i pe p\mânt!
 3  De la soarele-r\sare pân-la soarele –apune,
     L\udat s\ fie Domnul [i-al S\u sfânt [i mare Nume!
 4  Peste neamuri [i popoare preaînalt e Domnul pus,
     Iar\ slava Lui cea mare peste ceruri mai presus!
 5  Cine este precum Domnul, Dumnezeul nostru oare?
     Cel ce-nalt El locuie[te? Cine-I are-asem\nare?
 6  El de sus [i-apleac\ ochii c\tre toate câte sînt
     {i spre cei  smeri]i prive[te [i în cer [i pe p\mânt.
 7  El ridic\ pe s\rac din ]\rân\ [i nevoi
     {i pe cel nenorocit îl înal]\ din gunoi;
     {i cu mila Lui cea mare El îl binecuvânteaz\,
     {i-mpreun\ cu mai marii din poporu-I îl a[eaz\!
 8  {i femeii, care stearp\ mai-nainte ea era,
     El îi d\ o locuin]\, cas\-acum s\ aib\ ea
     {i ca mam\-ntre copii, vesel\ cu ei s\ stea!

Aliluia! Aliluia!

PSALMUL 113

Aliluia

 1  Când ie[it-a Israel din Egiptul cu amar
     {i când casa lui Iacov dintre cei de neam barbar,
 2  Iuda a ajuns s\-I fie un loca[ pentru sfin]ire,
     {i ajuns-a Israel, ca s\-I fie mo[tenire!
 3  Atunci marea a v\zut [i-a secat al ei puhoi
     {i Iordanul n-a mai curs [i-a-ntors apa-napoi.
 4  Mun]ii au s\ltat cu to]ii, cum berbecii salt\ ei,
     Iar\ dealurile toate au s\rit ca ni[te miei.
 5  Ce ai, mare, de-ai fugit [i-a secat al t\u puhoi?
     {i, Iordane, de ce apa ]i-ai întors-o înapoi?

PSALMUL 112

Aliluia

PSALMUL 113

Aliluia
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 6  {i voi, mun]i, de ce s\lta]i cum berbecii salt\ ei?
     {i voi, dealuri, ce ave]i de s\ri]i ca ni[te miei?
 7  Se cl\te[te-ntreg p\mântul, Domnul Fa]a când [i-arat\,
     Dumnezeul lui Iacov, Cel cu Fa]a luminat\!
 8  Cela ce-n pustie stânca a schimbat-o în izvoare
     {i din cremenea cea tare a scos ap\ curg\toare!

 9  Nu doar nou\, nu doar nou\, Doamne, slava ne-apar]ine,
     Ci preasfântului T\u Nume toat\ slava se cuvine
     Pentru mila [i-adev\ru-}i, care sunt mereu cu Tine!
10 Pentru ce p\gânii, Doamne, s\ tot zic\ ei mereu:
     «Unde-i Dumnezeul lor? Au ei oare Dumnezeu?»
11 Domnul Dumnezeul nostru [i în cer [i pe p\mânt,
     Tot ce vrea El rânduie[te, c\ci în mân\ toate-I sînt!

12 Iar\ idolii lor sunt numai aur [i argint,
     Lucrul mâinii omene[ti [i de-aceea pururi mint!
13 Gur\ au, dar nu vorbesc; au [i ochi, dar nu privesc;
14 Au urechi, dar nu aud; au [i nas, dar ce folos,
     C\ nu au în el miros!
15 Au picioare, dar nu merg; dou\ mâini, dar nu le-ntind,
     {i din gâtul lor uscat, nici-un sunet nu desprind!
16 Tot a[a ca ei s\ fie to]i acei ce-i fac pe dân[ii
     {i acei ce cred în ei [i î[i pun n\dejdea-ntr-în[ii!

17 Israele-n Domnul t\u tu mereu n\d\jduie[te;
     El î]i este ajutorul [i tot El te ocrote[te!
18 Casa lui Aaron în Domnul, tu mereu n\d\jduie[te;
     El î]i este ajutorul [i tot El te ocrote[te!
19 Cei ce ave]i de Domnul team\, doar în El n\d\jdui]i,
     C-ajuta]i sunte]i de Domnul [i de Domnul ocroti]i!
20 C\ci de noi Î[i va aduce Domnul Dumnezeu aminte
     {i El binecuvântare ne va da cu daruri sfinte:
     Binecuvânta-va casa neamului lui Israel
     {i pe casa lui Aaron binecuvânta-va El!
21 Celor ce se tem de Domnul binecuvânt\ri va da,
     Celor mici [i celor mari ce fac pururi voia Sa!
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22 S\ v\ umple pe voi Domnul cu-ale Sale bunuri sfinte
     {i pe voi [i fiii vo[tri ce-[i aduc de El aminte!
23 S\ v\ binecuvânteze pe voi pururi Domnul Sfânt,
     Cela ce f\cut-a cerul [i-a f\cut acest p\mânt!
24 Cerurile câte sunt, ale Domnului sunt toate
     Iar p\mântul pentru oameni l-a l\sat, cu bun\tate!
25 Mor]ii nu Te-or l\uda, Doamne, cu al lor cuvânt
     {i nici to]i aceia care se pogoar\ în p\mânt,
26 Ci noi to]i câ]i suntem vii, noi L-om binecuvânta,
     {i pe Domnu-n veci de veci, noi mereu L-om l\uda!

Aliluia! Aliluia!

PSALMUL 114

Aliluia

 1  Bucuros eu sunt de Domnul [i voi fi neîncetat,
     C\ci El glasul rug\ciunii ce-am f\cut, l-a ascultat!
 2  C-a plecat a Sa ureche c\tre greu necazul meu
     {i de-aceea-n toat\ via]a eu Îl voi chema mereu!
 3  C\ de tot m\-nf\[urase ale mor]ii leg\turi
     {i de tot eram cuprins de-ale iadului torturi,
     Ce-mi puneau mereu-nainte noaptea mor]ii [i-a t\cerii
     {i eram cu totul prad\ întrist\rii [i durerii!
 4  Dar atuncea am chemat numele lui Dumnezeu:
     «Te rog, Doamne, de m\ scap\, mântuind sufletul meu!»
 5  Milostiv e Domnul nostru [i e drept cu-adev\rat!
     Domnul Dumnezeul nostru este mult preaîndurat!
 6  C-atunci Domnul ce p\ze[te pe cel f\r\ r\utate,
     Din necaz m-a izb\vit cu-a Sa mare bun\tate!
 7  Suflete al meu, te-ntoarce la odihna ce-ai avut,
     C\ atât de mare bine Domnul ]ie ]i-a f\cut!
 8  C\ de moarte-a izb\vit sufletu-mi [i de durere,
     Ochii mi-a sc\pat de lacrimi [i piciorul de c\dere!
 9  De aceea-ntru dreptate [i cuprins de bucurii, 
     Înainte-I voi umbla în p\mântul celor vii!

PSALMUL 114

Aliluia



165Psaltirea în versuri

PSALMUL 115

Aliluia

 1  Am crezut [i de aceea am gr\it cu a mea  gur\:
     «Sunt mai mult ca ceilal]i oameni nec\jit peste m\sur\!»
 2  {i-n necazul meu cel mare eu mi-am zis: «nici un folos
     Nu ne-aduce nou\ omul, c\ tot omu-i mincinos!
 3  Oare cum voi r\spl\ti Domnului cu vrednicie
     Pentru-atâtea binefaceri câte mi-a f\cut El mie?
 4  Eu, paharul mântuirii voi lua ca r\spl\tire
     {i al Domnului Sfânt Nume voi chema ca mul]umire!
 5  {i-ale mele juruin]e c\tre Domnul voi plini,
     Când de fa]\-n locu-I sfânt tot poporul S\u va fi!»

 6  Scump\ este înaintea Domnului Cel drept [i sfânt,
     Moartea celor cuvio[i, ce iubi]i de Domnul sînt!
 7  Rob î]i sunt de-a pururi, Doamne, rob î]i sunt [i-al roabei fiu,
     C-ale mele leg\turi mi le-ai rupt, al T\u s\ fiu!
 8  Jertfa laudei curate voi aduce }ie-ntruna
     {i al Domnului Sfânt Nume voi chema întotdeauna!
 9  {i-ale mele juruin]e c\tre Domnul voi plini,
     Când de fa]\-n locu-I sfânt tot poporul S\u va fi:
10 În a Domnului cur]i sfinte ale Casei Lui sublime,
     Ce se afl\ în mijlocu-]i, scumpe Ierusalime!

PSALMUL 116

Aliluia

 1 L\uda]i pe Domnul neamurile toate;
    {i-L sl\vi]i pe Dânsul ale lumii gloate!
 2 C\ e mare mila-I ce ne-arat\-ntruna
    {i-adev\rul Lui biruie[te-ntotdeauna!

PSALMUL 117

Aliluia

 1  L\uda]i cu to]i pe Domnul
     {i sl\veasc\-L pururi omul:

PSALMUL 116

Aliluia

PSALMUL 117

Aliluia

PSALMUL 115

Aliluia
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C\ e bun cum nimeni nu-i,
C\ în veac e mila Lui!

 2  Casa Israel s\ zic\ 
     {i de Domnul aib\ fric\:

C\ e bun cum nimeni nu-i,
C\ în veac e mila Lui!

 3  Casa lui Aaron s\ zic\
     {i de Domnul aib\ fric\:

C\ e bun cum nimeni nu-i,
C\ în veac e mila Lui!

 4  Zic\ dar [i to]i acei
     Ce de Domnul ei au team\
     {i pe Domnul ei Îl cheam\:

C\ e bun cum nimeni nu-i,
C\ în veac e mila Lui!

 5  Eu pe Domnul L-am chemat când eram la strâmtorare
     {i degrab m-a ascultat [i-n loc larg mi-a dat sc\pare!
 6  Domnul meu cu mine este [i n-oi [ti ce-nseamn\ frica!
     C\ n\dejdea pus\-n oameni nu ajut\ la nimica!
 7  Domnu-mi este ajutorul [i pe to]i vr\jma[ii mei
     Cu-ndr\zneal\-i voi privi, f\r\ s\ m\ tem de ei!
     C\ ce-mi poate face omul? N-o s\-mi fac\ el nimica!
 8  Mult mai bine este-n Domnul, tu n\dejdea s\ ]i-o pui,
     C\ n\dejdea pus\-n oameni nu ajut\ nim\nui!
 9  {i-i mai bine-a ta n\dejde, ca în Domnul t\u s-o ai,
     C\ n\dejdea în cei mari este ca un putregai!
10 Du[m\noasele popoare toate m-au împresurat,
     Dar cu-al Domnului Sfânt Nume le-am înfrânt [i le-am c\lcat!
11 Toate m-au împresurat [i-mprejur au t\b\rât,
     Dar cu-al Domnului  Sfânt Nume le-am învins, le-am doborât!
12 Ca albinele pe-un fagur a[a m-au înv\luit
     {i cum focul arde spinii, ele-a[a m-au pârjolit,
     Dar cu-al Domnului Sfânt Nume le-am b\tut, le-am biruit!
13 Cu putere m-au izbit ca s\ cad spre râsul lor,
     De îndat\ îns\ Domnul mi-a venit în ajutor!
14 Domnul este-a mea t\rie [i-a mea laud\ El este,
     C\ci când sunt la strâmtorare, Domnul meu m\ mântuie[te!
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15 Drep]ii to]i prin corturi strig\, to]i cuprin[i de bucurie;
     Scot strig\ri de biruin]\, scot strig\ri de veselie:
16 Dreapta Domnului cea tare, ea acum s-a în\l]at!
     Dreapta Domnului puterea, ea acum [i-a ar\tat!
17 De aceea n-am s\ mor, ci va fi s\ mai tr\iesc,
     Ca de-a Domnului minuni eu mereu s\ povestesc!
18 C\ certare mi-a dat Domnul [i adesea m-a mustrat,
     Îns\ bun a fost cu mine, c\ El mor]ii nu m-a dat!

19 A drept\]ii por]i deschide]i, larg deschide]i pentru mine,
     Ca intrând prin por]i la Domnul, s\-L sl\vesc cum se cuvine!
20 Poarta Domnului e-aceasta, a drept\]ii sfânt\ poart\,
     {i printr-însa intr-aceia ce dreptatea-n inimi poart\!

21 Te sl\vesc pe Tine, Doamne, c\ m-ai ascultat întruna
      {i al meu izb\vitor Tu mi-ai fost întotdeauna!
22 Piatra care ziditorii de nimic au socotit-o,
     A ajuns în cap de unghi, unde ei au potrivit-o!
23 Domnul a f\cut ca astfel ea s\ fie a[ezat\
     {i de-aceea-n ochii no[tri este piatr\ minunat\!

24 Asta-i ziua care Domnul  a voit ca s\ ne-o dea:
     S\ ne bucur\m într-însa, s\ ne veselim în ea!
25 O, Tu, Doamne Domnul nostru, d\-ne nou\ mântuire!
     O, Tu, Doamne Domnul nostru, d\-ne nou\ prop\[ire!

26 Bine este cuvântat cela ce-ntru Domnul vine!
     Din al Domnului  loca[ noi v\ cuvânt\m de bine!
27 Dumnezeu ne este  Domnul [i ne d\ lumina-n dar!
     Preg\ti]i a voastre jertfe [i le-aduce]i la altar!

28 Tu e[ti Dumnezeul meu [i Te-oi l\uda mereu!
     {i Te-oi pream\ri, din suflet, }i-oi aduce mul]umire,
     Doamne, Dumnezeul meu, piatra mea de mântuire!
29 L\uda]i cu to]i pe Domnul 
     {i sl\veasc\-L pururi omul:

C\ e bun cum nimeni nu-i,
C\ în veac e mila Lui!  
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CATISMA XVII
PSALMUL 118

Aliluia 

A Alef

 1  Ferici]i acei ce calea f\r\ pat\ [i-o p\streaz\
     {i-n via]a lor întreag\ Legea Domnului urmeaz\!
 2  Ferici]i cei ce p\zesc ale Lui înv\]\minte 
      {i din inim\-L doresc [i iubesc a Lui cuvinte!
 3  C\ aceia niciodat\ n-or s\ fac\ f\rdelegi,
     Ci pe c\ile Lui umbl\ anii vie]ii lor întregi!
 4  C\ porunc\ Tu ai dat ca poruncile-}i preasfinte
     Pururea s\ le p\zim [i s-avem la ele-aminte!
 5  O, de-ar fi s\ am întruna îndreptat\ a mea cale,
     A[a fel ca s\ p\zesc Legea-nv\]\turii Tale!
 6  Nu m-a[ ru[ina deloc [i n-a[ mai ro[i atunci,
     Chiar de-ar fi s\-mi pui în fa]\ pe oricare din porunci!
 7  Ci Te-a[ l\uda întruna cu-a mea inim\ curat\,
     C-a[ putea ca s\ înv\] a Ta dreapt\ judecat\!
 8  Ale Tale Legiuiri le voi ]ine, Doamne-ntruna!
     Nu m\ p\r\si de tot, fii cu mine-ntotdeauna!

B Bet

 9  Cum un tân\r va p\stra pururi calea lui curat\?
     Numai dac\-n drumul lui Legea Ta va fi urmat\!
10 Cu-a mea inim\-nsetat\ eu mereu Te-am c\utat,
     De la sfintele-}i porunci nu l\sa ca s\ m-abat!
11 Am primit cuvântul T\u [i în inim\-l p\zesc,
     Ca-mpotriva Ta nicicând eu s\ nu p\c\tuiesc!
12 Binecuvântat e[ti, Doamne, Ziditoru-ntregii firi,
     M\ înva]\ s\ cunosc ale Tale orânduiri!
13 Am vestit cu-a mele buze spre a fi de-nv\]\tur\
      Ale Tale hot\râri ce-ai rostit cu a Ta gur\!
14 C\ci p\zind a Tale Legi am atâta desf\tare,
     Mult mai mult decât mi-ar da bog\]ia cea mai mare!
15 La poruncile-}i preasfinte eu întruna m\ gândesc,
      {i-ale Tale c\i curate ochii mei le urm\resc!

CATISMA XVII
PSALMUL 118

Aliluia 
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16 {i la Legile-}i preasfinte eu mereu voi cugeta
     {i preasfântul T\u cuvânt n-o s\-l pot nicicând uita!

C Chimel

17 Mil\ f\ cu robul T\u! Mil\ d\-mi [i voi tr\i
     {i preasfântul T\u cuvânt pururi eu îl voi p\zi!
18 Ca s\ v\d, deschide-mi ochii [i putea-voi în]elege
      Ale Tale mari minuni ce-ai f\cut cu a Ta Lege!
19 Am ajuns str\in pe lume [i nemernic pe p\mânt,
     Nu ascunde de la mine preacuratul T\u cuvânt!
20 Însetat e al meu suflet [i de tot se istove[te,
     Dup-a Tale judec\]i [i întruna le dore[te!
21 Tu certat-ai pe cei mândri [i pe to]i i-ai blestemat,
      C-ale Tale-orânduiri ei pe toate le-au c\lcat!
22 Ia-mi dispre]ul [i ocara ce-mi gr\iesc atâtea guri,
     C\ p\zesc întotdeauna ale Tale-nv\]\turi!
23 To]i cei mari m\ clevetesc, ci-n zadar gr\iesc de r\u,
      C\ la Legea Ta cea sfânt\ mediteaz\ robul T\u!
24 Cu-ale Tale-nv\]\turi m\ desf\t de-atâtea ori
      {i-ale Tale Legi îmi sunt cei mai buni sf\tuitori!

D Dalet

25 Sufletul mi s-a lipit de p\mânt – în neputin]\ –
     Tu m\-nal]\, m\ ridic\ dup\-a Ta f\g\duin]\!
26 }i-am spus toate-a mele c\i ce-am ales s\ merg în via]\,
      Iar\ Tu m-ai ascultat: ale Tale Legi m\-nva]\!
27 F\-m\ ca s\ în]eleg a poruncilor c\rare
     {i la Sfintele-}i minuni voi gândi f\r\-ncetare!
28 Sufletu-mi se istove[te de p\rerile de r\u:
     Înt\re[te-m\ Tu iar\[i cu preasfânt cuvântul T\u!
29 Dep\rteaz\ de la mine a minciunii trist\ cale
     {i-mi d\ darul ca s\ fiu urm\tor poruncii Tale!
30 Adev\rul mi-am ales calea-mi pururi de urmat,
     {i-ale Tale judec\]i eu nicicând nu le-am uitat!
31 De-ale Tale-nv\]\turi m-am lipit [i le urmez,
     Nu l\sa vreodat\, Doamne, ca eu s\ m\ ru[inez!
32 Pe-a poruncilor c\rare alerga-voi via]a toat\,
      C\ci prin ele-ntotdeauna inima mi se desfat\!
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E He

33 M\ înva]\, Doamne, calea Legilor ce mi le-ai dat
     {i pe dânsa pa[ii mei îi voi ]ine ne-ncetat!
34 A Ta Lege s-o pricep, d\-mi pricepere, d\-mi minte
     {i cu inima mea toat\ voi lua la ea aminte!
35 Pe-a poruncilor c\rare m\-ndrumeaz\ s\ p\[esc,
     C\ci aceasta mi-i pl\cerea care pururi o doresc!
36 La a Tale-nv\]\turi pleac\ inima-mi s\ fie,
     Nu s\ aib\-n ea dorin]a de câ[tig, de bog\]ie!
37 Ceea ce-i de[ert\ciune, f\ ca ochi-mi s\ nu vaz\,
     Ci pe calea Ta curat\  Tu întruna m\ viaz\!
38 Împline[te-}i juruin]a pentru robul ce Te cheam\,
     Juruin]a ce-o dai celor care au de Tine team\!
39 Dep\rteaz\-a mea ocar\ ce triste]ii m\ supune,
     C-ale Tale judec\]i sunt de-a pururi, Doamne, bune!
40 Iat\ vreau s\ împlinesc ale Tale porunci toate;
     F\-m\, Doamne, s\ tr\iesc întru sfânta Ta dreptate!

F Vau

41 Vie, Doamne, peste mine îndurarea Ta divin\
     {i cum Tu f\g\duit-ai mântuirea Ta s\ vin\!
42 {i voi da r\spuns la cei ce m\ tot batjocoresc,
     C\-n preasfântul T\u cuvânt eu mereu n\d\jduiesc!
43 Nu-mi lua de tot din gur\ adev\rul care-l spun,
     C\-n a Tale judec\]i eu n\dejdea mea o pun!
44 Voi p\zi cuvântul T\u, Legea Ta o voi p\zi
      Pururea din veac în veac [i cât veacurile-or fi!
45 Voi umbla întru l\rgime, voi umbla nestrâmtorat,
     C\ci poruncile-}i preasfinte eu mereu le-am c\utat.
46 Împ\ra]ilor voi spune despre-a Ta înv\]\tur\
     {i deloc nu voi ro[i ce voi spune cu-a mea gur\!
47 În a Tale porunci sfinte m\ voi desf\ta întruna,
     C\ din toat\-a mea fiin]\ le iubesc întotdeauna!
48 La poruncile-}i divine mâinile voi ridica,
     C\ci atâta le iubesc, cum nu pot a cuvânta
     {i la Legea Ta cea sfânt\ eu mereu voi cugeta!
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G Zain

49 Adu-}i Doamne-aminte, ad\-}i de cuvântul ce l-ai spus 
     C\tre robul T\u [i-n care eu n\dejdile mi-am pus!
50 C\ci aceasta m\ mângâie când necazul m\-ntristeaz\,
     C\ a Ta f\g\duin]\, ea mereu m\-nvioreaz\!
51 Cei ce-s mândri nu-nceteaz\ joc de mine ca s\-[i bat\,
     Îns\ de la Legea Ta nu m-abat eu niciodat\!
52 Mi-am adus aminte, Doamne, cum f\ceai Tu alt\dat\,
     Când f\ceai Tu judecat\ [i m-am mângâiat îndat\!
53 M\ cuprinde-ades mâhnirea când îi v\d pe to]i cei r\i,
     Cum ei uit\ de-a Ta lege [i urmeaz\ alte c\i!
54 Ale Tale-nv\]\turi erau cântecele mele,
     Când adesea pribegeam [i m\ mângâiam cu ele!
55 Pân-[i noaptea de-al T\u Nume, Doamne-aminte-mi aduceam,
     C\ mereu gândeam la Tine [i-a Ta Lege o p\zeam!
56 Toate-acestea se-ntâmplau [i se petreceau cu mine,
     C\ poruncile-}i p\zeam ca pe cel mai mare bine!

H Het

57 Partea mea de-a pururi, Doamne, (am gr\it [i mai gr\iesc),
     E ca sfintele-}i cuvinte, eu mereu s\ le p\zesc!
58 Fe]ii Tale eu m\ rog cu adânc\ umilin]\:
     Miluie[te-m\, m-ajut\, dup\-a Ta f\g\duin]\!
59 Doamne, toate-a mele c\i le-am v\zut, le-am cercetat
     {i spre-a Tale-nv\]\turi pa[ii mei i-am îndreptat!
60 M\ silesc s\-nf\ptuiesc [i nicicând nu m\ gândesc
     Ca preasfintele-}i porunci s\ nu }i le-ndeplinesc!
61 P\c\to[ii pus-au curse ca s\ fiu de ei vânat,
     Dar eu Legea Ta cea sfânt\ niciodat\ n-am uitat!
62 M-am sculat în miezul nop]ii ca eu laude s\-}i cânt,
     C-ale Tale judec\]i toate cu dreptate sînt!
63 Sunt p\rta[ cu cei ce team\ ei de Tine au întruna
     {i cu cei ce a Ta Lege o p\zesc întotdeauna!
64 De-a Ta mil\, Doamne Sfinte, este plin întreg p\mântul,
     Tu întruna m\ înva]\ s\-}i p\zesc mereu cuvântul!
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K Tet

65 Bun e[ti robului T\u, Doamne, celui plin de umilin]\,
     C\ Tu bine i-ai f\cut dup\-a Ta f\g\duin]\!
66 D\-mi priceperea cea bun\ [i m\-nva]\-n]elepciune,
     C\ci eu cred întotdeauna c\ poruncile }i-s bune!
67 Pân\ când am suferit, p\c\tos am fost [i r\u,
     Dar de când m-ai pedepsit, eu p\zesc cuvântul T\u!
68 Bun e[ti, Doamne, [i-al T\u bine, Tu îl d\rui lumii-ntregi,
     Tu cu marea-}i bun\tate m\ înva]\-a Tale Legi!
69 Cei trufa[i neadev\ruri împotriv\-mi n\scocesc,
     Dar, cu inima mea toat\, eu poruncile-}i p\zesc!
70 Ei au inima-ngr\[at\, n-au putere de-a-n]elege,
     Îns\ eu întotdeauna m\ mângâi cu a Ta Lege!
71 Bine este c\ Tu, Doamne, ai f\cut s\ m\ smeresc,
     C\ci a[a m-ai înv\]at a Ta Lege s-o p\zesc!
72 Mult mai scump\-mi este mie Legea gurii Tale sfinte,
     Ca tot aurul [i-argintul ce – comori –mi-ar sta-nainte!

I Iod

73 M-au f\cut a Tale mâini, m-au zidit a[a cum sînt,
     D\-mi pricepere, d\-mi minte, ca s\-nv\] al T\u cuvânt!
74 Cei ce team\ au de Tine, când m\ v\d se-nveselesc
     C\-n a Ta f\g\duin]\ eu mereu n\d\jduiesc!
75 {tiu c-a Tale judec\]i toate-s, Doamne, cu dreptate
     {i c\ drept Tu e[ti [i-atunci, a Ta mân\ când m\ bate!
76 Fie-mi mila Ta de-a pururi mângâiere-n suferin]\,
     Cum Tu robului T\u spus-ai, când i-ai dat f\g\duin]\!
77 {i s\ vin\ peste mine mila Ta [i voi viea,
     C\ci în Legea Ta-mi g\sesc toat\ mângâierea mea!
78 Fie ru[ina]i trufa[ii ce m-apas\ f\r\ vin\,
     C\ eu pururi cercetez toat\ Legea Ta divin\!
79 Cei ce team\ au de Tine c\tre mine s\ se-ndrepte,
     {i acei care cunosc Legile-}i preaîn]elepte!
80 Fie-mi inima curat\ când eu, Doamne, o-ndrumez
      Dup\-a Tale-nv\]\turi, ca s\ nu m\ ru[inez!
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J  Caf

81 Dup\ ajutorul T\u sufletu-mi se istove[te,
     Dar în sfântul T\u cuvânt inima-mi n\d\jduie[te!
82 A[teptând f\g\duin]a-}i, ochi-mi s-au întunecat,
     {i de-aceea zic întruna: Când voi fi eu mângâiat?
83 C-am ajuns precum e-o piele care-n fum ea st\ uscat\,
     Îns\-a Tale-nv\]\turi nu le uit eu niciodat\!
84 Câte zile-i vei mai da ca s\ aib\ robul T\u?
     {i când oare osândi-vei pe to]i cei ce îmi fac r\u?
85 Cei trufa[i mi-au spus bra[oave, multe-au fost a-mi cuvânta,
     Dar niciuna dintre ele nu-i la fel ca Legea Ta!
86 C-ale Tale-nv\]\turi toate-s adev\rul sfânt!
     Scap\-m\, c\ pe nedrept prigonit de dân[ii sînt!
87 Au fost gata s\ m\ piard\ [i s\ fiu de tot sfâr[it,
     Îns\ sfintele-}i porunci nicidecum n-am p\r\sit!
88 D\-mi via]\, d\-mi putere dup\ mila Ta cea mare,
     C-ale Tale-nv\]\turi voi p\zi f\r\-ncetare!

L Lamed

89 Pentru ve[nicie, Doamne, c\ din ve[nicie e[ti,
     Cu preasfântul T\u cuvânt cerurile le-nt\re[ti!
90 Tu ai pl\smuit p\mântul [i mereu el st\, St\pâne,
     {i din neam în neam întruna adev\rul T\u r\mâne!
91 Prin porunca-}i pân\ ast\zi, toate au statornicie,
     C\ci în lume câte sunt toate sunt supuse }ie!
92 Dac\ Legea Ta cea sfânt\ n-ar fi fost a mea pl\cere,
     Eu de mult a[ fi pierit în necazuri [i durere!
93 Niciodat\ n-am s\ uit a Ta  Lege ce m\-nva]\,
     C\ci prin ea întotdeauna Tu îmi dai mereu via]\!
94 Sunt al T\u, m\ mântuie[te c\ Tu doar\ m-ai creat
     {i-ale Tale-nv\]\turi eu mereu le-am c\utat!
95 S\ m\ piard\ to]i cei r\i, m\ pândesc mereu cu ur\,
     Îns\ eu adânc p\trund a Ta sfânt\-nv\]\tur\!
96 Tot ce e des\vâr[it un sfâr[it [i margini are,
     Numai sfintele-}i porunci, ele-n veci nu au hotare!
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M Mem

97   Cât de mult iubesc eu, Doamne, Legea Ta [i ]in la ea,
       C\ci în toate-a mele zile ea-i mereu gândirea mea!
98   C\ mai în]elept m\ face [i s\ judec mult mai bine
       Decât to]i vr\jma[ii mei c-a Ta Lege-o am cu mine!
99   Am ajuns mai înv\]at decât cei ce m\ înva]\,
       C-ale Tale-nv\]\turi le gândesc [i-mi dau pova]\!
100 {i mai mult decât b\trânii, sunt cu mult mai priceput,
       C\ poruncile-}i preasfinte eu întruna le-am ]inut!
101 Mi-am oprit piciorul meu s\ nu calce drumul r\u,
       Ca astfel s\ pot mereu, s\ p\zesc cuvântul T\u!
102 De la Legea Ta cea dreapt\ nu m-abat nicicând în via]\,
       C\ Tu-mi e[ti înv\]\torul, care pururi m\ înva]\!
103 Cât de dulci în cerul gurii sunt cuvintele-}i preasfinte!
       C\-s mai dulci ca mierea-n gur\ ale Tale dulci cuvinte!
104 Sfintele-}i porunci îmi dau din lumina-n]elepciunii!
       {i de-aceea eu ur\sc orice cale a minciunii!

N  Nun

105  E cuvântul T\u f\clie pentru pa[ii mei când merg,
        {i lumin\ neapus\ pe c\r\ri pe unde-alerg!
106 Ale Tale Legi preadrepte m-am jurat s\ le p\zesc,
       {i f\cut-am jur\mânt, am s\ mi-l îndeplinesc!
107 Am\rât-îs foarte tare, m-au învins p\reri de r\u!
       Tu m\-nvioreaz\, Doamne, dup\ sfânt cuvântul T\u!
108 Jertfa mea de bun\voie, care-o spune- a mea gur\,  
       Mi-o prime[te [i m\-nva]\ a Ta sfânt\-nv\]\tur\!
109 Mi-i via]a în pericol [i-s mereu înfrico[at,
       Dar de Legea Ta cea sfânt\ niciodat\ n-am uitat!
110 Curse mi-au întins cei r\i, ca s\ fiu ademenit,
        Dar de la porunca-}i sfânt\ eu nicicând n-am r\t\cit!
111 Ale Tale-nv\]\turi mo[tenit-am pe vecie,
       C\-s a inimii de-a pururi cea mai mare bucurie!
112 S\-mplinesc a Tale Legi, a mea inim\-i plecat\,
       C\ci aceasta îmi aduce a Ta ve[nic\ r\splat\!
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O Sameh

113 Pe to]i cei f\r\ de lege i-am urât întotdeauna,
       Iar\ Legea Ta cea sfânt\ o iubesc [i-o ]in întruna!
114 Ad\postul meu Tu e[ti [i  ocrotitorul meu
       {i în sfânt cuvântul T\u eu n\d\jduiesc mereu!
115 Dep\rta]i-v\ de mine cei nelegiui]i [i r\i,
       C-ale Domnului porunci voi p\zi [i-a Sale c\i!
116 Dup\-a Ta f\g\duin]\ sprijin d\-mi ca s\ viez,
       {i-n n\dejdea-mi nu l\sa ca eu s\ m\ ru[inez!
117 M\ ajut\, Doamne Sfinte, ca eu s\ m\ mântuiesc
       {i de sfintele-}i porunci pururi am s\-mi amintesc!
118 Tu dispre]uie[ti pe to]i cei ce Legea-}i ocolesc,
        C\ minciuni, neadev\ruri ei întruna n\scocesc!
119 M\turat-ai pe cei r\i de pe lume ca pe-o zgur\
       {i de-aceea am iubit  sfânta Ta înv\]\tur\!
120 De-a Ta fric\ a mea carne mi se-ncrâncen\ întruna
       {i de-a Tale judec\]i eu m\ tem întotdeauna!

P Ain

121 P\zesc Legea Ta întruna [i dreptatea o p\zesc,
       Nu m\ da pe mâna celor ce mereu m\ asupresc!
122 Ia sub ocrotirea Ta pe-al T\u rob s\-i fie bine,
       Ca trufa[ii s\-nceteze a-[i mai bate joc de mine!
123 A[teptându-}i mântuirea ochii mi-au paianjenit,
       {i dreptatea Ta pe care mie mi-ai f\g\duit!
124 Mil\ f\ cu robul T\u dup\ bun\tatea Ta
       {i-ale Tale Legiuiri nu-nceta a m\-nv\]a!
125 Eu sunt robul T\u, St\pâne, cel mai slab dintre f\pturi:
       Mil\ d\-mi s\ pot pricepe ale Tale-nv\]\turi!
126 A venit de-acuma vremea Însu[i Domnul s\ lucreze,
       C\ to]i calc\ Legea Ta [i vor s-o desfiin]eze!
127 Îns\ eu iubescu-}i, Doamne, Legea sfânt\ ce ne-ai dat,
       Decât aurul mai mult, decât aurul curat!
128 De aceea eu alerg la a Ta înv\]\tur\,
       Iar\ calea cea nedreapt\ o privesc mereu cu ur\!
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R Fe

129 Ale Tale-nv\]\turi minunate-s, Doamne Sfinte,
        {i de-aceea al meu suflet le p\trunde cu-a sa minte!
130 Explicarea Legii Tale tuturor le d\ lumin\,
       {i d\ mult\-n]elepciune celor care nu au vin\!
131 Gura mea deschis-am, Doamne, [i adânc am suspinat,
       C\ de sfintele-}i porunci sunt de-a pururi însetat!
132 Caut\ spre mine, Doamne, [i m\ mântuie de r\u,
       Cum prive[ti spre to]i aceia ce iubesc Numele T\u!
133 Înt\re[te pa[ii mei s\ urmeze-al T\u cuvânt,
       {i s\ nu m\ st\pâneasc\ r\ut\]ile ce sînt!
134 Izb\ve[te-m\ de-aceia ce m\ clevetesc întruna
       {i poruncile-}i preasfinte voi p\zi întotdeauna!
135 Peste robul T\u de-a pururi str\luceasc\ a Ta fa]\
        {i-ale Tale Legiuiri Tu întruna m\ înva]\!
136 Râu de ap\ ochi-mi vars\, cum ar fi dou\ izvoare,
       C-a Ta Lege nu-i p\zit\ ci-i c\lcat\ în picioare!

S }ade

137 Drept e[ti, Doamne-n veci de veci [i mereu Tu drept Te-ar\]i,
       C\ sunt drepte-ntotdeauna ale Tale judec\]i!
138 Ale Tale-nv\]\turi drepte sunt de Tine date 
       {i-ntru totul ele sunt pururea adev\rate!
139 M\ topesc de-atâta râvn\, c\ eu v\d vr\jma[ii mei
       Cum a Tale-nv\]\turi necinstite sunt de ei!
140 Ars în foc Î]i e cuvântul, preacurat [i l\murit
       {i de-aceea robul T\u l-a iubit [i pre]uit!
141 Mic am fost eu socotit [i am fost [i def\imat,
       Îns\-a Tale-nv\]\turi niciodat\ n-am uitat!
142 Este-n veci a Ta dreptate, pentru-un timp nelimitat
       {i-a Ta Lege este pururi adev\ru-adev\rat!
143 Când necazul, strâmtorarea m\ cuprind cu-a lor putere,
       Atunci sfintele-}i porunci îmi sunt scump\ mângâiere!
144 Ale Tale-nv\]\turi drepte-n veci vor d\inui!
       D\-mi în]elepciune, Doamne, minte d\-mi [i voi tr\i.
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T Caf

145 Doamne-auzi-m\, m-ascult\, c\ din suflet Te-am chemat
       {i al T\u a[ez\mânt va fi pururea urmat!
146 C\tre Tine am strigat, mântuie[te-m\ îndat\
        {i-a Ta sfânt\ Legiuire fi-va pururea urmat\!
147 Eu Te chem atunci când zorii înc\ ei nu se ivesc,
       C\ci în sfântul T\u cuvânt eu mereu n\d\jduiesc!
148 Pân-nu-i straja dimine]ii deschid ochii [i-i trezesc,
       Ca-n a Ta înv\]\tur\ eu mereu s\-i adâncesc!
149 Glasul meu auzi-l, Doamne, cu-a Ta mil\ care-o ai
       {i cu dreapta-}i judecat\ Tu via]\ ca s\-mi dai!
150 S-au apropiat de mine, cei ce fac f\r\delege,
       Dar se duc cu to]i departe, când aud de a Ta Lege!
151 Dar Tu-mi e[ti aproape, Doamne, e[ti aproape-ntr-adev\r
        {i-ale Tale porunci toate sunt de-a pururi adev\r!
152 Eu cunosc de mult\ vreme a Ta sfânt\ m\rturie,
       C\ din veac ai a[ezat-o pentru-întreaga ve[nicie!

U Re[

153 Vezi-mi, Doamne, strâmtorarea [i m\ izb\ve[te-ndat\,
       C\ eu Legea Ta cea sfânt\ n-am uitat-o niciodat\!
154 Ap\r\-mi pricina, Doamne, [i m\ ia sub a Ta paz\
       {i dup\ cuvântul T\u grabnic Tu m\-nvioreaz\!
155 E departe mântuirea pentru cei ce au p\cat,
       C-ale Tale-orânduiri ei nicicând n-au c\utat!
156 Multe îndur\ri ai, Doamne, dup\-a Ta bun\voin]\,
       D\ruie[te-mi via]\, Doamne, dup\-a Ta f\g\duin]\!
157 Mul]i îmi sunt prigonitori [i cei ce m\ nec\jesc,
       Îns-a Tale-nv\]\turi eu nicicând nu p\r\sesc!
158 Am v\zut necredincio[ii ce se dau mereu la r\u
       {i de aceea m-am scârbit, c\ nu ]in cuvântul T\u!
159 Vezi ce mult iubesc eu, Doamne, ale Tale porunci toate!
       Tu mereu m\-nvioreaz\ cu-a Ta mare bun\tate!
160 Pentru sfântul T\u cuvânt adev\ru-i temelia
        {i-ale Tale drepte Legi sunt pe toat\ ve[nicia!
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V {in

161 În zadar m\ prigonesc cei mai mari, cei mai de seam\,
       C\ numai de-al T\u cuvânt, mie-mi este pururi team\!
162 De cuvântul T\u m\ bucur cu o mare bucurie,
       Ca [i unul care dat-a peste-o mare bog\]ie!
163 C\ ur\sc de tot minciuna [i o [i dispre]uiesc,
        Iar\ Legea Ta cea sfânt\ eu atâta o iubesc!
164 {i de [apte ori pe zi eu Te laud, Preasl\vite,
       Pentru-a Tale judec\]i drepte [i des\vâr[ite!
165 Cei ce Legea Ta iubesc bucura-se-vor de pace
       {i vreun r\u cumva acestor’ nimeni nu le poate face!
166 Doamne-n ajutorul T\u eu mereu n\d\jduiesc
       {i-ale Tale porunci sfinte eu mereu le împlinesc!
167 Ale Tale-nv\]\turi de-al meu suflet sunt urmate,
       C\, pe cât nu pot eu spune, le iube[te el pe toate!
168 Am p\zit a Tale Legi [i poruncile-}i preasfinte,
       C\ Tu toate-a mele c\i le ai pururi înainte!

Z Tau

169 Rug\ciunea mea s-ajung\ la a Ta bun\voin]\,
       D\-mi în]elepciune, Doamne, dup\-a Ta f\g\duin]\!
170 Pân-la Tine s\ str\bat\ a mea cerere fierbinte:
       Izb\ve[te-m\, m\ scap\ dup\ sfintele-}i cuvinte!
171 De-ale mele buze, Doamne, vei fi pururi l\udat,
       C-ale Tale-orânduiri Tu mereu m-ai înv\]at!
172 {i-a mea limb\-al T\u cuvânt îl va tot vesti întruna,
       C-ale Tale porunci toate drepte sunt întotdeauna!
173 Vie-mi, Doamne-n ajutor a Ta mân\ cât mai des,
        C\ci poruncile-}i preasfinte, eu pe ele le-am ales!
174 Mântuirea Ta, o, Doamne, o doresc atât de tare
       {i-a Ta Lege sfânt\-mi este cea mai mare desf\tare!
175 Viu va fi sufletul meu [i el Te va l\uda
        {i-ale Tale judec\]i pururi m\ vor ajuta!
176 R\t\cit-am ca o oaie [i-s pierdut [i-nstr\inat;
       Caut\ spre robul T\u, c-a Ta Lege n-am uitat!
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CATISMA XVIII
PSALMUL 119

O cântare a treptelor

 1  C\tre Domnul am strigat când eram eu nec\jit
     {i, cu marea-I bun\tate, El degrab m-a auzit!
 2  Scap\-mi sufletul [i-acuma, Doamne, scap\-mi-l îndat\
     {i de buz\ mincinoas\ [i de limba cea [ireat\!
 3  Ce va fi ca s\-]i aduc\, ce va fi s\-]i deie oare,
     Tu vr\jma[ule ce e[ti, a ta limb\-am\gitoare?
 4  Doar s\ge]i prea-ascu]ite, Cel Puternic care-L superi,
     El asupr\-}i va trimite, arse-n focul de ienuperi!
 5  Vai de mine, vai c\ stau la Me[ec peste hotar
     {i în corturi locuiesc în p\mântul lui Chedar!
 6  C\-s pribeag de mult\ vreme [i nu pot nimica face,
     C\ destul am stat cu-aceia, ce nu vor s\ fac\ pace!
 7  C\ci eu pacea o iubesc, dar atunci când pace voi
     {i gr\iesc cumva de pace, ei sunt gata de r\zboi!

PSALMUL 120

O cântare a treptelor

 1  Ridicându-mi ochii mei c\tre mun]i, m-am întrebat:
     De la cine-mi va veni ajutorul a[teptat?
 2  Ajutorul meu îmi vine de la Domnul meu Preasfântul,
     Cela Care a f\cut cerurile [i p\mântul!
 3  El nu va l\sa picioru-]i ca s\ [ov\ie pe drum,
     C\ci Acel ce te p\ze[te nu va dormita nicicum!
 4  Iat\ nu va dormita, nici nu va dormi de fel,
     Cela ce p\ze[te pururi pe poporu-I Israel!
 5  Domnu-]i este p\zitorul [i tot El te ocrote[te
     {i de-a dreapta stându-]i Domnul, El pe tine te umbre[te!
 6  {i de-aceea ziua-noaptea tu umbrit vei fi întruna,
     C\ nici soarele te-o arde, nici cu blânda-i raz\ luna!
 7  Domnu-}i va p\zi intrarea [i ie[irea ca s\ treci
     {i va fi mereu cu tine de acum [i pân\-n veci!

CATISMA XVIII
PSALMUL 119

O cântare a treptelor

PSALMUL 120

O cântare a treptelor
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PSALMUL 121

O cântare a treptelor a lui David

 1  Mult m\ bucur când îmi spun o chemare-a[a frumoas\:
     «Hai cu to]ii ca s\ mergem la a Domnului meu Cas\!»
 2  {i-acum iat\ pa[ii no[tri cu-a poporului mul]ime,
     Poposesc [i-]i stau pe praguri, scumpe Ierusalime!
 3  Ierusalimul nostru e-o cetate în\l]at\,
     {i-i a[a de strâns zidit\, parc\-ar fi dintr-o bucat\.
 4  Semin]iile acolo urc\ toate întru el,
 5  L\udând pe Domnul dup\ Legile lui Israel.
 6  C\ acolo-i a[ezat tronul cel de judecat\,
     Tronul casei lui David, cas\ binecuvântat\!
 7  Pentru Ierusalim pace s\-i ur\m [i tihn\:
     «Cei ce te iubesc pe tine aib\ pururea odihn\!
 8  Între zidurile tale pacea-ntruna s\ domneasc\
     {i-n palatele domne[ti lini[tea s\ st\pâneasc\!
 9  Pentru fra]i [i pentru prieteni, pentru-a lor prietenie,
     Pentru dân[ii î]i gr\iesc: pace-n sânul t\u s\ fie!
10 Pentru Casa care-o are Domnul nostru Dumnezeu,
     Eu din inim\-]i doresc: binele s\-l ai mereu!»

PSALMUL 122

O cântare a treptelor

 1  Îmi ridic spre Tine ochii, Doamne-al o[tilor cere[ti,
     Cela ce din ve[nicie, Tu în ceruri locuie[ti!
 2  Cum ai robului ochi cat\ spre-a st\pânului s\u mân\
 3  {i cum roaba-[i are ochii a]inti]i spre-a ei st\pân\,
 4  Tot a[a [i ochii no[tri stau privind spre cer mereu,
     Pân-ce ne va mântui Domnul nostru Dumnezeu!
 5  Miluie[te-ne, Tu, Doamne! Mil\ ai de robii T\i,
     C\ ne-a s\turat ru[inea [i dispre]ul celor r\i!
 6  C\ ni-i sufletul s\tul [i ni-i inima amar\,
     C\ ne fac de râs cei mândri [i trufa[ii de ocar\!

PSALMUL 122

O cântare a treptelor

PSALMUL 121

O cântare a treptelor a lui David
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PSALMUL 123

O cântare a treptelor a lui David

 1  De n-aveam cu noi pe Domnul – Israel a[a s\ spun\!
 2  De n-aveam cu noi pe Domnul, când cu ura lor nebun\,
     Oamenii  s-au ridicat ca pe noi s\ ne r\pun\,
 3  Ei ne-ar fi-nghi]it de vii [i cu totul ne-ar fi stins,
     Atunci când asupra noastr\ ei mânia [i-au aprins!
 4  {i la fel ca un potop ne-ar fi potopit pe noi,
     Peste sufletele noastre trecând to]i ca un puhoi!
 5  C\ci atunci ar fi trecut peste sufletele noastre
     Cum trec groaznicele valuri, care fac numai dezastre.
 6  Binecuvântat s\ fie Domnul nostru, c\ El iar\
     Nu  ne-a dat s-ajungem prad\ pentru din]ii lor de fiar\!
 7  Sufletul ni l-a sc\pat ca s\ fie liber iar,
     Ca [i-o pas\re ce scap\ dintr-un la] de p\s\rar:
     La]ul ruptu-s-a [i noi am sc\pat de-acel puhoi!
 8  Ajutorul nostru este Domnul Dumnezeu Preasfântul,
     Cela Care a f\cut cerurile [i p\mântul!

PSALMUL 124

O cântare a treptelor

 1  Cei ce-[i pun n\dejdea-n Domnul nu s-or cl\tina nicicând,
     C\-s ca muntele Sion, care-n veci e-acela[i stând!
 2  {i cum Ierusalimul e de mun]i împrejmuit,
     Tot a[a în veci poporu-I e de Domnul ocrotit!
 3  C\ nu va l\sa toiagul celor r\i s\ st\pâneasc\
     Peste soarta celor drep]i, ca cei drep]i s\ nu gre[easc\,
     Întinzându-[i a lor mâini [i ce-i r\u s\-nf\ptuiasc\!
 4  Doamne, c\tre cei ce-s buni, bun\tatea Ta }i-o-ndreapt\
     {i spre cei f\r\ prihan\ [i cu inima cea dreapt\!
 5  Iar pe cei ce se abat, ca tot strâmbe c\i s\ ]ie,
     Nimici-i-va pe ei Domnul cu cei r\i, s\ nu mai fie!

Israele, pace ]ie!

PSALMUL 124

O cântare a treptelor

PSALMUL 123

O cântare a treptelor a lui David
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PSALMUL 125

O cântare a treptelor

 1  Când pe robii din Sion i-a-ntors Domnul din robie,
     Se p\rea c-aveam un vis, vis de mare bucurie!
 2  Râsu-atuncea, veselia, gura noastr\ a umplut-o
     {i cântarea bucurie limba noastr\-a cunoscut-o!
     {i atunci printre popoare se zicea de ele-ntruna:
     «Mari minuni cu dân[ii face Domnul lor întotdeauna!»
 3  Da, minuni f\cut-a Domnul, c\ ne-a-ntors din ]\ri str\ine
     {i de-aceea-a noastre inimi sunt de bucurie pline!
 4  Doamne-ntoarce pe to]i robii spre a nu mai suferi!
     F\-i s\ curg\ ei ca râuri, care merg spre miaz\zi!
 5  Cei ce seam\n\ plângând vor fi plini de bucurie,
     C\ la vreme secera-vor în cânt\ri de veselie!
 6  Cel ce seam\n\ cu lacrimi [i pe brazde vars\ stropii,
     H\ulind se va întoarce, aducând în bra]e snopii!

PSALMUL 126

O cântare a treptelor a lui Solomon

 1  De n-ar face Domnul casa, orice munc\ de zidar,
     De prisos r\mâne toat\, ca f\cut\ în zadar!
     {i-o cetate, dac\ Domnul n-ar mai fi s-o ocroteasc\,
     În zadar mai stau de veghe cei ce-s pu[i ca s-o p\zeasc\!
 2  În zadar în zori de ziu\ voi de munc\ v-apuca]i
     {i-n zadar pân\-nnopteaz\ voi întruna tot lucra]i,
     Ca amara vostr\ pâine s-o ave]i, ca s-o mânca]i;
     C\ci acelor ce-L iubesc [i iubi]i ei sunt de Domnul,
     Le d\ pâine ca s\ aib\ chiar [i când î[i dorm ei somnul!
3   Mo[tenire sunt copiii, care-i de la Domnul dat\
     {i a pântecelui road\ este-a Domnului r\splat\!
 4  Ce-s pentr-un o[tean viteaz  ascu]itele-i s\ge]i,
     Pentru-un tat\-i sunt copiii din a sale tinere]i!
 5  Fericit e omul care mul]i copii în cas\ cre[te,
     C\ vr\jma[ilor la poart\ când gr\ie[te, nu ro[e[te!

PSALMUL 126

O cântare a treptelor a lui Solomon

PSALMUL 125

O cântare a treptelor
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PSALMUL 127

O cântare a treptelor

 1  Fericit tu e[ti de-a pururi c\ de Domnul tu te temi
     {i pe c\ile Lui umbli [i mereu pe El îl chemi!
 2  C\ ce faci cu-a tale mâini bucurie-]i va aduce
     {i vei fi mereu ferice [i tot bine o vei duce!
 3  {i ca vi]a roditoare, având mult\ rodnicie,
     În l\untrul casei tale î]i va fi a ta so]ie;
     Iar copiii t\i [edea-vor ca ml\di]e de m\slin
     Împrejurul mesei tale [i te-or bucura din plin!
 4  Astfel binecuvântat este omu-n orice vreme,
     Ce pe Domnul s\u iube[te [i de Domnul s\u se teme!
 5  A[a Domnul din Sion te va binecuvânta,
     S\ vezi Ierusalimul fericit în via]a ta!
 6  {i pe-ai fiilor t\i fii tu s\-i vezi cu bucurie!

Israele, pace ]ie!

PSALMUL 128

O cântare a treptelor

 1  Din a mele tinere]e prea ades m-au asuprit
-zic\ astfel Israel-

 2  Din a mele tinere]e prea ades m-au asuprit,
     Dar cu toate-acestea iat\, c\ ei nu m-au biruit!
 3  P\c\to[ii, ca plugarii au arat spinarea mea
     {i cu-a lor nelegiuire, brazde lungi au tras pe ea!
 4  Îns\ Domnul a fost drept, c\ v\zând ce fac nebunii,
     La to]i cei nelegiui]i, El t\iat-a a lor funii!
 5  Ru[ina]i [i-nfrân]i s\ fie [i de dân[ii mearg\ zvonul,
     De to]i cei ce nu iubesc, ci ur\sc mereu Sionul!
 6  {i s\ fie ei ca iarba ce pe-acoperi[uri cre[te,
     Care pân-a nu se smulge, mai întâi se vesteje[te!
 7  Iarb\ ce s\cer\torul n-are-n mân\ ce s\ prind\,
     Nici acel ce leag\ snopii, ce cu bra]u-i s\ cuprind\!
 8  {i nici cei ce trec pe cale nu le zic cu glas vioi:
     «Domnul binecuvântarea deie-[i pururi peste voi!»

PSALMUL 128

O cântare a treptelor

PSALMUL 127

O cântare a treptelor
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     Sau s-aud\ de la dân[ii preapl\cutul lor cuvânt:
     «V\ d\m binecuvântare întru Domnul, Nume Sfânt!»

PSALMUL 129

O cântare a treptelor

 1  Din al inimii adânc strig la Tine, Doamne Sfinte:
     Auzi, Doamne, glasul meu [i spre mine ia aminte!
 2  Cu urechile-}i preasfinte, Tu auzi-m\ cu ele,
     {i ascult\-ntotdeauna glasul rug\ciunii mele!
 3  Dac\-a noastre f\rdelegi le vei socoti, St\pâne,
     Cine oare, Doamne, Doamne, cine oare-ar mai r\mâne?
 4  Dar iertarea pentru toate, Doamne sfinte, e la Tine
     {i de-aceea înainte-}i to]i se cade s\ se-nchine!
 5  Eu în Domnu-mi pun n\dejdea, c\ci în El eu am credin]a
     {i având n\dejdea-n suflet, Îi a[tept f\g\duin]a!
 6  Sufletu-mi cu dor a[teapt\, Domnul nostru ca s\ vin\,
     Mai cu dor de cum str\jerii vor a zorilor lumin\!
 7  Israele, tu în Domnul pune-a ta n\dejde mare,
     C\ la El este-ndurarea [i a ta r\scump\rare!
 8  C\ci prin mila-I f\r\ margini care-o are numai El,
     Mântui-va de p\cate pe tot neamul Israel!

PSALMUL 130

O cântare a treptelor a lui David

 1  Doamne, inima ce-o am nu-i o inim\-ngâmfat\,
     Nici a ochilor privire nu s-a seme]it vreodat\!
     {i la lucruri ce-s prea mari eu cu gândul nu m-am dus,
     Nici spre-acele lucruri care decât mine-s mai presus!
 2  Dimpotriv\, al meu suflet e smerit [i-astâmp\rat,
     Ca-n]\rcatul prunc ce st\ de-a sa mam\-mbr\]i[at!
     Da, mi-i sufletul la fel ca [i pruncul în]\rcat!
 3  Israele-a Ta n\dejde, tu în Domnul s\ ]i-o pui,
     {i în El s-o ai de-acuma pân\-n veacul veacului!

 

PSALMUL 130

O cântare a treptelor a lui David

PSALMUL 129

O cântare a treptelor
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PSALMUL 131

O cântare a treptelor

 1  De David [i-a lui blânde]e, Doamne, s\-}i aduci aminte,
 2  Cum el Domnului f\cut-a a lui sfinte jur\minte
     {i cum Celui Preaputernic Domn lui Iacov, cu credin]\,
     S-a jurat s\-I împlineasc\ urm\toarea juruin]\:
 3  «Nu voi mai intra în cortu-mi, pragul n-am s\ i-l mai trec,
     Nici în pat n-am s\ m\ sui, ca odihna s\-mi petrec;
 4  Nici pe pleoape le-oi închide, nici la ochi-mi voi da somnul,
 5  Pân\ când nu voi afla, care-i locul pentru Domnul;
     Pân\ când nu voi afla, care-i locul cu priin]\,
     Ca Puternicul lui Iacov, El s\-{i aib\ o locuin]\!
 6  Iat\, s-a gr\it c\ Arca în Efrata o g\sim
     {i noi iat\, am aflat-o pe colina Iarim.
 7  Hai cu to]ii dar s\ mergem la Loca[ul S\u cel sfânt
     {i-a[ternutului ce-l are sub picioare Domnul Sfânt,
     Închinându-ne, s\-I zicem prosterna]i pân-la p\mânt:
 8  «Scoal\, Doamne, scoal\, vino [i urmeaz\ a Ta cale,
      Pân-la locu-}i de odihn\, Tu [i Arca slavei Tale!
 9  Cu dreptate ai T\i preo]i îmbr\ca]i vor fi s\ fie,
     Iar\ credincio[ii T\i vor striga de bucurie!»

10 Pentru robul T\u David, pentru bun numele s\u,
     Nu-]i întoarce a Ta Fa]\ de la mine unsul T\u!
11 Lui David jurat-a Domnul, s-a jurat cu crez\mânt,
     {i nicicând nu va l\sa ne-mplinit al S\u cuvânt:
     «Pe-al t\u scaun de domnie, dac\ nu te-aba]i la r\u,
     Pune-voi ca s\ domneasc\ rodul pântecelui t\u!
12 {i-ai t\i fii de vor p\zi [i vor ]ine-a[ez\mântul,
     Ce l-am dat ca ei s\-l ]ie [i-Mi vor asculta cuvântul,
     {i-ai lor fii vor sta-n vecie pe-al t\u scaun de domnie!»
13 C\ Sionul l-a ales Domnul pentru locuin]\,
     Când a zis, având spre dânsul toat\-a sa bun\voin]\:
14 «El e locu-Mi de odihn\ cel ales pentru vecie
     {i în el voi locui, c\ci pl\cutu-mi-a el Mie!
15 Binecuvânta-voi hrana ca s\ fie azi [i mâine
     {i pe to]i s\racii lui îi vor s\tura cu pâine!

PSALMUL 131

O cântare a treptelor
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16 Îmbr\ca-voi pe-ai lui preo]i cu ve[mânt de mântuire,
     Iar\ credincio[ii lui vor s\lta de fericire.
17 Acolo voi în\l]a lui David putere [i t\rie
     {i-acolo voi preg\ti pentru unsul meu f\clie!
18 Cu ru[ine îmbr\ca-voi pe vr\jma[i pe totdeauna,
     Iar pe fruntea-I str\luci-va de sfin]enie cununa!»

PSALMUL 132

O cântare a treptelor a lui David 

 1  Cât de bine [i frumos [i ce mare fericire
     E ca fra]ii to]i câ]i sunt, s\ tr\iasc\ în unire!
 2  E ca mirul cel curat ce pe cap este turnat,
     Ce pe barb\-ncet pogoar\, r\spândind mirosuri sfinte
     {i pe barba lui Aaron [i pe margini de ve[minte...
 3  E ca roua cea curat\ care cade pe Hermon,
     Ce u[or apoi pogoar\ pân-pe muntele Sion...
     C\ci acolo unde via]a în unire e tr\it\,
     Binecuvânt\ri d\ Domnul [i via]\ nesfâr[it\!

PSALMUL 133

O cântare a treptelor

 1  Ale Domnului slugi toate, care-n Casa Lui voi sta]i
     {i în cur]ile lui sfinte, pe El bine-L cuvânta]i!
 2  Spre L\ca[u-I sfânt [i noaptea mâinile le ridica]i
     {i de-a pururea pe Domnul voi s\-L binecuvânta]i!
 3  {i El binecuvântarea din Sionu-I, Domnul Sfântul
     }i-o va da, Cel ce f\cut-a cerurile [i p\mântul!

PSALMUL 132

O cântare a treptelor a lui David

PSALMUL 133

O cântare a treptelor
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CATISMA XIX
PSALMUL 134

Aliluia

 1  L\uda]i mereu pe Domnul, l\uda]i-I al S\u Nume!
     L\uda]i-L [i-L sl\vi]i toate slugile, anume:
 2  Cei ce sta]i în casa Lui [i-L sluji]i pe El mereu,
     {i în cur]ile Lui sfinte ce le are Dumnezeu!
 3  L\uda]i mereu pe Domnul c\ e bun cum altul nu-i!
     Pream\ri]i-L c\ e bun [i sl\vi]i Numele Lui!
 4  C\ ales-a Domnul nostru pe Iacov ca mo[tenire
     {i-a ales pe Israel ca s\-l aib\-n st\pânire!
 5  {tiu c\ mare-i Domnul nostru [i-i cu mult mai sus ca cei
     Ce se afl\ [i-s pe lume a[a-zi[ii dumnezei.
 6  Domnul face tot ce vrea [i în cer [i pe p\mânt
     {i în mare [i în toate adâncimile ce sînt!
 7  De la margini de p\mânt norii to]i El îi ridic\
     {i d\ ploaie [i cu-n fulger tot v\zduhul îl despic\,
     Iar din toate ale Sale de nespus vistierii,
     Scoate vânturi lini[tite [i-ale Sale vijelii.
 8  El pe to]i întâi n\scu]ii din Eghipet i-a lovit,
     De la om la dobitoace [i pe to]i i-a nimicit.
 9  În mijlocul t\u, Egipte, a f\cut minuni [i semne,
     Pedepsind pe Faraon [i pe slugile-i nedemne.
10 El b\tut-a multe neamuri [i pe toate le-a distrus 
     {i-mp\ra]i puternici, tari, i-a ucis [i i-a r\pus:
11 Pe Sihon, ce ca-mp\rat st\pânea pe Amorei
     {i pe Og, ce ca-mp\rat în Basan [i-avea temei
     {i pe împ\ra]ii to]i ce erau Canaanei;
12 {i-a lor ]\ri drept mo[tenire a f\cut atuncea El,
     Ca s\ fie mo[tenite de poporu-I Israel!
13 Al T\u Nume-I ve[nic, Doamne, c\ Tu ve[nic e[ti, St\pâne!
     {i din neam în neam de-a pururi pomenirea Ta r\mâne!
14 C\ poporului S\u Domnul, El îi face judecat\
     {i spre robii Lui de-a pururi a Sa mil\ [i-o arat\!

CATISMA XIX
PSALMUL 134

Aliluia
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15 Idolii ce sunt la neamuri, sunt doar aur [i argint,
     Lucrul mâinii omene[ti [i de-aceea pururi mint!
16 Gur\ au dar nu vorbesc; au [i ochi, dar nu privesc;
17 Au urechi, dar nu aud, de-ai vorbi oricât de tare,
     Iar în gura care-o au, n-au nicicând nici-o suflare!
18 Tot a[a ca ei s\ fie, to]i acei ce-i fac pe dân[ii
      {i acei ce cred în ei [i î[i pun n\dejdea-ntr-în[ii!
19 Binecuvânta]i pe Domnul cei din casa Israel!
     Binecuvânta]i pe Domnul, casa lui Aaron la fel!
20 Binecuvânta]i pe Domnul, casa lui Levi s\ zic\!
     Binecuvânta]i pe Domnul, cei ce-ave]i de Domnul fric\!
21 Domnul nostru din Sion fie binecuvântat!
     Cel ce-n Ierusalim locuie[te ne-ncetat!

PSALMUL 135

Aliluia

1 L\uda]i pe Domnul
   {i sl\veasc\-L pururi omul!

C\ e bun cum altul nu-i,
C\ în veac e mila Lui!

2 L\uda]i pe Dumnezeu,
   C\-i mai mare ca acei
   A[a-zi[ii dumnezei!

C\ e bun cum altul nu-i,
C\ în veac e mila Lui!

3 L\uda]i pe Domnul nostru,
   C\ e Domn [i peste-acei
   Care zic c\-s domni [i ei!

C\ e bun cum altul nu-i,
C\ în veac e mila Lui!

4  C\ El singur mari minuni
    Numai El a mai f\cut,
    Care nu s-au mai v\zut!

C\ e bun cum altul nu-i,
C\ în veac e mila Lui!

5 El cu mare-n]elepciune
   Cerurile le-a f\cut,
   Precum El le-a conceput!

PSALMUL 135

Aliluia
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C\ e bun cum altul nu-i,
C\ în veac e mila Lui!

 6 El pe-ntinsul cel de ape,
    Cu puterea-I Domnul Sfântul
    A f\cut [i-a-ntins p\mântul!

C\ e bun cum altul nu-i,
C\ în veac e mila Lui!

 7 El pe cer s\ dea lumin\,
    F\cu mari lumin\tori,
    Ca s\ stea str\lucitori!

C\ e bun cum altul nu-i,
C\ în veac e mila Lui!

 8 Ziua, ca s-o lumineze,
    El a pus pe cer un soare,
    Cu lumina-i orbitoare!

C\ e bun cum altul nu-i,
C\ în veac e mila Lui!

 9 Iar\ noaptea, ca s\ fie
    Luminat\-ntotdeauna,
    A pus stelele [i luna!

C\ e bun cum altul nu-i,
C\ în veac e mila Lui!

10 El pe to]i cei din Eghipet,
     Cu întâii lor n\scu]i
     Fosta-au to]i de El b\tu]i!

C\ e bun cum altul nu-i,
C\ în veac e mila Lui!

11 Dintre ei cu-a Sa putere
     Care-o are numai El,
     El a scos pe Israel!

C\ e bun cum altul nu-i,
C\ în veac e mila Lui!

12 {i cu mâna Lui cea tare
     {i cu bra]u-I ridicat,
     Din robie i-a sc\pat!

C\ e bun cum altul nu-i,
C\ în veac e mila Lui!



190 Pr. Constantin C. Popescu – Ia[i

13  El pe apa M\rii Ro[ii
      Pe din dou\-a despicat-o
      {i-n adâncu-i a uscat-o!

C\ e bun cum altul nu-i,
C\ în veac e mila Lui!

14  {i-a trecut astfel prin mare,
      F\r-a se uda defel,
      Pe poporu-I Israel!

C\ e bun cum altul nu-i,
C\ în veac e mila Lui!

15 Iar\ Faraon [i oastea lui,
    Au r\mas ei p\c\to[ii,
    În adâncul M\rii Ro[ii!

C\ e bun cum altul nu-i,
C\ în veac e mila Lui!

16 Prin pustia f\r\ drumuri,
     C\-n pustie drumuri nu-s,
     El poporu-I [i-a condus!

C\ e bun cum altul nu-i,
C\ în veac e mila Lui!

17 Pe-mp\ra]i puternici, tari,
     I-a b\tut [i i-a distrus,
    Cu puterea-I de nespus!

C\ e bun cum altul nu-i,
C\ în veac e mila Lui!

18 {i-mp\ra]i de seam\, mari,
     I-a ucis [i i-a r\pus,
    {i puterea le-a apus!

C\ e bun cum altul nu-i,
C\ în veac e mila Lui!

19 Pe Sihon ce, ca-mp\rat,
     St\pânea pe Amorei...

C\ e bun cum altul nu-i,
C\ în veac e mila Lui!

20 {i pe Og ce, ca-mp\rat,
În Basan [i-avea temei...

C\ e bun cum altul nu-i,
C\ în veac e mila Lui!
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21 {i-a lor ]\ri, din st\pânire,
     Le-a luat atuncea El...

C\ e bun cum altul nu-i,
C\ în veac e mila Lui!

22 {i le-a dat ca mo[tenire  
     S\ le aib\ Israel!

C\ e bun cum altul nu-i,
C\ în veac e mila Lui!

23 El de noi [i-a amintit,
     Când eram noi asupri]i,
     Când eram noi umili]i!

C\ e bun cum altul nu-i,
C\ în veac e mila Lui!

24 {i de to]i asupritorii
    El degrab ne-a izb\vit
    {i de ei ne-a mântuit!

C\ e bun cum altul nu-i,
C\ în veac e mila Lui!

25 El d\ hran\ la tot trupul,
     C\ci El d\ la fiecare,
     Ca s\ aib\ de mâncare!

C\ e bun cum altul nu-i,
C\ în veac e mila Lui!

26 L\uda]i pe Dumnezeu
     Care-n ceruri st\pâne[te
     {i pe noi ne mântuie[te!

C\ e bun cum altul nu-i,
C\ în veac e mila Lui!

PSALMUL 136

Aliluia

 1  La râu st\team plângând, la râu în Babilon,
     Când ne-aduceam aminte cu to]ii de Sion;
 2  {i-n s\lcii ce pe maluri stau pururi aplecate
     Puneam a noastre harfe s\ steie atârnate!...

PSALMUL 136

Aliluia
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 3  C\ci cei ce ne robise cântare ne cereau
     {i-ap\s\torii no[tri întruna ne ziceau:
     «Cântarea din Sion, ce mult v\ place vou\,
     Cânta]i-ne-o cu to]ii, cânta]i-ne-o [i nou\!»
 4  Cum vom cânta noi oare, cuprin[i de-atâta chin,
     A Domnului cântare într-un p\mânt str\in?!...

 5  O, Ierusalime, de te-oi uita vreodat\,
     S\ fie a mea dreapt\ de-a pururea uitat\!
 6  De cerul gurii limba-mi pe veci s\ se lipeasc\,
     De nu va fi ca mintea-mi la tine s\ gândeasc\!
     De nu-mi voi face mie suprema bucurie,
     Ca Ierusalimul – înseninarea mea s\-mi fie!

 7  Aminte adu-}i, Doamne, de-ai lui Edom copii,
     Ce-n Ierusalimul cuprins de mari urgii
     Strigau atunci cu to]ii, strigau plini de mânie:
     «Strica]i-l tot, strica]i-l pân-jos la temelie!»  

 8  Ah! fiic\ tic\loas\ ce-n Babilon tr\ie[ti!
     Sortit\ e[ti pieirii cum tu nici nu gânde[ti!
     Ferice de acela ce-]i va pl\ti [i ]ie
     Cum ne-ai f\cut tu nou\ cu-atâta du[m\nie!
 9  Ferice de acela, ferice de-a lui vatr\,
     Ce-]i va lua copiii [i-i va zdrobi de piatr\!

PSALMUL 137

David

 1  Te sl\vesc pe Tine, Doamne, [i din inim\-}i cuvânt,
     {i-nainte-având pe îngeri, imn de laud\ Î]i cânt,
     C\ ascul]i a mele graiuri [i ascul]i al meu cuvânt!
 2  Pentru mila-}i [i-ndurarea-}i, Numele-}i sl\vesc întruna
     {i-n Loca[ul T\u cel sfânt m\ închin întotdeauna;
     C\-n\l]at-ai al T\u Nume pretutindeni pe p\mânt,
     C\ci Tu-}i ]ii f\g\duin]a [i-mpline[ti al T\u cuvânt!
 3  Ori[icând eu Te-am chemat, Tu degrab m-ai auzit
     {i-nt\rit-ai al meu suflet [i puterea i-ai sporit.

PSALMUL 137

David
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 4  To]i ai lumii împ\ra]i Î]i vor spune osanale
     Când ei, Doamne, auzi-vor graiurile gurii Tale;
 5  {i-ale Domnului c\i sfinte le vor l\uda mereu,
     C\ e mare a Lui slav\, care-o are Dumnezeu!
 6  Domnul este Preaînalt, dar spre cei smeri]i prive[te
     {i cunoa[te de departe pe tot cel care se mândre[te!
 7  Dac\ ajung la strâmtorare, Tu m\-nvii [i-mi dai temei,
     C\ci Tu mâna }i-o întinzi peste to]i vr\jma[ii mei
     {i-a Ta dreapt\-i peste mine [i m\ mântuie de ei!
 8  R\spl\te[te-i pe ei, Doamne, r\spl\te[te-i pentru mine!
     Mila Ta în veci e, Doamne, c\ci cât veacurile ]ine:
     Ale mâinii Tale lucruri nu le trece de la Tine!

PSALMUL 138

David

 1  Doamne, Tu m\ cercetezi [i m\ [tii atât de bine:
     C\ de stau sau m\ ridic, Tu atuncea [tii de mine,
     {i-ale mele gânduri toate cunoscute sunt de Tine!
 2  C\ Tu [tii când eu m\ culc [i atuncea când eu merg
     {i cuno[ti mai dinainte c\ile pe care-alerg!
 3  {i nici vorba nu ajunge ca pe limba mea s\ stea,
     C\ Tu, Doamne, o cuno[ti, ce-a[ putea s\ spun prin ea!

 4  M\-nconjori de ori[iunde [i din fa]\ [i din spate
     {i asupra mea întruna a Ta mân\ se abate!
 5  Minunat\ }i-i [tiin]a, c\ nu poate fi cuprins\
     {i-i atâta de înalt\ c\ nu poate fi atins\!
 6  De la Duhul T\u departe, unde a[ avea sc\pare?
     {i din Fa]a Ta s\ fug, unde m-a[ ascunde oare?
 7  Dac\ m-a[ sui în cer, Tu acolo ve[nic e[ti!
     {i în iad de-a[ coborî, Tu [i-acolo st\pâne[ti!
 8  Pe aripile - aurorii pân-la mare de m-a[ duce
 9  {i acolo a Ta mân\ peste tot m\ va conduce,
     Iar\ dreapta-}i ori[iunde este gata s\ m-apuce!

10 {i mi-am zis: «În întuneric a[ putea s\ stau ascuns,
     Dac\-n jurul meu lumina, noaptea-ar fi de nep\truns!»

PSALMUL 138

David
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11 Dar la Tine-ntunecos întunericul nu este,
     C\ci ca ziua luminoas\ noaptea pururi str\luce[te
12 {i la fel ca [i lumina întunericul luce[te!
13 Cele dinl\untrul meu, Tu pe toate le-ai f\cut,
     {i-n mitrasul maicii mele Tu pe mine m-ai ]esut!
14 Te sl\vesc, c\ a Ta mân\ minunat m-a întocmit
     {i a[a de minunate-s toate câte le-ai zidit,
     C\ v\zând acestea toate, al meu suflet st\ uimit!

15 Când în tain\ m\ urzeam  [i-n loc tainic m\ ]eseam,
     Ca-n adâncuri de p\mânt, loc de taine nep\trunse,
     Ale mele oase, Doamne, nu-}i erau deloc ascunse!
16 Când în pântec eram doar\ boaba c\rnii neprecise,
     Ochii T\i m\ urm\reau [i în carte-}i erau scrise
      Toate-a mele zile care îmi erau de-acum sortite,
      Înainte chiar ca ele s\ fi fost cumva tr\ite!

17 Ale Tale gânduri, Doamne, cât de nalte-s pentru mine!
     {i ce multe sunt la num\r! Cine s\ le-nsemne? Cine!
18 {i pot oare s\ le num\r? Dar mai multe-s ca nisipul!
     Doamne, treaz de-}i stau-nainte, c\ visez mi-apare chipul!...
     ................................................................................
19 Doamne, Dumnezeul meu, de-ai ucide pe cei r\i!
     Oamenii de sânge dornici  de la mine-n l\turi d\-i!
20 To]i ace[tia-ntotdeauna Te vorbesc mereu de r\u,
     Iar vr\jma[ii T\i, St\pâne, Î]i hulesc Numele T\u!
21 Cum s\ nu-i ur\sc eu, Doamne, pe acei ce Te ur\sc
     {i pe cei ce-}i sunt potrivnici, cu dezgust s\-i oc\r\sc?
22 Da, cu ur\ f\r\ margini, îi ur\sc pe to]i câ]i sînt
     {i vr\jma[i mi-i socotesc, cât ei fi-vor pe p\mânt!

23 Dumnezeule, m\-ncearc\ [i-a mea inim\ socoate!
     Cerceteaz\-m\ [i afl\ ale mele gânduri toate!
24 Dac\ sunt pe-o cale rea, cum nu-i voia vrerii Tale,
     Tu m\-ndreapt\ s\ urmez pururi ve[nica Ta cale!...
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PSALMUL 139

David

 1  Scap\-m\ pe mine, Doamne, scap\-m\ de omul r\u
     {i de cel nedrept m\ scap\ pentru Sfânt Numele T\u!
 2  C\ci ace[tia-n a lor inimi nedreptatea pl\nuiesc
     {i-mpotriva mea întruna de r\zboi se preg\tesc!
 3  Ca la [erpi e limba lor, ascu]it\ ca un spin
     {i pe buze ca n\pârca au de-a pururea venin!
 4  De cel r\u m\ scap\, Doamne, de a mâinii lui prinsoare,
     {i de cei nedrep]i m\ scap\, ce gândesc s\ m\ doboare!
 5  Curse îmi întind trufa[ii, la]uri ei îmi pun duium;
     Mreje-mi pun s\-mi prind piciorul [i capcane pe-al meu drum.
 6  Dar eu c\tre Domnul zic: «Tu e[ti Dumnezeul meu!
     Doamne-ascult\-mi rug\ciunea, cum m-ai ascultat mereu!
 7  Tu t\ria mântuirii, Domnul meu [i Dumnezeu,
     Cel ce-n vreme de r\zboi ap\rat-ai capul meu,
 8  Nu-mplini dorin]a-i, Doamne, ca cel r\u s\ izbuteasc\
     {i-mplinindu-[i astfel gândul, el mereu s\ se f\leasc\?
 9  Peste cei ce m\-mpresoar\, peste capul tuturor,
     Cad\ r\ul pl\nuit chiar de îns\[i limba lor!
10 Peste ei c\rbuni aprin[i vars\, Doamne, ca s\-i ard\
     {i-n adânc, în foc arunc\-i, ca acolo s\ se piard\!
11 Pe p\mânt clevetitorul temelie tare n-are,
     Iar pe cel nedrept îl duce r\utatea-i la pierzare!
12 {tiu c\ Domnul ap\ra-va pe s\raci [i-a lor pricin\
     {i dreptate El va face, celor care nu au vin\!
13 {i a[a neprih\ni]ii al T\u Nume vor sl\vi
     {i-naintea Fe]ii Tale to]i cei drep]i vor locui!»

PSALMUL 140

David

 1  Am strigat la Tine, Doamne, vino grabnic c\tre mine!
     {i la glasu-mi ia aminte când strig, Doamne, c\tre Tine!
 2  Ca t\mâia înainte-}i s\ se-ndrepte ruga-mi, iar\,
     Ridicarea cea de mâini fie-mi jertfa cea de sear\!

PSALMUL 140

David

PSALMUL 139

David
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 3  Pune, Doamne, pururi pune straj\ treaz\ gurii mele
     {i-ngr\de[te-a mele buze, s\ nu spun\ vorbe rele!
 4  Inima nu mi-o l\sa, c\tre rele-a se abate:
     Nici s\ ap\r vreodat\ faptele ce-s vinovate,
 5  Nici cu cei f\r\ de lege ca s\ fac a lor p\cate,
     Nici atunci când fac ospe]e, eu s\ gust a lor bucate!
 6  Când certare-mi face dreptul, mila-i mi-i spre bine-ndemn,
     Iar mustrarea lui cea aspr\ e pe capu-mi untdelemn
     {i de-aceea împotriv\-i nu voi face nici un semn!
 7  Îns\ contra celor r\i, rug\ciunea-mi pururi este:
     To]i care-i conduc s\ cad\ de pe stânci, din 'nalte creste!
     Atunci to]i vor auzi [i-or fi bine cunoscute
     Ale mele graiuri toate [i-or vedea c\ sunt pl\cute!
 8  Cum din brazda de p\mânt bulg\rii în l\turi cad,
     La fel s\ se risipeasc\ a lor oase lâng\ iad!
 9  C\tre Tine Doamne, Doamne, ridicat-am ochii mei
     {i la Tine mi-i n\dejdea: sufletul s\ nu mi-l iei!
10 M\ p\ze[te de capcane ce vr\jma[ii mi-au întins
     {i în cursa celor r\i, s\ nu fiu de dân[ii prins!
11 Ei s\ cad\-n la]ul lor, p\c\to[ii to]i câ]i sînt,
     Iar\ eu ferit s\ fiu, cât eu fi-voi pe p\mânt!

PSALMUL 141

O rug\ciune a lui David Psalm didactic

1  Strig cu glasu-mi c\tre Domnul, strig întruna, strig mereu!
    {i-a mea rug\ c\tre Domnul o tot spun cu glasul meu!
 2  Înaintea Lui îmi v\rs a mea cald\ rug\ciune
     {i necazu-mi, strâmtorarea, înaintea Lui voi spune!
 3  Când mi-i duhul am\rât, când puteri nu am în mine,
     Tu cuno[ti a mea c\rare [i mi-o [tii atât de bine!
 4  Pe-al meu drum pe care umblu, ca s\ fiu de dân[ii prins,
     Au lucrat întru ascuns [i capcane mi-au întins.
 5  Iat\, cat la dreapta mea, cat mereu s\ pot vedea
     {i nu-i nimeni ca s\ poat\ ajutorul s\ mi-l dea!
 6  Mi-a pierit tot ajutorul ce-ar putea s\ m\ slujeasc\
     {i nu am acum pe nimeni, sufletu-mi s\-mi mântuiasc\!

PSALMUL 141

O rug\ciune a lui David Psalm didactic
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 7  {i-acum strig la Tine, Doamne, Tu acela ce m\ [tii:
     Tu-mi e[ti singura sc\pare! Tu e[ti Cela ce m\ ]ii,
     Partea mea de mo[tenire în p\mântul celor vii!
 8  Îmi ascult\ rug\ciunea c\ci cumplit m\ nec\jesc!
 9  Izb\ve[te-m\ de-aceia ce mereu m\ prigonesc
     C\-s cu mult mai tari ca mine [i mereu se înt\resc!
10 Scoate sufletul meu, Doamne, Tu din temni]\ mi-l scoate,
     S\ sl\veasc\-al T\u Nume [i-a Ta mare bun\tate!
11 Aduna-se-vor to]i drep]ii [i-mprejurul meu vor sta,
     Când Tu marea-}i bun\tate mie mi-o vei ar\ta!

PSALMUL 142

David

 1  Doamne-ascult\-mi rug\ciunea [i-a mea cerere-o ascult\,
     Dup\-a Ta credincio[ie [i a Ta dreptate mult\!
 2  Nu intra cu robul T\u, ca s\-i faci Tu judecat\,
     C\ nu-i nimeni din cei vii drept’naintea Ta vreodat\!
 3  C\ vr\jma[ul al meu suflet, el mereu mi-l urm\re[te
     {i via]a-mi la p\mânt în picioare mi-o zdrobe[te
     {i m\ face-n întuneric eu mereu s\ locuiesc,
     Ca cei mor]i de mult\ vreme, ce-n morminte odihnesc.
 4  Întru mine duhul meu e mâhnit ca niciodat\
     {i-a mea inim\-n l\untru-mi este pururi tulburat\.
 5  Zilele de-odinioar\ îmi aduc de ele-aminte
     {i-ale Tale lucruri toate le fr\mânt mereu în minte
     {i în cuget cump\nesc fapta mâinii Tale sfinte!
 6  C\tre Tine îmi întind mâinile neîncetat
     {i-al meu suflet Te dore[te ca p\mântul însetat!
 7  Doamne-auzi-m\ degrab\, c\ sl\bit cu duhul sînt!
     Nu-}i întoarce a Ta Fa]\, nu-mi ascunde Chipu-}i sfânt,
     Ca s\ nu m-asem\n celor ce pogoar\ în mormânt!
 8  F\ ca-n orice diminea]\, mila Ta s-aud mereu,
     C\ la Tine mi-i n\dejdea, Domnul sufletului meu!
     Îmi arat\ calea care eu s-o urm\resc întruna,
     C\ci spre Tine al meu suflet îl ridic întotdeauna!
 9  Scap\-m\ de du[mani, Doamne, [i de to]i vr\jma[ii mei,
     C\ la Tine mi-i sc\parea: Doamne, scap\-m\ de ei!

PSALMUL 142

David
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10 Pururi voia Ta s-o fac, Tu înva]\-m\ mereu,
     C\ Tu e[ti de-a pururi, Doamne, Domnul meu [i Dumnezeu!
     Duhul T\u cel bun [i sfânt, Duhul T\u cel în]elept,
     S\ m\-ndrume ca s\ merg la p\mântul T\u cel drept!
11 Pentru Numele T\u, Doamne, Tu via]\ d\-mi mereu
     {i cu-a Ta dreptate scoate din necaz sufletul meu!
12 F\-ntru marea-}i bun\tate pe vr\jma[i de mi-i stârpe[te
     {i pe cei ce-mi fac necazuri, Tu pe to]i îi nimice[te,
      Ca s\ nu-mi mai fac\ r\u, c\ sunt, Doamne, robul T\u!
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CATISMA XX
PSALMUL 143

David

 1  Binecuvântat s\ fie Domnul meu [i-a mea T\rie,
     C\ El poart\-a mele mâini la r\zboi cu m\iestrie,
     Iar\ degetelor mele le d\-n lupte dib\cie!
 2  Mila mea [i-a mea Putere, turnul meu, Izb\vitorul,
     Scutul meu de ap\rare, care mi-a supus poporul!

 3  Ce e, Doamne, omul oare, ca pe el s\-l pre]uie[ti,
     Sau pe fiul lui la fel, Tu pe el s\-l socote[ti?
 4  Omul e ca o suflare! {i-i mai slab decât o boare!
     C-a lui zile trec asemeni unei umbre trec\toare!
 5  Pleac\ cerurile, Doamne [i cobori f\r\ z\bav\,
     {i atinge-Te de mun]i, ca s\ fumege în slav\!
 6  Fulgerile }i le-arunc\, pe vr\jma[i s\-i îngroze[ti!
     {i s\ge]ile-}i sloboade, ca pe to]i s\-i fug\re[ti!

 7  Tu din mâna altor neamuri tinde-}i mâna [i m\ scap\,
     Care-asupr\-mi dau n\val\ ca [i valuri mari de ap\!
 8  C\ci cu gura lor oricând nu gr\iesc decât minciuna,
     Iar\ dreapta lor e dreapt\ strâmb\t\]ii-ntotdeauna!

 9  O cântare nou\ gura-mi, Dumnezeule-}i va spune
     {i Te-oi l\uda-n psaltire care are zece strune!
10 C\-mp\ra]ilor Tu dai mântuirea mult dorit\
     {i pe robul T\u David, cu-a sa inim\ smerit\
     L-ai sc\pat, l-ai izb\vit de-acea sabie cumplit\!
11 Tu din mâna altor neamuri izb\ve[te-m\ întruna,
     C\ci cu gura lor oricând nu gr\iesc decât minciuna
     Iar\ dreapta lor e dreapta strâmb\t\]ii-ntotdeauna!
12 To]i feciorii no[tri fie ca [i plantele-ar\toase,
      Care cresc în tinere]e [i-s înalte [i frumoase!
      Fetele s\ fie-asemeni cu coloanele sculptate,
      Care sunt podoab\-aleas\ la palatele bogate!

CATISMA XX
PSALMUL 143

David
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13  {i hambarele cu toate fie pline [i-nc\rcate
      {i cu roade de tot felul fie ele-ndestulate!
      Iar a noastre turme toate p\[unate pe câmpii,
      Mii de mii s\ se-nmul]easc\ [i cu zecile de mii!
14 Vacile mereu s\ fie f\t\toare, cu vi]ei,
      Iar\ boii-ntotdeauna s\ ne fie gra[i [i grei!
      Ale noastre ziduri n-aib\ cr\p\tur\ sau sp\rtur\,
      Iar pe uli]ele noastre nu boceasc\ nici-o gur\!
15  Fericit poporul care are-acestea el mereu!
      Fericit poporul c\rui Domnu-i este Dumnezeu!

PSALMUL 144

David

 1  În\l]ate-voi de-a pururi, Doamne [i-mp\ratul meu
     {i-al T\u Nume-n veci de veci Îl voi pream\ri mereu!
 2  Întru toate-a mele zile Te voi binecuvânta
     {i-al T\u Nume-n veci de veci, l\udând, ~l voi cânta!
 3  Cât de mare este Domnul, cât de l\udat [i sfânt,
     Iar de marea-I m\re]ie nici nu po]i avea cuvânt!
 4  Neam de neam vor l\uda lucrurile ce-ai f\cut
     {i atotputernicia-}i o vor face cunoscut!
 5  Str\lucirea Slavei Tale, pream\rind-o, vor gr\i
     {i-ale Tale mari minuni ori[icând le vor vesti!
 6  De puterea Ta cea mare, pentru to]i înfrico[at\,
     {i de-a Ta m\rire, Doamne, to]i vor spune-n lumea toat\!
 7  {i vor pomeni mereu a Ta mare bun\tate
     {i cu to]ii vor cânta – l\udând – a Ta dreptate!
 8  Îndurat [i milostiv este Domnul întru toate,
     C\ci El rabd\ îndelung [i e plin de bun\tate!
 9  Pentru toate Domnu-i bun, pentru-a Sale creaturi
     {i El mila [i-o revars\ peste toate-a Lui f\pturi!
10 Toate lucrurile Tale, Doamne, slav\ Î]i vor da
     {i to]i sfin]ii T\i întruna Te vor binecuvânta!
11 Slava-mp\r\]iei Tale tuturor o vor vesti
     {i de-a Ta putere mare c\tre to]i vor povesti!
12 Ca s\ fac\-a Ta putere cunoscut\-n omenire
     {i a Ta împ\r\]ie cu m\rea]a-i str\lucire!

PSALMUL 144

David
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13 C\ci a Ta împ\r\]ie ve[nicia o cuprinde
     {i-a Ta sfânt\ st\pânire ea din neam în neam se-ntinde!
14 Credincios e Domnul pururi când El spune-al S\u cuvânt,
     {i-ntru toate-a Sale lucruri El de-a pururi este sfânt!
15 Domnul sprijin\ pe-aceia care-s gata ca s\ cad\
     {i pe cei c\zu]i îi face ca-n picioare iar s\ [ad\!
16 Ochii tuturora, Doamne, c\tre Tine se îndreapt\,
     C\ci Tu dai la to]i la vreme, hrana care o a[teapt\!
17 De-}i deschizi Tu mâna Ta [i deschis\ Tu o ]ii,
     Tu cu multe bun\t\]i îi hr\ne[ti pe to]i cei vii!
18 Drept e Domnul întru toate, c-a[a c\ile Îi sînt
     {i-ntru toate-a Sale lucruri El de-a pururi este sfânt!
19 Domnul este-aproape celor care-L cheam\ [i Îl cat\;
     Care-L cheam\ [i Îl cat\ cu o inim\ curat\!
20 Celor ce se tem de Dânsul, El dorin]a le-o-mpline[te
      {i strigarea le-o ascult\ [i pe to]i îi miluie[te!
21 Domnul pururi îi p\ze[te pe to]i cei care-L iubesc,
     Iar\ cei nelegiui]i to]i de El se nimicesc!
22 Pentru Domnul a mea gur\ laude gr\i-va-ntruna
     {i-al S\u Nume sfânt tot trupul s\-L sl\veasc\-ntotdeauna!

PSALMUL 145

Aliluia Al lui Agheu [i Zaharia

 1  Laud\ mereu pe Domnul, o, tu suflete al meu!
     Eu pe Domnu-n toat\ via]a Îl voi l\uda mereu!
     Voi cânta lui Dumnezeu cât\ vreme voi tr\i!
     Voi cânta lui Dumnezeu cât\ vreme eu voi fi!
 2  Nu v\-ncrede]i în cei mari, în a oamenilor fii,
     C\ la ei nu-i mântuire, ajutat nu po]i s\ fii!
 3  C\ ie[i-va duhul lor [i-n p\mânt din nou vor merge
 4  {i atunci în ziua-aceea orice gând li se va [terge!
 5  Fericit e-acela care este ajutat mereu
     De Acel ce lui Iacov este Domn [i Dumnezeu;
     {i e fericit acela ce n\dejdea lui mereu
     El [i-o pune-n Cel ce-i este Domnul s\u [i Dumnezeu!
 6  Care cerul l-a f\cut [i-a f\cut [i-acest p\mânt
     {i pe mare [i pe toate cele ce în ele sînt!

PSALMUL 145

Aliluia Al lui Agheu [i Zaharia
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 7  Care-n veac El adev\ru-ntotdeauna îl p\ze[te
     {i pe cei n\p\stui]i cu dreptate-i r\spl\te[te,
     Iar pe cei ce sunt fl\mânzi le d\ pâine [i-i hr\ne[te!
 8  Domnul pe cei fereca]i din c\tu[e îi dezleag\,
     Orbilor le d\ lumin\ [i îi face s\-n]eleag\!
     El pe cei c\zu]i ridic\ [i pe cei ce-s drep]i iube[te
     {i pe cei ce sunt pribegi, El pe to]i îi ocrote[te!
 9  El pe v\duva s\rman\ [i pe-orfani îi sprijine[te
     Iar\ gândul celor r\i El de tot îl nimice[te!
10 Domnul nostru ve[nic este [i în veci va-mp\r\]i!
     Dumnezeul t\u, Sioane, El în veci va d\inui!

PSALMUL 146

Aliluia Al lui Agheu [i Zaharia

 1  L\uda]i-L to]i pe Domnul! L\uda]i-L c\ e bine,
     Ca pe Dumnezeul nostru  s\-L sl\veasc\ ori[icine!
     {i-i pl\cut a[a s\ facem, c\ci a[a I se cuvine!
 2  Domnul, Ierusalimul îl zide[te iar la fel
     {i adun\ risipi]ii din poporu-I Israel!
 3  C\ci El vindec\ pe-aceia ce din inim\ suspin\
     {i-a lor r\ni le leag\-ndat\ [i pe toate le alin\!
 4  El doar singur socote[te câte stele sunt anume
     {i pe toate le cunoa[te [i la toate le d\ nume!
 5  Mare este Domnul nostru, mare [i puternic, iar
     A Lui mare-n]elepciune este f\r\ de hotar!
 6  Domnu-nal]\ [i p\ze[te pe smeri]ii to]i câ]i sînt,
     Iar pe cei nelegiui]i îi doboar\ la p\mânt!
 7  Cânta]i Domnului, cânta]i-I [i-I aduce]i mul]umire!
     Dumnezeului cânta]i-I cu cântare din psaltire!
 8  El cu nori îmbrac\ cerul [i-n v\zduh trimite cea]a,
     Pe p\mânt sloboade ploaia [i d\ roua diminea]a!
     El pe mun]i r\sare iarba! El la oameni d\ verdea]a!
 9  El d\ hran\ din destul vitelor de orice fel
     {i la puii cei de corb, când ei strig\ c\tre El!
10 El nu cat\ la puterea calului ce iute-alearg\,
     Nici la omul ce picioru-i poate sprinten ca s\ mearg\!
11 Ci e bun cu-aceia Domnul, ce de Dânsul ei au team\
     {i în marea-I bun\tate ei n\dejde au [i-L cheam\!

PSALMUL 146

Aliluia Al lui Agheu [i Zaharia
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PSALMUL 147

Aliluia Al lui Agheu [i Zaharia

 1  Laud\ pe Domnul t\u pururi, Ierusalime!
     Laud\ pe Dumnezeu, tu Sioane în\l]ime!
 2  C\ z\voarele la por]i le-a-nt\rit, le-a ferecat,
     {i-ntru tine pe-ai t\i fii El i-a binecuvântat!
 3  În ]inut ]i-a[eaz\ pacea ce la tine va r\mâne
     {i din grâul cel mai bun El te satur\ cu pâine!
 4  El p\mântului trimite ale Lui porunci preasfinte
     {i-n tot locul iute-alearg\ toate ale Lui cuvinte!
 5  El z\pada o a[eaz\ ca pe lâna sc\rm\nat\,
     Iar\ bruma-I pretutindeni ca cenu[a pres\rat\!
 6  El arunc\ din înaltu-I ghea]a în buc\]i m\runte,
     Iar pe gerul Lui cel aspru cine poate s\-l înfrunte?
 7  Îns\ la cuvântul S\u toate se topesc îndat\
     {i curg apele, când El pune vântul S\u s\ bat\!
 8  Lui Iacov El i-a vestit toate ale Lui cuvinte
     {i-a Lui Legi lui Israel [i poruncile Lui sfinte!
 9  Cu niciunul din popoare n-a f\cut a[a atunci,
     {i nici unul dintre ele nu cunoa[te-a Lui porunci!

PSALMUL 148

Aliluia Al lui Agheu [i Zaharia 

 1  L\uda]i cu to]i pe Domnul, cei ce-n ceruri pururi sta]i!
     {i acei din în\l]ime, voi pe El s\-L l\uda]i!
 2  L\uda]i-L to]i pe El, îngerii ce-I sta]i-nainte!
     L\uda]i-L [i-L sl\vi]i toate o[tile Lui sfinte!
 3  L\uda]i-L [i-L sl\vi]i soare luminos [i luna
     {i voi stele luminoase, l\uda]i-L toate-ntruna!
 4  Ale cerurilor ceruri ce sunte]i atât de sus
     {i voi ape plutitoare peste ceruri mai presus,
     L\uda]i pe Domnul vostru [i-al S\u Nume de nespus!
 5  C\ci a zis [i s-a f\cut [i cum El le-a fost gândit
     {i cum El a poruncit, a[a toate s-au zidit!
 6  {i pe veci [i-n veci de veci El le-a-ntemeiat a[a
     {i le-a pus s\ aib\ Legi, care nu le vor c\lca!

PSALMUL 147

Aliluia Al lui Agheu [i Zaharia

PSALMUL 148

Aliluia Al lui Agheu [i Zaharia 
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 7  L\uda]i pe  Domnul toate câte sunt pe-acest p\mânt:
     Pe[tii mari ce-noat\-n ape [i-adâncimile ce sînt!
 8  Focul, grindina, z\pada, bruma, vântul [i furtuna
     Care voia Lui o face]i [i-asculta]i de El întruna!
 9  Mun]ii to]i [i dealuri toate ce spre cer v\ în\l]a]i
     {i to]i pomii ce fac roade [i to]i codrii-L l\uda]i!
10 {i voi fiare din pustie [i oricare târâtoare,
     Dobitoacele [i toate p\s\rile zbur\toare!
11 Regii to]i de pe p\mânt [i popoare câte sînt,
     Domnii [i judec\torii ce se afl\ pe p\mânt!
12 Tinerii cu vârsta-n floare [i voi tinere fecioare
      {i b\trânii [i copiii cei cu chipul ca o floare…
13 Toate laude pe Domnul, c-al S\u Nume-nalt [i sfânt
     E m\rit [i a Lui slav\ este-n cer [i pe p\mânt!
14 C\ poporului S\u Domnul fruntea El i-a în\l]at,
     Pentru care cuvio[ii laude-L neîncetat
     Cu to]i fiii credincio[i care-i are Israel,
     Cu întregul S\u popor, care-aproape e de El!

PSALMUL 149

Aliluia

 1  Domnului cântare nou\ to]i întruna s\-I cânta]i
     {i-n sobor de credincio[i voi mereu s\-L l\uda]i!
 2  Bucure-se Israelul de Acel ce l-a creat
     {i-ai Sionului fii to]i de-al lor mare Împ\rat!
 3  Laude cu-alese jocuri al S\u Nume-nalt, c\ sfânt e
     {i-n timpane [i chitare Numele mereu s\-I cânte!
 4  C\ pl\cere are Domnul de poporu-I, [i-l iube[te
     {i pe cei smeri]i înal]\ [i pe to]i îi mântuie[te!
 5  Drep]ii de a lor izbând\ salte to]i de veselie
     {i s\ scoat\-n a[ternuturi strig\te de bucurie!
 6  Ei în gura lor s\ aib\ lauda lui Dumnezeu
     {i cu dou\ ascu]i[uri sabia în mâini mereu!
 7  Ca astfel s\ se r\zbune pe p\gâni, pe p\c\to[i,
     {i s\ pedepseasc\ aspru pe to]i cei necredincio[i!

PSALMUL 149

Aliluia
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 8  Ca pe regii lor în lan]uri ei s\-i pun\ pân\ pier
     {i pe cei mai mari ai lor în c\tu[ele de fier;
 9  Ca s\ fac\ între dân[ii judecata scris\-astfel!
     Da, aceasta este slava celor care cred în El!

PSALMUL 150

Aliluia 

 1 L\uda]i pe Domnul pururi
în loca[ul S\u cel sfânt,

    C\ e mare [i puternic
[i în cer [i pe p\mânt!

    L\uda]i-L sub t\ria
ce deasupra noastr\ este,

    Unde marea Lui putere
luminos ea str\luce[te!

 2 L\uda]i-L c\ mari fapte
face El pe-ntreaga fire,

    L\uda]i-L [i-L sl\vi]i
pentru multa Lui m\rire!

 3 L\uda]i-L [i r\sune
toate trâmbi]ele tare

    {i din lir\ [i din harfe
l\uda]i-L cu cântare!

4 L\uda]i-L cu timpane
[i-ntru slava Lui juca]i

    {i cu cântece din flaut
[i din strune-L l\uda]i!

 5 L\uda]i pe Domnu-ntruna
cu chimvale sun\toare!

    L\uda]i pe Domnul pururi
cu chimvale de strigare!

    Toate câte au suflare
laude-L pe El mereu,

    C\ e sfânt [i este mare
Bunul nostru Dumnezeu!

SFÂR{ITUL PSALTIRII

PSALMUL 150

Aliluia 

SFÂR{ITUL PSALTIRII
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Psalmul 151

 -Necanonic-

 1  Cel mai mic eram acas\ între fra]ii ce-i aveam,
     C\ci în casa p\rinteasc\ cel mai tân\r eu eram
     {i-ale tat\lui meu oi eu pe toate le p\[team.
 2  Ale mele mâini f\cut-au harfa cea cu ton pl\cut
     {i cu degetele mele eu psaltirea am f\cut.
 3  Cine Domnului m-a spus? Cine oare m-a vestit?
     Singur Domnul m-a v\zut! Însu[i El m-a auzit!
 4  C-a Lui înger, când p\[team ale tat\lui meu oi
     M-a luat [i miruit cu al ungerii oloi!
 5  {i mai mari [i mai frumo[i erau totu[i fra]ii mei,
     Îns\ Domnul n-a voit s\-i aleag\-atunci pe ei!
 6  Am întâmpinat apoi pe str\inu-nfumurat,
     Care-ntruna cu-ai lui idoli el atunci m-a blestemat;
 7  Dar eu sabia smulgându-i, capul i-am t\iat [i-astfel
     Am sp\lat de tot ru[inea fiilor lui Israel!

Psalmul 151

 -Necanonic-
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Aprecieri la Psaltirea în versuri

Modest [i aproape neobservat, P.C. Preot C. Popescu - Ia[i a adus la bun
sfâr[it osârdnica ac]iune de versificare, în limba român\, a psalmilor. Prin
aceast\ realizare el se al\tur\ tuturor celor ce, c\l\uzi]i în primul rând de cri-
terii estetice, începând de la Mitropolitul Dosoftei la unii contemporani, au
turnat în stihuri nemuritoarele crea]ii davidice.

Locul s\u în str\dania de versificare a psalmilor va fi negre[it fixat de
istorici literari [i de speciali[ti la timpul potrivit.

F\cându-mi cinstea de a-mi prezenta spre lectur\ lucrarea sa, consider,
dup\ ce am citit-o, c\ acest frate slujitor, înzestrat de Atot]iitorul cu talent [i
dispozi]ie literar\, a înscris o pagin\ de cinste în istoria str\daniilor c\rtur\-
re[ti ale neamului nostru.

Remarcabil\ este, la prima vedere, silin]a sa de a oferi stihuri de aleas\
muzicalitate poetic\. Spre deosebire de al]i t\lm\citori, care s-au dep\rtat de
textul original, P.C. Pr. C. Popescu - Ia[i a urm\rit p\strarea nealterat\ a
prototipului biblic. De asemenea, consider meritorie p\strarea toponimiei [i
onomasticii originale.

Limba în care autorul a turnat psalmii versifica]i, are aroma textelor vechi
române[ti [i în acela[i timp, sonoritatea actual\ a limbii literare moderne.

Felicit\ri, din toat\ inima acestui frate întru slujire, care repet, modest [i
neobservat, a îmbog\]it literatura noastr\ cu o astfel de lucrare! 

Ia[i, Ianuarie 1991

Pr. Scarlat PORCESCU
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LA

PSALMI
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Note la psalmi

Psalmul 1

Al lui David (F\r\ titlu la Evrei)

Primul psalm nu are titlu nici în textul original evreu, nici în textul
grec al Septuagintei [i nici în cel latin al Vulgatei, îns\ to]i Sf. P\rin]i îl
atribuiau împ\ratului David. A[ezat în fruntea tuturor psalmilor, el
serve[te ca o adev\rat\ introducere a întregii Psaltiri (La Sainte Bible
Polyglotte, Ancien Testament, Tom IV, Paris, 1903, p. 11).

vers. 1 – acest verset, dup\ cuprins, este asemenea cu v. 4-5 din ps. 25,
care este sigur al lui David.

Psalmul 2

Al lui David (F\r\ titlu la Evrei)

Ca [i primul psalm [i acesta este f\r\ titlu în original [i în toate
versiunile, excep]ie câteva exemplare ale Septuagintei [i Vulgatei,
unde are titlu: „Psalm al lui David”. Dar Sfin]ii Apostoli, Sfin]ii P\rin]i
[i to]i interpre]ii cre[tini sunt de acord a-l atribui proorocului  [i
împ\ratului David [i `n a-l raporta profetic la persoana Mt. Hs. (La S. B.
P. IV, p. 11). Psalmul este de [ase ori citat în Noul Testament [i este
prin excelen]\ mesianic.

vers. 1 – este citat în Fapte 4, 25-28. În vers. 1 sunt specificate
primele dou\ persoane ale Sfintei Treimi: Tat\l este Domnul [i Fiul este
Unsul = Mesia = Hristos. Vezi vers. 11 care l\mure[te [i precizeaz\ cine
este Unsul.

vers. 6 – este citat în Fapte 13, 33; Evrei 1, 5 [i 5, 5. Cuvântul „ast\zi”
din acest verset reprezint\ eternitatea, ve[nicia, timp în care Fiul
ve[nic se na[te din Tat\l – vers. 6 arat\ raportul ve[nic de filia]ie dintre
Tat\l [i Fiul. 

vers. 8 – este citat de Sf. Ap. Ioan în Apoc. 2, 27 [i 12, 5.
vers. 11 – „{i cinsti]i cu to]i pe Fiul”, dup\ textul original evreu

unde citim: „aduce]i cinstire Fiului” (vezi [i Dosoftei, Psaltirea în versuri,
Ed. 1974, p. 37).

Psalmul 3

Un psalm al lui David când a fugit dinaintea fiului s\u Abesalom

Este primul psalm care apare cu titlu [i în textul evreu [i în ver-
suri. Fuga lui David dinaintea fiului s\u Abesalom este istorisit\ în II
Regi 15, 14 [i urm. Acest psalm pare a fi fost la Evrei rug\ciunea lor de
diminea]\.
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vers. 4 – „muntele cel sfânt”, este muntele Sion (vezi [i ps. 2, 5; 42, 3
[i 98, 9) unde pe vremea lui David era cortul Sfânt [i Chivotul Legii
(II Regi 5, 5-9 [i 6, 15-17) [i unde apoi Solomon împ\ratul a zidit Templul.
Pe muntele Sion este [i Ierusalimul.

vers. 5 – Sf. P\rin]i aplic\ acest verset mor]ii [i învierii Mântuito-
rului Hristos (Gherasim Timu[, Note [i medita]ii asupra psalmilor,
Bucure[ti, 1896, vol. I, p. 39). În acest psalm, psalmistul David, adresân-
du-se Divinit\]ii la persoana I în vers. 1, 3, [i 7, în vers. 4, 5, 8 trece la
persoana III. În stilul poeziei psalmilor, David trece cu mare u[urin]\
de la o persoan\ la alta. {i sunt multe cazuri de felul acesta în psalmi.

Psalmul 4

Un psalm al lui David

Se crede c\ acest psalm a fost f\cut de David în timpul revoltei lui
Abesalom; vers. 2 [i 3 se refer\ tocmai la partizanii lui Abesalom, care
`l ponegreau pe David, care era alesul [i unsul Domnului.

vers. 4 – Prima parte a acestui verset este citat\ de Sf. Ap. Pavel în
Efes. 4, 26.

vers. 6 se refer\ la partizanii lui David, care erau îngrijora]i, c\
urmându-l pe David, vor pierde cele de trebuin]\. David îi încurajeaz\,
c\ de partea lui este lumina Fe]ei Domnului, care este cea mai mare
bog\]ie. Se pare c\ psalmul 4 se folosea ca rug\ciune de sear\ (La S. B.
P. IV, p. 15).

Psalmul 5

Un psalm al lui David

{i acest psalm poate fi socotit ca o rug\ciune a dimine]ii. S\ fi fost
acest psalm rug\ciunea împ\ratului David pe care el o spunea în fiecare
diminea]\ în Loca[ul Sfânt, pe care el îl iubea atât de mult (vezi vers.
3, 7) [i ps. 22, 7; 26, 6-11; 41, 1-2; 42, 1-5; [i 64, 1-5). C\ci David î[i f\cea
întotdeauna rug\ciunea în Casa Domnului (vezi II Regi 12, 20).

vers. 7 – Acest verset nume[te loca[ul de închinare „Templu”, dar
în timpul lui David nu era înc\ Templul, care a fost ridicat de fiul s\u
Solomon. Dar chiar înainte de a fi construit Templul, Cortul Sfânt,
loca[ul de închinare, era deja numit Templu, (vezi I Regi 1, 9 [i 3, 3 [i
ps. 10, 4; 26, 7; 137, 2).

vers. 9 – vezi Rom. 3, 13.

Psalmul 6

Un psalm al lui David

Se crede c\ acest psalm a fost compus de David la o mare nenorocire
cauzat\ de vr\jma[ii lui sau fiind grav bolnav. Din cei [apte psalmi de
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poc\in]\ ai Psaltirii (ps. 6, 31, 37, 50, 101, 129, 142) acesta este primul [i
nu se poate imagina ceva mai duios, mai mi[c\tor [i mai trist ca acest
psalm (La S. B. P. IV, p. 19).

Psalmul 7

Un psalm al lui David pe care l-a cântat Domnului

din pricina cuvintelor lui Cu[ fiul lui Iemeni

Cine este Cu[ fiul lui Iemeni? Acest psalm este singurul loc unde
el este pomenit, dar fiind din semin]ia lui Beniamin (c\ci cuvântul
ebraic ben-iemeni poate însemna [i fiul Iemeni [i Beniamin) din care
se tr\gea [i regele Saul, se crede c\ era un partizan al lui Saul, care `l
înfrunta pe David (asemeni lui {imi vezi II Regi 16, 5-12) învinuindu-l
de faptele pomenite de David în vers. 3-4 din psalmul s\u. Psalmul este
compus în timpul revoltei lui Abesalom (vezi vers. 5). Vezi [i ps. 61, 5,
f\cut tot în timpul revoltei lui Abesalom (unii comentatori identific\
pe Cu[ cu {imi).

Psalmul 8

Un psalm al lui David

„Psalmul 8 este una din poemele cele mai des\vâr[ite [i mai perfecte
din câte se afl\ în vreo literatur\ antic\ sau modern\” (La S. B. P. IV,
p. 31). Prin acest psalm David aduce slav\ lui Dumnezeu Creatorul
întregii f\pturi [i aduce laud\ omului ca f\ptur\ distinct\ în ierarhia
creaturilor lui Dumnezeu, conf. Fac. 1, 26 [i 28 [i 9, 2-3. Totodat\, psal-
mul este profetic, mesianic, c\ci Însu[i Mt. Hs. a citat din el vers. 2 –
Mat. 21, 16, iar Sf. Ap. Pavel citeaz\ versetele 4-6 în Evrei 2, 6-8; I Cor.
15, 27; Efes. 1, 22. Marele Pavel vede în vers. 4-6 o profe]ie privind pe
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care prin întruparea Sa ca om a fost mai
prejos ca îngerii, «s-a mic[orat cu pu]in fa]\ de îngeri» dar prin înviere
[i în\l]are a fost încununat cu slav\.

Psalmul 9

Un psalm al lui David

Între cei 150 psalmi ai Psaltirii, opt sunt numi]i alfabetici (ps. 9, 24,
33, 36, 110, 111, 118 [i 144), `ntrucât ini]ialele fiec\rui vers din psalm
sunt, în ordine alfabetic\, cele 22 de litere ale alfabetului evreu. În ceea
ce prive[te ordinea alfabetic\ a celor 22 litere, nu în to]i psalmii alfa-
betici este riguros urmat\. Îns\ prezenta analiz\ formal\ a acestor psalmi
nu mai are pentru noi un interes ast\zi, ci important este faptul c\, din
cei opt psalmi alfabetici, cinci din ei (9, 24, 33, 36 [i 144) `l au ca autor
pe David. Dar [i ceilal]i trei (110, 111 [i 118), c\rora nu li se men]io-
neaz\ autorul, sunt, cum vom vedea, tot ai lui David. Iat\ dar, pe
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împ\ratul [i psalmistul David, un mare maestru al formei poetice al
poemelor sale.

În textul ebraic al Psaltirii, primele nou\ versete ale ps. 9, 1-20,
formeaz\ un psalm separat (ps. 9), iar restul versetelor (21-28) formeaz\
alt psalm (ps. 10). De aceea între Psaltirea ebraic\ [i traducerile Sep-
tuaginta [i Vulgata care unesc ace[ti doi psalmi, este o diferen]\ de
numerotare pân\ la psalmul 113 pe care Psaltirea ebraic\ îl separ\ iar
în dou\ forme  în ps. 114 [i ps. 115, dup\ care une[te ps. 114 cu ps. 115
(din Septuagint\) formând ps. 116 [i urmeaz\ numerotarea la cruce
tot cu un psalm în plus pân\ la ps. 146 pe care îl une[te cu ps. 147 (din
Septuagint\), urmând ca ultimii trei psalmi s\ fie numerota]i uniform. 

Dup\ cum se arat\ în titlu, ps. 9 are drept autor pe împ\ratul
David. S-a emis p\rerea (Targumul) c\ David a compus acest psalm
dup\ victoria sa asupra lui Goliat. (Apud La S. B. P. IV, p. 23). Dar
aceast\ p\rere este eronat\, c\ci în psalm se arat\ (v. 11) c\ Domnul
„are în Sion cetatea Sa”, ori, când biruie pe Goliat, Sf. Chivot era la
Chiriat-Iarim (vezi Note ps. 131 v. 6), nu în Sion [i numai când David
ajunge împ\rat [i cucere[te Ierusalimul [i Sionul de la Iebusi]i (II Regi
5, 6-7) [i aduce în Sion Sf. Chivot (II Regi 6, 12-17), de abia de acum
Sionul devine cetatea Domnului. Deci altul este momentul când David
compune psalmul s\u. Cum psalmul cânt\ o mare victorie câ[tigat\
de David asupra mai multor popoare, socotim momentul alc\tuirii
psalmului dup\ victoria lui David asupra Filistenilor, Moabi]ilor, Si-
rienilor [i a Edomi]ilor [i asupra regelui din Toba (II Regi 8, 1-14).
Deci atâtea popoare idolatre [i David lupta contra lor în numele lui
Dumnezeu. De aceea, el cere ajutorul Lui [i se bucur\ c\ Domnul s\u,
dându-i biruin]a, i-a f\cut dreptate (v. 2-6).

vers. 14 – „fiica Sionului” înseamn\ locuitorii ora[ului de pe Sion,
adic\ popula]ia Ierusalimului – vezi [i ps. 44, 14 „fiica Tirului” [i ps. 136, 8
„fiica Babilonului”.

Psalmul 10

Un psalm al lui David 

Prin psalmul 10, David î[i exprim\ totala încredere în ajutorul
divin, c\ci marea sa n\dejde era întotdeauna la Domnul [i Dumnezeul
lui (vezi ps. 12, 6; 55, 11; 61, 1; 70, 1, 5, 7; 120, 1-2; 124, 1). Psalmul este
compus în timpul revoltei lui Abesalom.

vers. 1 – Mun]ii erau [i pentru poporul evreu locul de refugiu (ps.
120, 1) [i erau [i un simbol al ajutorului divin (ps. 124, 1-2).

vers. 6 – este o aluzie la pedeapsa Sodomei [i Gomorei (Fac. 19, 24).
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Psalmul 11

Un psalm al lui David

Acest psalm este compus de David în timpul revoltei lui Abesalom,
când vechea conducere a ]\rii a fost înlocuit\, noua conducere, având
ca sf\tuitor pe tr\d\torul Ahitofel (II Regi 15, 31 [i 16, 20-23). {i la
acesta face aluzie David în psalmul s\u [i la to]i partizanii lui Abesalom.

Psalmul 12

Un psalm al lui David

Acest psalm este o rug\ciune arz\toare a lui David, ca ajutorul
divin s\-l apere de prigoana vr\jma[ilor s\i. Psalmul a fost compus ori
în timpul când era prigonit de Saul [i de partizanii lui, ori în timpul
r\scoalei lui Abesalom. Dar mai sigur în timpul prigoanei din partea
lui Saul (vezi v. 3 [i 5). Prigoana lui David de c\tre regele Saul este
povestit\ în I Regi cap. 20-27.

Psalmul 13

Un psalm al lui David

Acest psalm difer\ de ps. 52, numai prin vers. 6-7.
vers. 2-3 – vezi Rom. 3, 10-12.
vers. 7 – Iacov-Israel este una [i aceea[i persoan\. Este Iacov fiul

lui Isac (Fac. 25, 24-26), c\ruia Dumnezeu i-a mai dat [i numele Israel
(cel ce lupt\ cu Dumnezeu), (vezi Fac. 32, 27-28 [i 35, 9-10 [i IV Regi
17, 34). Din Iacov-Israel se trage tot neamul evreu [i de aceea prin
aceste cuvinte, mai ales în psalmi, se în]elege tot neamul evreu (vezi
ps. 21, 25-26; ps. 77, 5 [i 21; 102, 7; 104, 23 [i 147, 8). În vers. 7 psalmistul
David, punând ambele nume, face un frumos joc de cuvinte. Domnia
lui David a fost un [ir permanent de r\zboaie cu popoarele idolatre
b\[tina[e ale Palestinei, pân\ le-a biruit pe toate [i era deci firesc ca în
aceste r\zboaie, mul]i fii ai poporului evreiesc s\ fie lua]i prizonieri. {i
la ace[ti prin[i de r\zboi, prizonieri din neamul s\u, face aluzie David
în versetul 7 (vezi [i ps. 105, 47). „Sf. P\rin]i ai Bisericii au explicat
acest verset (7) cu r\scump\rarea neamului omenesc f\cut\ de Is. Hs.,
ie[it din Sion. {i aceasta este eliberarea minunat\ care a umplut de bu-
curie pe Iacov-Israel. Ea a r\spândit la fel bucurie [i printre neamuri [i
printre evreii converti]i” (apud La S.B.P. IV, p. 35).

Psalmul 14

Un psalm al lui David

Acest psalm a fost alc\tuit de David, dup\ mutarea Sf. Chivot în
cortul f\cut de el, în mod special, pentru a[ezarea lui pe muntele Sion
(vezi II Regi 6, 17-18). De aceea, în vers. 1 loca[ul Domnului este numit
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de David „Cort”. În acest psalm, de la v. 2 la v. 5, David enumer\
unsprezece condi]ii pe care trebuie s\ le îndeplineasc\ cel care vrea s\
mearg\ la Sf. Loca[ (vezi [i ps. 23, 3-4 [i Isaia 33, 14-16).

Psalmul 15

Un psalm al lui David

Psalmul 15 a fost compus de David, când era refugiat, din cauza
lui Saul, în ]ara Filistenilor la }iclag (I Regi 27, 1-12). Se cunoa[te din
cuprinsul psalmului c\ David era într-o ]ar\ idolatr\, departe de ]ara-i
sfânt\ (vers. 3-4). Sf. Ap. Petru [i Sf. Ap. Pavel îl socot psalm mesianic,
c\ci Sf. Petru citeaz\ din acest psalm, cu privire la Mt. Hs., în predica
din ziua Pogorârii Sf. Duh, ultimele patru versete (Fapte 2, 25-28), iar
Sf. Pavel citeaz\ versetul 10 (Fapte 13, 35).

vers. 3 – „Pentru sfin]ii T\i din ]ar\” – sfin]ii numi]i în acest verset
se refer\ la to]i israeli]ii, fiii poporului ales, c\ci în Sfânta Scriptur\ se
numesc sfin]i orice israelit (Ex. 19, 6; Deuter. 7, 6; ps. 33, 9; 144, 10; 148, 14),
a[a cum [i cre[tinii au fost numi]i, la început, spre deosebire de
p\gâni, sfin]i (Fapte 9, 13 [i 3: [i Rom. 1, 7). Denumirea se p\streaz\ [i
ast\zi în cadrul Sf. Liturghii când se pronun]\ cuvintele „Sfintele
sfin]ilor” cu privire la destina]ia Sf. Împ\rt\[anii.

vers. 5 – „Domnul-mi este mo[tenirea” – ps. 72, 26; 118, 57; 141, 7;
Plângeri 3, 24; „cup\”, pahar, adic\ soart\, destin (vezi ps. 10, 6).

vers. 9-11 – David credea cu t\rie în învierea sa [i în [ederea de-a
dreapta lui Dumnezeu (vezi [i ps. 16, 15).

Psalmul 16

O rug\ciune a lui David

Psalmul 16 este o rug\ciune f\cut\ de David, când fuge în pustia
Maon, era urm\rit îndeaproape de Saul, când pu]in a lipsit ca s\ fie
prins (I Regi 23, 19-27). Reiese aceasta din îns\[i cuprinsul psalmului
(vers. 7-9).

vers. 10 – „au inima-ngr\[at\”, adic\ greoi în a în]elege voia Domnului,
vezi [i Deuter. 32, 15 [i Iov 15, 27. ps. 72, 7; 118, 70; Ieremia 5, 28.

vers. 12 – în acest verset se vorbe[te de leu. Într-adev\r, pe vremea
lui David, în Palestina existau lei, vezi pentru aceasta Jud. 14, 5-6, unde
se spune c\ Samson omoar\ un leu (I Regi 17, 33-37; II Regi 29, 20;
III Regi 13, 24 [i 20, 36; [i IV Regi 17, 25-26).

vers. 15 – pentru acest verset vezi Note ps. 15, 9-11.
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Psalmul 17

O cântare a lui David robul Domnului care a spus Domnului 

cuvintele acestei cânt\ri în ziua când Domnul l-a sc\pat din mâna 

tuturor vr\jma[ilor lui [i din mâna lui Saul

Acest psalm se afl\ cu mici deosebiri [i constituie, cap. 22 din cartea
a doua a Regilor. Titlul ne spune l\murit când [i pentru care motiv a
compus David acest psalm. {i dac\ preciz\m mai de aproape momen-
tul compunerii psalmului, socotim c\ David a compus psalmul dup\
alegerea [i ungerea ca împ\rat peste tot Israelul [i dup\ cucerirea Ieru-
salimului [i a Sionului [i dup\ biruin]a asupra Filistenilor (vezi II
Regi 5, 1-25). {i desigur înainte de a c\dea în p\cat cu Bat[eba de a-l
ucide pe Urie (vezi vers. 22-26).

vers. 3 – „Cornul meu de mântuire”. La evrei cornul era un simbol
al puterii. Cornul ~l arat\ pe Dumnezeu, t\ria Lui, care d\ mântuirea.

vers. 9-18 – cu referire la fenomenele descrise în aceste versete,
vezi II Regi 5, 22-25; [i fenomene asem\n\toare vezi Iosua 10, 9-11 [i
I Regi 7, 10-12.

vers. 51 – „omul cel nedrept”, este desigur fostul rege Saul, care
este deja men]ionat în titlu.

vers. 52 – acest verset este citat de Sf. Ap. Pavel în Rom. 15, 9.

Psalmul 18

Un psalm al lui David

În acest prea frumos psalm ̀ mp\ratul David aduce slav\ lui Dumnezeu,
Care a creat universul cu legile lui stabile, iar în inima omului a pus legea
moral\ nestr\mutat\. Acest psalm îl f\cea pe marele filozof Emmanuel
Kant (1724-1804) s\ exclame: „Dou\ lucruri sunt care în mine permanent
îmi stârnesc admira]ia: cerul înstelat deasupra capului [i legea moral\
din inima mea”. (apud La S.B.P. IV, p. 47).

vers. 4 – acest verset este citat de Sf. Ap. Pavel (Rom. 10, 18), cu
referire la predicarea Evangheliei în lume.

Psalmul 19

Un psalm al lui David

Prin acest psalm, care este compus de David dup\ mutarea Sf.
Chivot pe muntele Sion (vers. 2), poporul se roag\ lui Dumnezeu pentru
a da ajutorul S\u împ\ratului. Era oare pentru Evrei imnul lor na]ional?

vers. 6 – „pe-al S\u uns” – Unsul lui Dumnezeu era David, de trei
ori uns ca împ\rat: I Regi 16, 13; II Regi 2, 4 [i 5, 3. 
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Psalmul 20

Un psalm al lui David

Acest psalm este compus dup\ victoria asupra Sirienilor [i apoi
asupra Amoni]ilor. Atunci, cuprinzându-le capitala lor, Rabat, „a luat
David de pe capul regelui ei coroana, care era de un talant de aur [i cu
pietre scumpe [i a pus-o pe capul s\u; [i a luat [i foarte mult\ prad\”
(vezi II Regi 10, 1-19 [i 12, 26-31 [i I Cron. 20, 1-3). Un talant de aur
con]inea 49-60 kg aur (`n timpul r\zboiului contra Amoni]ilor s\vâr-
[e[te David p\catul desfrân\rii cu Bat[eba [i ucide pe Urie, so]ul ei –
cap. 11, 1-27; 12, 1-25). S\ ne amintim c\ tot dup\ victorie a compus
David ps. 9 (vezi Note) [i tot a[a face [i acum dup\ victoria contra
Amoni]ilor.

vers. 4 – pentru în]elegerea acestui verset vezi II Regi 7, 12-29.
vers. 13 – cele spuse în acest verset se afl\ spuse [i în ps. 17, 9-18

(vezi Note).

Psalmul 21

Un psalm al lui David

Psalmul 21 este prin excelen]\ mesianic. Prin acest psalm pare c\
nu vorbe[te David, ci Însu[i Mt.Hs. în momentul patimilor Sale. David
care se na[te cu mie de ani `nainte de Hristos, prin harul s\u profetic,
ne descrie cu lux de am\nunte patimile Domnului, de parc\ ar fi fost
de fa]\: „Acest psalm este ca un miracol permanent, pân\ într-atât pa-
timile Domnului au fost prezise în el într-un mod atât de clar”. (La
S.B.P. IV, p. 51). {i cuvintele psalmistului se împlinesc astfel:

vers. 1 – Mt. 27, 46 [i Mc. 15, 34.
vers. 6-7 – Mt. 27, 39; Mc. 15, 29; Lc. 23, 35.
vers. 8 – Mt. 27, 43.
vers. 12-17 – descrierea du[manilor [i groz\via suferin]elor Mt. Hs.
Vers. 18 – r\stignirea Mt.Hs., Ioan 19, 37.
vers. 19 – Mt.Hs. R\stignit, Lc. 23, 35 [i 48-49.
vers. 20 – Împ\r]irea hainelor [i c\ma[a tras\ la sor]i – Mt. 27, 35;

Lc. 23, 34; Ioan 19, 23-24.
vers. 24 – verset citat de Sf Ap. Pavel, Evrei 2, 12.
vers. 24 – de la vers. 24 pân\ la finele psalmului se preveste[te r\s-

pândirea înv\]\turii cre[tine la toate neamurile pân\ la marginile lumii
[i din toate timpurile.

vers. 32 – „gra[ii lumii” – în sens biblic înseamn\ cei puternici, cei
boga]i, cei mari din popor (ps. 44, 14 [i 71, 11).
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Psalmul 22

Un psalm al lui David

Cum reiese  din titlu, David, care în tinere]ea sa a fost p\stor la oi
(vezi I Regi 16, 11 [i 17, 12-15), este autorul acestui prea frumos [i
ginga[ psalm: „Acest psalm, spune cineva, este un poem care, pentru
frumuse]ea sentimentului, nu are egal în nici o literatur\” (J. Taylor,
`n La S.B.P. IV, p. 55).

Mt.Hs. când a spus evreilor pilda bunului p\stor (Ioan 10, 1-16),
le-a dat s\ în]eleag\ c\ p\storul din psalmul lui David, pe care psalm
ei îl [tiau atât de bine, nu este altul decât El.

vers. 6 – Sf. P\rin]i sunt de p\rere c\ masa [i cupa de care vorbe[te
v. 6, sunt simboluri ale Sf. Euharistii, Sf. Trup [i Sânge al Domnului Is. Hs.
de pe Sfânta Mas\ (Dr. Gherasim Timu[, op. cit. (la ps. 3), vol. I, p. 278).

Psalmul 23

Un psalm al lui David

Acest psalm a fost compus fie cu ocazia aducerii Sf. Chivot din
casa lui Obed – Edom pe muntele Sion (II Regi 6, 13-17), sau mai exact
dup\ o campanie victorioas\  unde Sf. Chivot a fost purtat. Psalmul
era cântat de cor (v. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9) [i de soli[ti (v. 3, 8, 11). Sf. P\rin]i
dau o explica]ie profetic\ acestui psalm, cu privire la în\l]area Dom-
nului Hs. la cer (v. 7-12), (La S.B.P. IV, p. 57).

vers. 2 – Oamenii din antichitate [i în special asirobabilonienii de
unde se tr\geau [i evreii î[i închipuiau p\mântul a[ezat pe ape.

vers. 3-4 – vezi ps. 14, 2-5, unde sunt men]ionate condi]iile (aici
patru, acolo unsprezece) pe care trebuie s\ le îndeplineasc\ cel ce vrea
s\ mearg\ la Casa Domnului.

vers. 7 – por]ile ora[elor erau fixate în jgheaburi, a[a fel c\, des-
chizându-le, acestea se ridicau, iar închizându-le se l\sau în jos, alune-
când pe jgheaburi. Por]i ve[nice – adic\ por]i vechi [i solide, por]i du-
rabile, care închipuiau por]ile cele ve[nice ale ~mp\r\]iei Cerurilor,
prin care a intrat Is. Hs. în slav\. Domnul Savaot-Iahve Savaot – Domnul
o[tilor, Domnul puterilor (îngere[ti), (vezi Isaia 1, 9; Ieremia 11, 20;
Rom. 9, 29 [i Iacov 5, 4).

Psalmul 24

Un psalm al lui David

Acesta este un psalm alfabetic, care, într-adev\r, este mai regulat,
fiecare vers având ca liter\ ini]ial\, literele în ordine ale alfabetului
evreu, doar cu câteva excep]ii. Psalmul este o rug\ciune prin care
David cere iertarea p\catelor sale (vers. 6, 10, [i 17) [i ajutor [i izb\virea
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de vr\jma[i (v. 14-19) [i este compus la o vârst\ înaintat\ (v. 6), în timpul
r\scoalei lui Abesalom, când era într-o sup\rare extrem\ (v. 15-17). {i
în ultimul verset (21) se roag\ [i pentru neamul s\u Israel, ca s\ fie
scutit de necazurile aduse de r\scoala lui Abesalom (II Regi 15, 14-23).
S-a emis p\rerea c\ acest ultim verset (21) ar fi ad\ugat psalmului în
timpul captivit\]ii, (v. Tarnavschi, Introducerea în Vechiul Testament, 1928,
p. 503).

Psalmul 25

Un psalm al lui David

S-a emis p\rerea c\ acest psalm a fost compus de David în timpul
revoltei fiului s\u, Abesalom (La S.B.P. IV, p. 61). Credem, mai corect,
a pune compunerea psalmului dup\ aducerea Sf. Chivot pe muntele
Sion (II Regi 6, 15-17). Înainte de aducerea Sf. Chivot pe Sion, aproape
de locuin]a sa, David compune ps. 100, în care face Domnului f\g\-
duin]a unei vie]i  neprih\nite (vezi ps. 100 [i Note) [i acum dup\ adu-
cerea Sf. Chivot, [tiindu-se nevinovat (v. 1-5 [i 11-12) el f\g\duie[te
iar\[i a tr\i în nevoin]e aproape de „locul unde slava (Domnului)
s\l\[luie[te”. Ori, pe timpul revoltei lui Abesalom, starea sufleteasc\ a
lui David era alta, el [tiindu-se vinovat de marile p\cate s\vâr[ite.

vers. 4-5 – amintesc de vers. 1 din psalmul 1.
vers. 8 – „locul unde slava Ta s\l\[luie[te”, era Sf. Chivot cu cele

dou\ table de piatr\, pe care erau scrise cele zece porunci (pentru
aceasta vezi: Ex. 31, 58; 32, 15-16; 34, 1 [i 28; [i Deuter. 4, 13; 9, 15-17 [i
10, 1-5), vezi [i Note ps. 131, 6 despre Sf. Chivot).

Psalmul 26

Un psalm al lui David

Septuaginta [i Vulgata adaug\ la titlul evreu cuvintele: „înainte
de a fi uns”. {i [tim c\ David a fost uns ca împ\rat întâi de Samuil,
când a fost ales de Dumnezeu ca s\-l înlocuiasc\ pe Saul (I Regi 16, 1-13),
a doua oar\ a fost uns în Hebron dup\ moartea lui Saul, de c\tre tribul
Iuda (II Regi 2, 1-4) [i a treia oar\ tot în Hebron, ca împ\rat peste tot
Israelul (II Regi 5, 1-3). {i psalmul, probabil, a fost f\cut înaintea ultimei
ungeri.

vers. 3 – „s\ mânânce carnea mea” – înseamn\ în Sf. Scriptur\ a
face r\u, a prigoni, a persecuta (vezi [i Iov 19, 22; ps. 19, 4; Prov. 30, 14;
Ieremia 10, 25; Amos 8, 4; Miheia 3, 2-3; Gal. 5, 15).

vers. 8 – În Cortul Sfânt s-a refugiat David la Nobe în apropierea
preotului Ahimelec (în unele texte Abimelec), (I Regi 21, 1-10). „El m\
va-n\l]a pe stânc\”, înseamn\ în stil biblic, a salva de la un pericol
(vezi ps. 39, 2-3 [i ps. 60 Note).
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vers. 9 – jertf\ în glas de trâmbi]e – vezi Num. 10, 10.
vers. 17 – „în p\mântul celor vii” – p\mântul lui Israel, via]a

aceasta (vezi [i ps. 51, 5; 55, 14; 114, 9 [i 141, 7).
vers.18 – În acest verset David î[i vorbe[te lui, îmb\rb\tându-se.

Psalmul 27

Un psalm al lui David

O rug\ciune a lui David alc\tuit\ dup\ sfâr[itul revoltei lui Abesalom,
în timpul c\reia David a fost ascultat [i ap\rat de  Domnul (v. 9-10) [i
cere ca cei r\i, fo[tii partizani ai lui Abesalom s\ fie r\spl\ti]i dup\
faptele [i inima lor înr\it\ (v. 5-8).

vers. 11 –  „Unsul S\u” este împ\ratul David (vezi ps. 17, 53 cu
II Regi 22, 51 [i ps. 88, 20).

Psalmul 28

Un psalm al lui David

Psalmul 28 a fost f\cut de David cu ocazia mut\rii Sf. Chivot din
casa lui Obed-Edom, în cortul f\cut de David pe muntele Sion, II Regi
6, 12-17). În psalm se arat\ toat\ puterea [i m\re]ia divin\ manifestat\
prin furtun\, înso]it\ de tunete [i tr\znete.

vers. 3 – „Glasul Domnului”. În Sf. Scriptur\ tunetul este numit
glasul lui Dumnezeu (vezi ps. 17, 15; 67, 34 [i Iov 37, 4-5 [i 40, 9).

vers. 7 – „flac\r\ de foc încins”, adic\ fulgerul.
vers. 8 – Cade[ul – pustietate [i cetate în peninsula Arabiei. Aici

fac Israeli]ii un popas în c\l\toria lor prin pustia Arabiei [i din Cade[
a trimis Moise cele 12 iscoade în Canaan (Num. 13, 1-26) [i tot în
Cade[ a murit [i a fost îngropat\ Mariam, sora lui Moise (Num. 20, 1).

vers. 9 – În acest verset se repet\ pentru a 7-a oar\ cuvintele „gla-
sul Domnului”, c\ci num\rul 7 era la evrei simbolul des\vâr[irii [i al
sfin]eniei (vezi Fac. 2, 2-3; Ex. 20, 10; Lev. 14, 7; IV Regi 5, 10-14; ps. 11, 6;
Prov. 9, 1 [i 24, 16). {i [apte sunt darurile Sf. Duh (Isaia 11, 2-3) [i în
Biserica Mt.Hs. sunt 7 Taine care împart harurile Sf. Duh.

Psalmul 29

O cântare a lui David pentru consacrarea casei sale

Dup\ cum ne arat\ titlul psalmului, David a compus acest psalm
cu ocazia binecuvânt\rii casei sale [i desigur dup\ o boal\ de care
suferise David, dup\ cum reiese din cuprinsul psalmului. Binecuvân-
tarea casei sale o face David, imediat dup\ aducerea Sf. Chivot în
Cortul f\cut de el în apropierea casei sale (II Regi 6, 12-20). Despre
facerea casei lui David vezi II Regi 5, 11 [i 7, 1-2 [i I Cron. 14, 1 [i 15, 1.
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vers. 6 –  „muntele meu” – în stilul psalmistului David, muntele
înseamn\ t\rie, siguran]\ (ps. 120, 1 [i ps. 124, 1-2).

vers. 11 – sacul era un semn de doliu (vezi Fac. 37, 34 [i II Regi 3, 31).

Psalmul 30

Un psalm al lui David

Acest psalm a fost compus de David în timpul pribegiei sale, când
era urm\rit de Saul [i era gata sa fie prins de acesta. {i însu[i psalmul
ne arat\ (vers. 4-9) c\ David era într-o situa]ie critic\ (vezi I Regi 23,
19-26). Din acest psalm, Mântuitorul Hristos fiind pe cruce r\stignit, ros-
te[te prima parte a versetului 5 (Lc. 23, 46) iar vers. 9-13 se refer\ la
p\r\sirea Mântuitorului de cei de aproape ai Lui [i la patimile Sale. În
vers. 19-25 se vorbe[te de ajutorul dat de Dumnezeu lui David în mod
minunat, când, întrebat fiind de David, Domnul îi spune s\ plece din
cetatea înt\rit\, Cheila, c\ci Saul vine s\-l prind\ în cetate (vezi I Regi
23, 1-13). {i David s-a retras în pustia Maon, unde va fi p\zit [i ocrotit
de Domnul (vers. 15-23). Mila ar\tat\ de Domnul lui David, a fost
pentru el „ca o cetate minunat înt\rit\”.

Psalmul 31

O cântare a lui David Psalm didactic

Acesta este al doilea psalm de poc\in]\ (vezi Note ps. 6) [i a fost
compus de David, când i-au fost iertate cele dou\ mari p\cate:
p\c\tuirea cu Bat[eba [i uciderea so]ului ei Urie (II Regi 12, 1-14).
Psalmul 31 este totodat\ [i un psalm didactic, de înv\]\tur\ [i în toat\
Psaltirea sunt 13 asemenea psalmi.

vers. 1-2 sunt citate de Sf. Ap. Pavel în Rom. 4, 7-8.
vers. 7 – „la potrivit\ vreme” – adic\ în timpul acestei vie]i (Ecle-

ziastul 9, 10 [i Isaia 55, 6).

Psalmul 32

Un psalm al lui David (La Evrei f\r\ titlu)

Psalmul 32 a fost compus de David dup\ o victorie câ[tigat\ de
poporul Israel prin ajutorul divin. Este un imn de pream\rire a lui
Dumnezeu, Creatorul universului [i ocrotitorul poporului S\u ales
(vers. 12). Textul evreu nu spune autorul, dar psalmul este f\cut de
David.

vers. 3 – „cântare nou\” – adic\ nou\ crea]ie pentru prima dat\
propus\ spre a fi cântat\. Dar înseamn\ [i o cântare nou\, profetic\,
cu con]inut nou, vestind lucruri cu privire la Mesia [i spre slava lui
(vezi ps. 32, 3; 39, 4; 95, 1; 97, 1; 149, 1; Isaia 42, 9-10 [i Apoc. 5, 9; 14, 3).
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vers. 13 [i 14 – dup\ aceste dou\ versete, Dumnezeu î[i are locu-
in]a [i în ceruri (dup\ vers. 13) [i în Templu pe muntele Sion (dup\
vers. 14), (vezi [i ps. 10, 4, care este compus de David).

vers. 16-17 – ideea din aceste versete se afl\ în ps. 19, 7, care este
compus tot de David.

vers. 19 – „s\-i scape de la moarte...” e vorba de moartea n\praz-
nic\ (La S.B.P. IV, p. 75).

Psalmul 33

Un psalm al lui David când s-a f\cut nebun în fa]a lui Achi[ 

(regele din Ghet) [i alungat de acesta a plecat

Faptul men]ionat în titlul psalmului este istorisit în I Regi 21, 10-15
[i a avut loc în timpul urm\ririi lui David de c\tre Saul. Psalmul este
al lui David [i este al treilea psalm alfabetic (vezi Note ps. 9).

vers. 7 – cu privire la acest verset vezi Daniel 3, 28 [i 6, 22.
vers. 8 – la acest verset face aluzie Sf. Ap. Petru în prima sa epis-

tol\ (I Petru 2, 3).
vers. 9 – „sfin]i” – vezi Note ps. 15, 3.
vers. 16 – Orientalii sunt foarte sensibili `n privin]a perpetu\rii

amintirii lor iar stingerea pomenirii era socotit\ cea mai mare pedeaps\
(La S.B.P. IV, p. 79). Pentru aceasta vezi [i ps. 108, 13 [i Prov. 10, 7.

vers. 20 – verset profetic cu privire la Mt.Hs. La acest verset se
refer\ Sf. Ap. [i Ev. Ioan (19, 36).

Psalmul 34

Un psalm al lui David

Acest psalm a fost alc\tuit de David în timpul pribegiei sale (v. 12)
când era persecutat [i urm\rit de Saul [i de oamenii acestuia. Despre
persecutarea [i urm\rirea lui David de c\tre Saul vezi I Regi 18, 28 [i
30 [i cap. urm.

vers. 13-14 – aceste versete se refer\ la timpul boalei lui Saul, când
David îl mângâia, cântându-i  din harf\ (I Regi 16, 14-23).

vers. 17 – „pui de lei” – To]i nelegiui]ii, to]i cei r\i care erau vr\j-
ma[ii lui David, sunt asemui]i în Sf. Scriptur\ cu leii [i puii de lei (vezi
Iov 4, 10-11; ps. 21, 28 [i 57, 6).

vers. 27 – „robul S\u” este însu[i David. Vezi titlul psalmului
urm\tor 35.
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Psalmul 35

Un psalm al lui David robul lui Dumnezeu

A[a este formulat titlul psalmului în originalul evreu. Se crede a fi
f\cut acest psalm tot în timpul când David era persecutat de Saul (La
S.B.P. IV, p. 83). {i David se vede permanent ocrotit de Domnul s\u.

vers. 1 – vezi Rom.3, 18.
vers. 5-9 – În aceste versete se descrie admirabil Pronia divin\ în-

temeiat\ pe adev\r, mil\ [i dreptate [i pe adâncile judec\]i ale lui
Dumnezeu, care, ca ni[te aripi, adumbre[te lumea [i pe oameni.

vers. 8 – cu privire la acest verset vezi ps. 64, 5.

Psalmul 36

Un psalm al lui David

Acest psalm este compus de David, când era înaintat în vârst\
(vers. 25) [i este al 4-lea psalm alfabetic, în care literele alfabetului evreu
urmeaz\, ca ini]iale, din dou\ în dou\ versuri. Prin acest psalm David
înt\re[te în r\bdare pe cei drep]i [i buni, asigurându-i c\ vor fi r\spl\-
ti]i de Domnul, iar cei r\i vor fi aspru pedepsi]i. Apologetul Tertulian
(† 220-240) nume[te acest psalm „Oglinda Providen]ei”, iar eruditul
arhiepiscop Isidor de Sevilla († 636) spune despre acest psalm c\ este
„Remediu contra ner\bd\rii” (apud La S.B.P. IV, p. 57).

Psalmul 37

Un psalm al lui David Spre aducere aminte

Psalmul 37 este al 3-lea psalm de poc\in]\ (vezi Note ps. 6). În titlul
acestui psalm, ca [i în titlul ps. 69, se afl\ indica]ia „spre aducere
aminte” (în evreie[te azkir), deoarece ace[ti psalmi se cântau în tim-
pul când se aduceau jertfele de mâncare nesângeroase, numite jertfe
de aducere aminte (vezi Lev. 2, 1-9; 5, 12; 6, 15; 24, 7 [i Fapte 10, 4).
Primul verset al acestui psalm este identic cu primul verset al ps. 6. În
transpunerea noastr\ am p\strat dou\ variante. Psalmul de fa]\ este
f\cut de David pentru iertarea p\catelor sale, desigur p\catul cu Bat[eba
[i uciderea lui Urie, pe care David le nume[te nebunie [i pentru vin-
decarea de o boal\ grav\ de care suferea. Totodat\ se roag\ [i pentru
sc\parea de vr\jma[ii care unelteau contra sa. De aceea, se crede c\ a
fost compus în ultima parte a vie]ii, în timpul s\u, adic\ „la potrivit\
vreme” pentru poc\in]\,  dup\ revolta lui Abesalom (La S.B.P. IV, p. 91).

vers. 2 – „s\ge]ile” de care vorbe[te acest verset este o metafor\ pe
care o mai g\sim [i în Iov 6, 4.

vers. 11 – verset profetic cu privire la Mt.Hs. vezi [i ps. 68, 11 [i
Luca 23, 49.
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vers. 13-14 – aceasta este conduita lui David fa]\ de Abesalom [i
{imi (II Regi 16, 5-13 [i ps. 38, 1-3 [i 12).

vers. 18 – Este vorba de p\catul preacurviei [i a uciderii pe care
David le-a comis. De fapt, aceste dou\ p\cate sunt singurele p\cate
f\cute de David în toat\ via]a lui (III Regi 15, 5) pentru care el face
poc\in]\ prin ps. 50.

Psalmul 38

C\tre Iedutun Un psalm al lui David

Iedutun, c\ruia David îi încredin]eaz\ psalmul s\u spre a fi cântat,
era unul din cei trei conduc\tori ai cânt\re]ilor din instrumente: Asaf,
Heman [i Iedutun (vezi I Cron. 16, 41-42 [i 25, 3 [i 6 [i 2 Cron. 5, 12).
Iedutun mai este numit [i Etan, fiul lui Cu[aia (I Cron. 6, 44; 15, 17 [i
19), iar începând cu I Cron. 16, 41-42 este numit Iedutun; sau acesta
este o alt\ persoan\ care a luat locul lui Etan, fiul lui Cu[aia, pomenit
mai înainte. Dup\ cum reiese din context, David compune acest psalm
în timpul revoltei fiului s\u Abesalom, când era st\pânit de o triste]e
sfâ[ietoare [i era în timpul b\trâne]elor sale (v. 10). C\ci revolta lui
Abesalom a avut loc în ultimul an al domniei lui David, al 40-lea când
el avea 70 de ani (pentru aceasta vezi II Regi 5, 4 [i 15, 7 [i I Cron. 29,
26-27).

vers. 11 – „cel nebun” era Abesalom, fiul lui David.
vers. 12 – „C\ Tu e[ti acela care toate-acestea mi le dai”. David re-

cunoa[te c\ pentru p\catele mari s\vâr[ite, Dumnezeu a trimis asupra
sa ca pedeaps\ [i boala (ps. 37) [i revolta fiului s\u Abesalom (vers 13-14
[i II Regi 12, 9-12).

vers. 17 – compar\ acest verset cu versetul din I Cron. 29,15, din
cuvântarea lui David la ungerea lui Solomon ca împ\rat.

vers. 18 – acest verset aminte[te versetul din Iov 10, 20-21.

Psalmul 39

Un Psalm al lui David

Conform titlului psalmului din originalul evreu, David este auto-
rul acestui psalm. {i, din vers. 15-16, în care aminte[te de f\r\delegi [i
p\cate f\cute [i de sl\birea ochilor [i a inimii, reiese c\ David a compus
acest psalm dup\ s\vâr[irea celor dou\ mari p\cate [i dup\ revolta lui
Abesalom, când David avea acum vârsta de [aptezeci de ani (vezi Note
psalmul precedent). {i a fost compus dup\ revolta lui Abesalom, c\ci
din versetele 1-14 reiese c\ David a fost „scos” din nenorocirea în care
era, fiind ridicat pe stânc\ [i-nt\rindu-i pa[ii, iar pe buze i-a pus un
imn nou de laud\ pentru Domnul. Deci nu a fost compus psalmul în
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timpul persecu]iei lui Saul, cum s-a afirmat, (vezi La S.B.P. IV, p. 69).
Psalmul este profetic [i Sf. Ap. Pavel pune în vorbirea Mt.Hs., care
vine în lume, versetele 9-10 – vezi Evrei 10, 5-10.

vers. 9 – În acest verset se face aluzie la cele înscrise în Lege, care
prevede ca sclavului care în anul sabatic nu voia s\ p\r\seasc\ pe
st\pânul s\u, c\p\tându-[i libertatea, s\ i se g\ureasc\ urechea, ca un
semn c\ el r\mâne, pe toat\ via]a, supus st\pânului s\u (Conf. Ex. 25,
5-6 [i Deuter. 15, 17). {i acest verset aplicat profetic Mt.Hs. de Sf. Ap.
Pavel, înseamn\ c\ Domnul Hristos, în ce prive[te umanitatea Sa, este
pe veci supus\ Tat\lui, c\ci Lui I s-au str\puns [i mâinile [i picioarele
[i coasta, adic\ tot trupul, toat\ umanitatea Sa (facem men]iune c\
expresia din textul original evreu: „Mi-ai str\puns urechile”, în versi-
unea greac\ a Septuagintei este: „Un trup mi-ai preg\tit” [i Sf. Ap.
Pavel când transcrie acest verset, îl red\ dup\ versiunea greac\. Noi
am p\strat îns\ expresia dup\ textul evreu).

vers. 10 – „în inima mea, Doamne, Legea Ta mi-i temelie”. Cu privire
la aceast\ idee vezi ps. 36, 31 [i ps. 118, 16, 24, 47, 92.

vers. 17-23 – Aceste [apte versete finale ale acestui psalm au fost
trunchiate [i cu ele s-a format un nou psalm (vezi ps. 69).

Psalmul 40

Un Psalm al lui David

{i acest psalm este profetic, deoarece Mt.Hs. se refer\ la el, ca îm-
plinindu-se în persoana lui Iuda Iscarioteanul (Ioan 13, 18 [i 17, 12),
iar Sf. Ap. Petru (Fapte 1, 16), socote[te pe David ca autor [i-l aplic\
tot lui Iuda Iscarioteanul. Psalmul este sigur compus în timpul revoltei
lui Abesalom.

vers. 4 – „...c\ eu greu gre[it-am }ie!” Acest verset se refer\ la cele
dou\ mari p\cate ale lui David pentru care, ca pedeaps\, Dumnezeu a
ridicat contra lui sabia din propria lui cas\, conf. II Regi 12, 10-11.

vers. 9 – „omul  p\cii mele”, era Ahitofel, consilierul intim al lui
David (II Regi 16, 23; I Cron. 27, 33 [i ps. 54, 13-15) care `l tr\deaz\,
trecând de partea lui Abesalom (II Regi 15, 31). {i prin tr\darea sa [i
prin faptul c\ se ucide spânzurându-se, Ahitofel preînchipuie pe Iuda
(vezi II Regi, 17, 1-29). {i dac\ Ahitofel tr\d\torul preînchipuia pe
Iuda vânz\torul, David simboliza pe Mt.Hs., (vezi II Regi 15, 30-31).

vers. 13 – În cultul mozaic Psaltirea era împ\r]it\ în cinci p\r]i
(haftare) [i v. 13 este o doxologie care încheie prima parte a psaltirii.
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Psalmul 41

Psalm didactic Al fiilor lui Core

Sunt unsprezece psalmi care au în titlurile lor cuvintele „al fiilor
lui Core” - ori c\ ei ar fi autorii, ori c\ poart\ acest titlu, pentru faptul
c\ ei, fiind cânt\re]i, executau ace[ti psalmi; [i aceasta este p\rerea cea
mai comun\ a interpre]ilor. {i o dovad\ a acestui lucru este ps. 87,
care are în titlu atât al fiilor lui Core cât [i o înv\]\tur\ a lui Eman Ezra-
hitul, ceea ce înseamn\ c\ psalmul f\cea parte din repertoriul muzical
al cânt\re]ilor din gruparea fiilor lui Core, dar avea ca autor pe Eman
Ezrahitul. Expresia „fiii lui Core” trebuie luat\ în în]elesul de urma[ii
lui Core, c\ci ca forma]ie muzical\, aceast\ grupare a durat din timpul
lui David, pân\ dup\ captivitatea babilonic\ (vezi ps. 84), c\ci afl\m
forma]ia existând în timpul lui Iosafat (871-849) fiind men]ionat\ în II
Cron. 20, 19 [i în titlul ps. 45 din acel timp apoi în timpul lui Pecah
(736-730) cu ps. 47 (vezi psalmul) [i în timpul lui Ezechia (728-699) cu
ps. 43 [i 86 (vezi ace[ti psalmi).

Psalmul 41 ([i ps. 42) este atribuit de majoritatea dintre interpre]i
lui David, datorit\ frumuse]ii lui. „C\ci este a[a de frumos, c\ nu s-ar
putea atribui altei pene” (Gherasim Timu[, op. cit., vol. I, p. 510).

Psalmul a fost compus în momentul când, din cauza lui Abesalom,
David se refugiase peste apa Iordanului la Mahanaim (II Regi 17, 22-24)
de unde se putea vedea muntele Hermon (vers. 7) înalt de 2814 m.

Muntele Mi]ar înseamn\ munte mic.
vers. 8 – „cascade” (aici cascadele Iordanului de pe panta muntelui

Hermon) [i în general apele, înseamn\ în stilul biblic mari necazuri,
mari calamit\]i. Cum se vede, acest psalm are dou\ strofe, iar a treia
strof\ constituie psalmul urm\tor.

Psalmul 42

(F\r\ titlu la evrei)

Psalmul 42 în texul original evreu este f\r\ titlu. {i aceasta este o
dovad\ c\ acest psalm nu este decât ultima strof\ (a treia) a ps. 41. Poate
în cultul mozaic era o rug\ciune preg\titoare pentru un anumit ritual,
ca un fragment rupt din ps. 41, apoi a r\mas ca un psalm de sine
st\t\tor, dar f\r\ titlu. {i locul unde el este a[ezat în corpul Psaltirii
(imediat dup\ ps. 41) îl atest\ ca atare.

Psalmul 43

Psalm didactic Al fiilor lui Core

S-a crezut c\ acest psalm a fost compus în timpul r\zboiului dus
de David contra Sirienilor [i Amoni]ilor (vezi La S.B.P. IV, p. 105).



226 Pr. Constantin C. Popescu – Ia[i

Socotim îns\ mai corect a situa compunerea acestui psalm în timpul
regelui Ezechia (728-699), adic\ dup\ anul 794 î.Hr., când regele Sena-
herib al Asiriei invadeaz\ Iudea. În acest moment istoric situa]ia pen-
tru to]i urma[ii lui Iacov (vers. 6) era dezastruoas\, adic\ [i pentru cei
din Israel [i pentru cei din Iudea. C\ci pân\ în acest timp, Israelul a
fost treptat ocupat de Asirieni [i Israeli]ii du[i robi în Asiria (vezi IV
Regi 15, 29; 17, 6-23 [i 18, 9-11). Iar Iudea fusese atacat\ de Sirieni,
Idumeeni [i Filisteni (vezi IV Regi 16, 5-6 [i II Cron. 28, 16-22), [i în
anul 714 î.Hr., în al 14-lea an al lui Ezechia [i Senaherib ocup\ toate
cet\]ile înt\rite din Iudeea [i someaz\ pe Ezechia s\ se supun\. În
aceast\ situa]ie tragic\, pentru întregul popor iudeu a fost compus ps. 43,
situa]ie pe care o aminte[te însu[i psalmul. Compar\ vers. 11-18 cu
vorbele lui Ezechia II Cron. 29, 8-9 [i tot în acest timp a mai fost compus
[i ps. 86, tot al fiilor lui Core (vezi Note ps. 86).

vers. 6 – „pe Iacov s\-l izb\ve[ti”, adic\ pe to]i fii [i urma[ii lui
Iacov, Iudeii [i Israeli]ii.

vers. 21 – „[acalii” (în textul evreu) erau toate popoarele asupritoare.
vers. 24 – Acest verset este citat de Sf. Ap. Pavel în Ep. Romani 8, 36

[i aplicat primilor cre[tini care sufereau pentru Mt. Hristos.

Psalmul 44

Psalm didactic Al fiilor lui Core Cântec de iubire

O parte din comentatori socot acest psalm un imn închinat c\s\toriei
lui Solomon cu fiica Faraonului (III Regi 3, 1 [i paralele). Credem c\
aceast\ c\s\torie a fost numai ocazia, prilejul pentru care s-a f\cut
psalmul, dar pe lâng\ aceasta, psalmistul vede profetic în persoana
mirelui [i a miresei, pe Mesia Hristosul [i pe Sf. Sa Biseric\. Deci psalmul
este mesianic (vezi vers. 3 cu Luca 4, 22 [i vers. 7-8 cu Evrei 1, 7-7) iar
Targumul parafrazeaz\ astfel vers. 3: „Frumuse]ea Ta, o Rege Mesia, este
superioar\ aceleia a copiilor oamenilor” (apud La S.B.P. IV, p. 109).
Cum reiese din vers. 11-19 psalmul este totodat\ mariologic [i eclesio-
logic. Mariologic, deoarece prive[te pe pururi Fecioara Maria, Mireasa
f\r\ prihan\ a Sf. Duh [i eclesiologic, pentru c\ vorbe[te de ve[nica
Mireas\, Biserica Sa, iubit\ de Domnul pentru frumuse]ea ei spiritual\.
În vers. 1-9 psalmistul ~l nume[te pe Hristos direct Dumnezeu [i ni-L
arat\ ca ve[nic împ\rat uns de Însu[i Dumnezeu, cu o ungere mult su-
perioar\ aceleia pe care au primit-o împ\ra]ii p\mântului, deoarece
Dumnezeu este Cel ce L-a uns cu Duh Sfânt [i cu putere (Isaia 61, 1;
Luca 4, 18 [i Fapte 10, 38).

vers. 10 – „palate de filde[”, adic\ încrustate cu filde[, cum era
palatul f\cut de Ahab (III Regi 22, 39).
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vers. 14 – Tir, capitala Feniciei, vestit\ prin comer]ul [i bog\]iile
sale. Fiica Tirului – ca [i fiica Sionului din ps. 9, 14 – popula]ia, locui-
torii respectivi; vezi [i ps. 136, 8 cu fiica Babilonului.

Psalmul 45

Al fiilor lui Core

Psalmul a fost compus cu ocazia r\zboiului cu Moabi]ii, Amoni]ii
[i Idumeii („Locuitorii din Seir”), pe vremea regelui Iosafat, regele
Iudeii (871-849), când acesta a câ[tigat victoria prin ajutorul divin (II
Cron. 20, 1-30).

vers. 4 – „a lui Dumnezeu cetate”, este Ierusalimul cu Sionul. Curs
de ap\-o-nvesele[te – Ierusalimul nu era udat de nici un fluviu sau râu,
ci prin canale. Despre canalele din Ierusalim vezi: II Regi 5, 8; IV Regi
18, 17; 20, 20; II Cron. 32, 30 [i Isaia 7, 3; 36, 2.

vers. 8-10 – aceste versete se refer\ la du[manii Ierusalimului pe
care Dumnezeu i-a distrus în mod minunat (vezi II Cron. 20, 22-29).

vers. 7 [i 11 – sunt refrene.

Psalmul 46

Al fiilor lui Core

Acest psalm este un imn de biruin]\, cântat de Evrei dup\ o victorie,
când se aducea Sf. Chivot din nou pe Sf. Munte. Credem a nu fi o
gre[eal\ dac\ socotim psalmul ca apar]inând lui David, care l-a com-
pus sau cu ocazia mut\rii Sf. Chivot în Sion sau dup\ o biruin]\ câ[tigat\
de David. Felul compozi]iei psalmului, în\l]\torul cuprins îl arat\ de
autor pe David, care îl d\ fiilor lui Core spre a fi cântat. Sf. P\rin]i [i
toat\ tradi]ia cre[tin\ v\d în acest psalm profe]it\ În\l]area Domnului
la cer (vers. 5).

vers. 1 – baterea din palme era la evrei un semn de bucurie, de
biruin]\ [i era frecvent folosit\ [i înso]ea cânt\rile.

vers. 4 – „aleas\ mo[tenire” – „slava lui Iacov” erau ]ara f\g\duin]ei,
Canaanul.

vers. 7 – „cântare în]eleapt\” – o cântare la care particip\ [i mintea
(vezi I Cor. 14, 15-16).

Psalmul 47

Al fiilor lui Core

Cântec de biruin]\ pentru eliberarea Ierusalimului, când Rezin,
regele Siriei [i cu Pecah, regele lui Israel (736-730 î.Hr.) au asediat
Ierusalimul pe vremea lui Ahaz (739-728) dar f\r\ succes (vezi IV Regi
16, 5 [i Isaia 7, 1). Nu cunoa[tem cine este autorul acestui psalm, dar
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din v. 9 reiese c\ autorul a fost un martor ocular al evenimentului
istoric, care face obiectul acestui psalm.

vers. 3 – cetatea Marelui Împ\rat – Ierusalimul – vezi Matei 5, 35.
În partea cea de nord – adic\ pe muntele Moria unde era Templul (II

Cron. 3, 1).
vers. 8 – „Ale Tarsului cor\bii”. Tars, port la Marea Mediteran\ în

partea de nord-est, unde se f\ceau renumitele cor\bii de Tars. Î[i trage
numele de la Tarsis, nepotul lui Noe (Fac. 10, 4-5), de aici Solomon î[i
aducea cu cor\biile aur, argint, filde[, etc. (II Cron. 9, 21) [i de aici era
Sf. Ap. Pavel, care îl nume[te Tarsul Ciliciei „cetate nu f\r\ însemn\tate”
(Fapte 21, 39 [i 22, 3).

vers. 12 – „ale lui Iuda fiice toate” – ora[ele regatului Iuda.

Psalmul 48

Al fiilor lui Core

Este un frumos psalm care vorbe[te cu mare claritate de existen]a
vie]ii viitoare. Nu i se cunoa[te autorul. Psalmul are 3 p\r]i: introdu-
cerea (1-4), dup\ care urmeaz\ dou\ strofe, care se încheie fiecare cu
acela[i refren (strofa I, 5-13 [i strofa II, 14-22).

vers. 4 – „în sunet de psaltire” – psalmii erau acompania]i cu muzic\
din psaltire [i harf\. A[a î[i cânta David psalmii s\i.

Psalmul 49

Un psalm al lui Asaf

Asaf a fost unul din cei trei conduc\tori ai cânt\re]ilor (Eman,
Asaf [i Etan sau Iedutun) de la Cortul Sfânt în timpul lui David (I
Cron. 6, 39; 15, 17 [i 19; 16, 5 [i 37 [i 25, 1-6) [i în timpul lui Solomon (II
Cron. 5, 12). Unii comentatori spun c\ Asaf este (cum spune titlul)
autorul acestui psalm, al]ii îns\ sunt de p\rere c\ el a primit doar psal-
mul spre a fi cântat, cum a fost cazul men]ionat în I Cron. 16, 7. Îns\
Asaf era deja socotit, chiar pe vremea lui Ezechia (728-699 î.Hr.), ca
alc\tuitor de psalmi al\turi de împ\ratul David, fiind supranumit [i
„v\z\torul” (II Cron. 29, 30). Între cei 150 psalmi ai Psaltirii sunt 12
psalmi care au în titlu men]iunea c\ sunt ai lui Asaf. Dar nu to]i ace[ti
psalmi sunt ai lui Asaf contemporanul împ\ratului David, c\ci între
cei doisprezece psalmi, numai patru sunt sigur din timpul lui David
(ps. 49, 72, 76, 77), deci pot fi ai lui Asaf v\z\torul, iar ceilal]i 8 sunt
din diferite timpuri. Astfel: doi sunt (ps. 81 [i 82) din timpul lui Iosafat
(871-849), patru sunt (ps. 74, 75, 79 [i 80) din timpul lui Ezechia (728-699)
[i doi (ps. 73 [i 78) sunt din timpul c\derii Iudeii [i Ierusalimului sub
Nabucodonosor, sub Sedechia (597-586). Deci urmeaz\ c\ din cei
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doisprezece psalmi, patru sunt sigur ai lui Asaf, iar ceilal]i opt sunt
din diferite timpuri de dup\ David [i au drept autori pe unii din
descenden]ii lui Asaf, contemporanul lui David. C\ci forma]ia de
cânt\re]i din neamul lui Asaf, s-a perpetuat pe toat\ durata istoriei
poporului evreu, de la David (1013-973 î.Hr.) [i Solomon (973-933
î.Hr.) pân\ dup\ întoarcerea din robia babilonic\, dup\ anul 538 î.Hr.
Dintre urma[ii lui Asaf afl\m în vremea lui Iosafat (871-849) pe Iahaziel
sau Iziel ca profet (II Cron. 20, 14). Pe vremea lui Ezechia (728-699) afl\m
numi]i câte doi din urma[ii lui Asaf, Eman [i Iedutun (II Cron. 29, 13-14).
La fel în timpul lui Iosia (642-609) „fiii lui Asaf”, adic\ urma[ii, cântau
la s\rb\toarea Pa[telui (II Cron. 35, 15 [i 19). Îi afl\m apoi pe vremea
lui Ezdra (3, 10) întorcându-se cu Zorobabel „Cânt\re]ii: fiii lui Asaf, o
sut\ patru zeci [i opt” (Neemia 7, 44 [i 11, 17). Apoi urma[ii lui Asaf
sunt îns\rcina]i cu slujba la Casa Domnului (11, 22) [i sfin]irea zidu-
rilor noi (12, 35), a[ezându-se astfel rânduiala slujbei: „ca odinioar\ pe
vremea lui David [i a lui Asaf” (12, 46). Deci unii din urma[ii lui Asaf,
mai marele cânt\re] [i v\z\tor al lui David, au alc\tuit psalmii în tim-
purile posterioare lui David [i care sunt acum, în titlu, men]iona]i cu
numele Asaf. În ceea ce prive[te psalmul 49, este un psalm didactic de
mare claritate, destinat s\ arate inutilitatea cultului pur formal, exterior.
Despre acest psalm, iat\ ce spune François de Fenelon, arhiepiscop de
Cambrai (1651-1715): „Niciodat\ o od\ greac\ sau latin\ n-a putut atinge
în\l]imea psalmilor. De exemplu, acel psalm care începe astfel „Domnul
Dumnezeu gr\i-va, când va chema tot p\mântul...” - întrece toat\ ima-
gina]ia uman\” (apud La S.B.P. tom. IV, p. 121).

Psalmul 50

Un psalm al lui David f\cut când a venit la el proorocul Natan

dup\ p\c\tuirea cu Bat[eba

Psalmul 50 este al 4-lea psalm de poc\in]\ (vezi ps. 6 Note) [i red\
unul din cele mai profunde [i mai mi[c\toare acte de poc\in]\. De
aceea, în cultul Bisericii Ortodoxe ps. 50 este foarte des întrebuin]at.
Cele dou\ mari p\cate f\cute de David (adulterul cu Bat[eba [i uci-
derea so]ului ei Urie) se afl\ pe larg istorisite în II Regi 11, 1-27, iar
mustrarea f\cut\ de profetul Natan în numele Domnului, se poves-
te[te în cap. 12, 1-25. În urma acestor fapte face David acest act de
adânc\ poc\in]\ exprimat\ prin ps. 50.

vers. 5 – adic\ hot\rârea lui Dumnezeu de a muri copilul f\cut cu
Bat[eba. Acest verset este citat de Sf. Ap. Pavel în Ep. Rom. 3, 4.

vers. 8 –  Isopul era planta cu care evreii stropesc cu sângele mielu-
lui u[orii u[ilor în noaptea Pa[telui (Exod. 12, 22-27) [i tot cu isop se
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stropeau lepro[ii vindeca]i (Levitic 14, 6-7) [i de aceea mai ales, stro-
pirea f\cut\ cu isop era un simbol al cur\]iei [i în acest sens îl folose[te
[i David în vers. 8.

vers. 19-20 – S-a afirmat c\ aceste ultime dou\ versete au fost ad\-
ugate psalmului compus de David, mai târziu, pe vremea lui Ezdra (La
S.B.P. IV, p. 125), îns\ f\r\ aceste dou\ versete finale, psalmul ar p\rea
trunchiat, ceea ce ar fi nefiresc. Credem c\ acest final este al lui David,
care vedea Ierusalimul cu Sionul, luate de la Iebusei (II Regi 5, 6-9)
f\r\ ziduri de ap\rare [i cum el dorise s\ ridice Casa Domnului (I
Cron. 22, 7), dar este oprit de Domnul ca s\-i ridice el Casa (II Regi 7,
1-13), tot a[a dorea [i ridicarea zidului din jurul Ierusalimului. David
chiar face înt\rituri în jurul cet\]ii Milo (II Regi 5, 9). {i atunci, dup\
ridicarea zidurilor, ca mul]umit\, va aduce Domnului jertfe (men]io-
nate `n vers. 20), care vor fi atunci pl\cute Domnului, dar care jertfe
acum, din cauza p\c\to[eniei lui, Dumnezeu nu le voie[te. Solomon,
fiul [i urma[ul lui David, va zidi [i Templul [i zidurile Ierusalimului
(III Regi 3, 1 [i 9, 15).

Psalmul 51

Un psalm al lui David când Doeg Idumeul a spus lui Saul

c\ David s-a dus în casa lui Ahimelec Psalm didactic

Doeg Idumeul, mai marele p\storilor regelui Saul, era la Nobe în
preajma marelui preot Ahimelec când David, refugiindu-se, vine la
acesta (I Regi 21, 1-9). Doeg v\zându-l, spune de aceasta lui Saul (I
Regi 22, 9-10), dup\ care Saul ucide pe marele preot [i pe preo]ii din
neamul lui în num\r de 85 [i pe to]i locuitorii din cetatea Nobe (I Regi
22, 11-19). Cu acest prilej face David acest psalm, aceast\ od\ didac-
tic\, prin care înfiereaz\ pe Doeg.

Psalmul 52

Un psalm didactic al lui David

Acest psalm, cu excep]ia versetelor 6-7, este repetarea psalmului
13 (vezi notele la acest psalm).

Psalmul 53

O cântare a lui David f\cut\ când au venit Zifi]ii s\ spun\ lui Saul: 

„Iat\ David st\ ascuns la noi” Psalm didactic

~mp\ratul David compune acest psalm în urma celor istorisite în
I Regi 23, 19-24 [i 26, 1.

vers. 3 – „streinii erau locuitorii din Zif, care, cu toate c\ ei f\ceau
parte din tribul Iuda, din care f\cea parte [i David, acesta îi nume[te [i
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îi socote[te streini, pentru c\ l-au tr\dat lui Saul; iar du[manii puter-
nici” erau Saul [i oamenii lui.

vers. 5 – „Dup\ cuvântul T\u” (dup\ f\g\duin]a Ta, dup\ credin-
cio[ia Ta), adic\ dup\ cum ai f\g\duit unsului T\u David. Pentru
aceasta vezi: II Regi 7, 4-29 [i III Regi 8, 23-26 [i ps. 39, 14; 55, 4, 10; 56,
8, 13 (vezi Note ps. 118 [i în special psalmul f\g\duin]ei 88, 1-52).
David avea f\g\duin]a lui Dumnezeu c\ îl va ocroti [i din neamul lui
va na[te pe Mesia Hristos.

Psalmul 54

Un psalm al lui David Psalm didactic

Psalmul este compus de David în timpul revoltei lui Abesalom (II
Regi 15, 1-35).

vers. 3 – „vr\jma[ul” [i „p\c\tosul”, nu este altul decât Abesalom,
fiul lui David.

vers. 8 – „în pustie”, fugind de Abesalom, David trece Iordanul (II
Regi 17, 22) psalmul fiind f\cut de David în timpul când se refugia în
pustiu.

vers. 10 – „Risipe[te-i” – conform cu 2 Regi 15, 31 – „limbile-ncur-
cate fie” – aluzie la amestecarea limbilor la Turnul Babel (Fac. 11, 1-9);
„în cetate” – în Ierusalim unde st\pânea Abesalom cu partizanii lui.

vers. 14-15 – În aceste versete e vorba de Ahitofel, consilierul intim
al lui David, care îl tr\deaz\ trecând de partea lui Abesalom (II Regi
16, 23 [i 15, 31).

vers. 18 – Evreii se rugau de trei ori pe zi, regul\ pe care o ]ineau [i
în timpul captivit\]ii în Babilon (vezi Daniel 6, 11 [i 14).

vers. 22 – cu privire la acest verset vezi II Regi 15, 1-6, unde se
spune cum Abesalom î[i atr\gea de partea sa partizani.

vers. 24 – Acest verset este o profe]ie a lui David cu privire la
moartea lui Ahitofel (II Regi 17, 23) [i a lui Abesalom (II Regi 18, 9-17).

Psalmul 55

Un psalm al lui David f\cut când a fost prins de Filisteni la Ghet

Din titlul psalmului afl\m cu ce ocazie a compus David acest
psalm. Împrejurarea este istorisit\ în I Regi 21, 10-15.

vers. 1, 4 [i 11 – „omul”, în mod special indic\ pe Saul sau pe
Achi[ regele din Ghet, iar în general indic\ pe to]i du[manii lui David.
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Psalmul 56

O cântare de laud\ a lui David

f\cut\ când a fugit în pe[ter\ urm\rit de Saul

Psalmul 56 este compus de David dup\ întâlnirea sa cu Saul în
pe[tera Enghedi, când Saul ar fi putut fi ucis de David (vezi vers. 8-9).
Acest eveniment este povestit în I Regi 24, 1-23.

Psalmul este un poem format din dou\ strofe, având fiecare câte
[ase versete, dup\ care urmeaz\ refrenul (versetele 7 [i 14).

vers. 5 – „leii” erau to]i du[manii lui David.
vers. 7 [i 14 – To]i Sf. P\rin]i aplic\ acest verset – refren în\l]\rii

Domnului Is. Hs. la cer.
vers. 11 – „slava mea”. Socotim c\ acest cuvânt se refer\ la marele

dar ce-l avea David de a cânta cu vocea [i cu instrumentele sale slava
lui Dumnezeu (vezi ps. 107, 1-2). Mai men]ion\m c\ dup\ unii în-
seamn\ sufletul meu; dup\ al]ii instrumentele mele; dup\ Sf. Atanasie duhul
meu profetic (vezi La S.B.P. IV, p. 135). David î[i f\cea rug\ciunea [i
cântarea spre slava lui Dumnezeu diminea]a, la ivirea zorilor cum
reiese din vers. 11. Vezi [i ps. 118, 147-148 [i ps. 58, 17. Versetele 10-14
ale acestui psalm sunt repetate de ps. 107, 1-6.

Psalmul 57

Un imn al lui David

Psalmul este compus pe vremea revoltei lui Abesalom. Este un
psalm cu expresii [i imagini impresionante [i de toat\ frumuse]ea, cu
care înfiereaz\ pe judec\torii nedrep]i (ca [i ps. 81) [i pe cei r\i [i
necredincio[i, care erau du[manii lui David.

vers. 1-2 – În acest verset sunt înfiera]i judec\torii pu[i de Abe-
salom, care judecau dup\ felul lui de a judeca. Vezi II Regi 15, 1-6.

vers. 4 – aspid\ – [arpe veninos (vezi Ecleziastul 10, 11 [i Ieremia 8, 17).
vers. 6 – „pui de lei” – du[manii lui David (vezi [i ps. 34, 17 [i 56, 5).

Psalmul 58

Un psalm al lui David f\cut când a trimis Saul pe slugile sale

s\-i împresoare casa [i s\-l omoare (I Regi 19, 11)

Împrejurarea care a dat lui David prilejul ca s\ fac\ acest psalm
este povestit\ în I Regi 19, 11-18.

vers. 3 – „cei tari”, cei puternici, adic\ regele Saul cu oamenii lui.
vers. 11 – Spre deosebire de tot cuprinsul psalmului, în care vorbe[-

te de Dumnezeu la persoana a doua, în vers. 11 vorbe[te la pers. a treia,
c\ci în stilul s\u poetic, David are des asemenea treceri, de la o peroa-
n\ la alta (vezi [i Note ps. 3, 5).
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vers. 14 – „peste Iacov”, adic\ peste poporul evreu, care se tr\gea
din Iacov.

Psalmul 59

Un psalm al lui David f\cut când purta r\zboi cu Sirienii din Toba 

[i când s-a întors Ioab [i a b\tut în Valea S\rii

dou\zeci de mii de Edomi]i

Psalmul a fost f\cut de David înainte de victoria din Valea S\rii
(adic\ valea din apropierea M\rii Moarte), când sudul Palestinei era
ocupat de  armatele Edomi]ilor, contra c\rora David n-avea oaste sufi-
cient\ spre a se opune (La S.B.P. IV, p. 141). Aceste evenimente sunt
amintite în II Regi 8, 1-14 [i I Cron. 18, 1-5.

vers. 3 – „vin ce-aduce amor]irea” – b\utur\ care paralizeaz\ for]ele
(vezi Isaia 51, 17 [i 22).

vers. 4 – „dat-ai semn”. Evreii, în timp de r\zboi, ridicau pe mun]i
un catarg [i în caz c\ du[manii n\v\leau, se în\l]a pe catarg un semn,
un steag deasupra mun]ilor [i poporul v\zându-l, se refugia în mun]i
sau în alt loc de refugiu [i se salva. La acest obicei face des aluzie [i
profetul Isaia: 5, 26; 11, 12; 18, 3 [i 30, 17.

vers. 6 – Valea Sucot (valea Corturilor) – locul unde s-a stabilit
Iacov dup\ întoarcerea din Mesopotamia [i a f\cut corturi (Fac. 33, 17;
Iosua 13, 27; Jud. 5, 16).

vers. 7 – „Iuda e-mp\rat mereu” – pentru acest verset vezi Fac. 49, 10.
vers. 10 – „cetatea înt\rit\” era Petra, capitala Edomului (Iudumea)

la sud de Palestina, care era foarte puternic\, fiind zidit\ pe mun]i (vezi
Obadia 1, 1-4).

vers. 5-13 – versetele 5-13 sunt repetate de ps. 107, 7-14.

Psalmul 60

Un psalm al lui David

Acest psalm este compus de David când, din cauza revoltei fiului
s\u Abesalom, fuge din Ierusalim [i trecând Iordanul, se stabile[te la
Mahanaim (vezi II Regi 17, 22-29). Aici, în Mahanaim compune David
acest psalm.

vers. 2 – În V. Testament Dumnezeu este numit [i Stânc\. A[a
Deuter. 32, 15 [i II Regi 22, 47 unde Dumnezeu este Stânca mântuirii. {i
David a luat aceast\ metafor\ [i a folosit-o în psalmii s\i. Întâi în
în]elesul c\ Dumnezeu este Stânca mântuirii (în ps. 17, 2; 61, 2 [i 6; 88, 26;
91, 15 [i 94, 1); apoi în în]elesul mai general de siguran]\, stânca fiind
socotit\ ca salvare (în ps. 26, 8; 29, 6; 39, 3 [i 60, 2 psalmul de fa]\).
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„De la margini de p\mânt”, adic\ la hotarele de r\s\rit ale Palesti-
nei, unde David se refugiase [i de unde se dorea cu ardoare aproape
de Loca[ul Domnului [i ocrotit de aripile divine (vers. 4).

Psalmul 61
Un psalm al lui David pentru Iedutun

Despre Iedutun vezi Note ps. 38. Psalmul este alc\tuit de David în
timpul revoltei lui Abesalom [i dat lui Iedutun spre a fi cântat.

vers. 4 – „zid povârnit” [i „gard putreg\ios”. Revolta lui Abesalom
a avut loc în ultimul an al domniei lui David, deci, în ultimul an al
vie]ii, când David avea 70 de ani (vezi II Regi 5, 4 [i 15, 7). „Zidul po-
vârnit” [i „gardul putreg\ios” ni-l arat\ pe David b\trân.

vers. 8 – „v\rsa]i a voastre inimi” – vezi [i I Regi 1, 15 cu Ana
mama lui Samuil.

vers. 11 – „o dat\ Dumnezeu a gr\it”, când a dat Legea pe muntele
Sinai; „dou\ lucruri auzit-am”: atotputernicia [i bun\tatea lui Dumnezeu.

Atotputernicia prin care va pedepsi pe cei r\i [i bun\tatea cu care
va r\spl\ti pe cei buni (La S.B.P. IV, p.145).

Psalmul 62
Un psalm al lui David f\cut când era în pustia Iuda

Din cauza lui Abesalom, David se refugiaz\ în pustia lui Iuda, peste
Iordan [i pribege[te prin aceast\ pustie pân\ se stabile[te la Mahanaim
(II Regi 15, 13-23 [i 28; 16, 2 [i 17, 16-29). Aici în pustie, Iuda compune
David acest psalm (vezi vers. 2-3). Compar\ acest psalm (vers. 2-3) cu
psalmii 41, 2; 83, 2 [i 142, 6, compu[i tot în pustia lui Iuda.

vers. 1 – Cum am mai spus (vezi Note ps. 56, 11), David `[i f\cea
rug\ciunea de diminea]\ în zorii zilei.

vers. 9 – David avea sufletul s\u total unit cu Dumnezeu, c\ci el
cuno[tea din Lege, c\ aceast\ porunc\ era în mod expres [i des
repetat\ în ea: Deuter. 10, 20; 11, 22; 13, 4; 30, 20.

vers. 11 – [acalii, animale s\lbatice frecvente în Palestina, dezgro-
pau cadavrele pentru a le mânca.

vers. 12 – Evreii jurau pe numele lui Dumnezeu (vezi Deuter. 6, 13;
10, 20; [i Ieremia 12, 16) [i pe via]a, pe sufletul împ\ratului (vezi Fac. 42, 15;
I Regi 17, 55; 20, 3; II Regi 15, 21). De multe ori aceste dou\ jur\minte
erau îmbinate.

Psalmul 63
Un psalm al lui David

Psalm compus de David în timpul persecu]iei din partea lui Saul,
contra celor ce-l ponegreau prin calomniile lor [i-l pârau lui Saul.

vers. 1 – Acest verset se refer\ la regele Saul.
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Psalmul 64

Un psalm al lui David O od\

Un prea frumos psalm al lui David, o od\ cum spune titlul s\u. O
od\ a bucuriei, prin care el pream\re[te pe Dumnezeu pentru atotpu-
ternicia Sa [i pentru binecuvânt\rile pe care le revars\ asupra p\mân-
tului.

Psalmul 65

Un psalm al Învierii

În titlul psalmului nu se spune c\ ar fi al lui David. Sf. P\rin]i îl
socot un psalm al Învierii Mt.Hs. [i al învierii tuturor. Pentru aceasta
s-a [i ad\ugat la titlul grec al Septuagintei [i în Vulgata „Psalmul Învierii”
(Gherasim Timu[. op. cit., vezi Note ps. 3, vol. I, p. 752).

Noi socotim c\ acest psalm este al lui David fiind compus dup\ ter-
minarea revoltei lui Abesalom [i a r\zvr\tirii lui {eba (II Regi 20, 1-22).
Pentru aceasta, vezi versetele 6-19 din psalm.

vers. 5 – în acest verset se face aluzie la trecerea în mod minunat a
M\rii Ro[ii [i a Iordanului (Ex. 14, 21-22 [i Iosua 8, 14).

vers. 9-11 – Aceste versete se refer\ la muncile grele ce poporul
evreu era silit s\ le fac\ în Egipt, asem\nat cu un cuptor pentru topit
fierul (vezi Deuter. 4, 20; III Regi 8, 51; Isaia 43,2; 51, 23; Ieremia 11, 4
[i ps. 80, 5-7) [i la necazurile [i primejdiile prin care a trecut David în
timpul revoltei lui Abesalom [i a r\zvr\tirii lui {eba.

Psalmul 66

Un cântec al lui David

vers. 5 – „c\ [i-a dat p\mântul road\”. Acest verset este explicat pro-
fetic ca referindu-se la Maica Domnului, care este asemuit\ cu p\mântul
[i la Mt.Hs., roada sa. Deci psalmul este profetic, mesianic.

Psalmul 67

Un psalm al lui David

În felul cum ni s-a transmis ps. 67 este confuz [i foarte greu de
în]eles în multe din versetele lui. Se crede a fi f\cut de David, dup\
victoria asupra Sirienilor [i Amoni]ilor (II Regi 8, 3-6 [i I Cron. 18, 3-8
[i II Regi 10, 1-19; I Cron. 19, 1-19). Deci este un psalm de biruin]\.

vers. 1 – Cuvintele din acest verset le rostea Moise când se ridica
Chivotul Legii [i era purtat în fruntea poporului prin pustie (Num. 10 35;
vezi [i ps. 131, 8 cu 2 Cron 6, 41). {i aceasta arat\ c\ Sf. Chivot a fost
purtat cu armatele în timpul luptei cu Sirienii [i Amoni]ii. Apoi a fost
adus iar\[i pe muntele Sion, cu tot alaiul obi[nuit [i descris în vers. 25-36
(C\ci atât evreii cât [i popoarele idolatre cu care ei purtau r\zboi, pe
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câmpul de lupt\ luau: evreii Sf. Chivot, iar popoarele p\gâne idolii
lor. Pentru aceasta vezi I Regi 4, 1-11 [i II Regi 5, 21 cu I Cron. 14, 12).

vers. 1-3 – Aceste trei versete se rostesc la slujirea Sfintei Învieri [i
în toat\ s\pt\mâna luminat\.

vers. 11 – „cel s\rac” era poporul Israel, c\ruia i s-a dat ca mo[te-
nire p\mântul Canaanului.

vers. 15 – Salmonul era o colin\ din apropierea Sichemului.
vers. 19 – Prima parte a acestui verset este citat\ de Sf. Ap. Pavel:

Efes. 4, 8 fiind aplicat\ Mt.Hs.
vers. 22 – „cre[tetul p\ros” adic\ cre[tetul înalt, plin de mândrie,

trufa[ (Pentru aceasta vezi Gherasim Timu[, op. cit., I, p. 792).
vers. 31 – „fiara ce-n stufi[ e locul ei” este Eghipetul, unde abund\

stuf\ri[ul, iar diversele animale sunt popoarele vecine cu care Israeli]ii
purtau dese r\zboaie: filistenii, canaaneii etc.

Psalmul 68

Un psalm al lui David

Psalmul 68, ca [i ps. 21, este prin excelen]\ mesianic [i este la fel
de citat în Noul Testament. Psalmul este compus de David în timpul
persecu]iei din partea lui Saul (v. 5-9).

vers. 5 – Iisus Hristos urât f\r\ pricin\ – Ioan 15, 25.
vers. 7 – „Dumnezeule, cuno[ti nebunia mea…”. Nebunia, r\t\cirea,

lipsa de în]elepciune, de care vorbe[te acest verset este nebunia crucii
de care vorbe[te Sf. Ap. Pavel (I Cor.1, 18). (Vezi Gherasim Timu[, op. cit.,
I, p. 812) [i pe care a avut-o Mt.Hs.; iar „ale mele gre[eli toate”, sunt p\-
catele întregii omeniri puse pe umerii Mântuitorului (vezi Isaia 53, 5-6,
Rom. 4, 25; 5, 6; II Cor. 5, 21; Gal. 1, 4 [i Evrei 9, 28). Da, desigur Dum-
nezeu cuno[tea foarte bine [i nebunia crucii lui Hristos [i gre[elile
omene[ti, care erau toate ale noastre.

vers. 11 – vezi [i ps. 37, 11.
vers. 12 – râvna Casei tale – Ioan 2, 17; iar hula, oc\rile suferite de

Is. Hs. vezi Rom. 15, 3, unde este citat acest verset.
vers. 25 – fiere [i o]et – Mt. 27, 34 [i 48; Ioan 19, 29.
vers. 26-27 – Sf. Ap. Pavel citeaz\ aceste dou\ versete [i socote[te

pe David ca autor al psalmului – Rom. 11, 9-10.
vers. 29 – Mt.Hs. face referire la acest verset – Mt. 23, 38, iar Sf. Ap.

Petru aplic\ acest verset lui Iuda Iscarioteanul – Fapte 1, 20.
vers. 37-40 – Se crede c\ aceste versete au fost ad\ugate psalmului

în timpul captivit\]ii din Babilon (V. Tarnavschi, Introducere în V. Tes-
tament, 1928, p. 503).
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Psalmul 69

Un psalm al lui David Spre aducere aminte

Pentru explica]ia titlului pe care îl are psalmul, vezi ps. 37, care are
acela[i titlu. Aceste [apte versete care alc\tuiesc ps. 69 sunt asem\n\-
toare cu ultimele [apte versete ale ps. 39. Ps. 69 este deci finalul ps. 39
[i a fost fragmentat spre a folosi ca o rug\ciune special\, poate pentru
jertfele de aducere aminte. Apoi a devenit psalm de sine st\t\tor, a[a
cum a fost cazul cu ps. 42. „Se crede c\ aceste versuri erau ca o for-
mul\ de rug\ciune ce le întrebuin]a David, pentru a cere ajutorul lui
Dumnezeu în pericolele sau necazurile la care el era expus a[a de des”
(Gherasim Timu[, op. cit., I, p. 836).

Psalmul 70

Un psalm al lui David

În textul evreu ps. 70 nu are titlu, iar în versiunile greac\ [i latin\
se afl\ titlul „Psalm al lui David, Al fiilor lui Ionadab [i a primilor captivi”.
Ionadab era fiul lui Recab (I Cron. 2, 55; 4 Regi 10, 15 [i 25), iar urma[ii
lui Ionadab formau to]i secta Recabi]ilor de care vorbe[te profetul Ie-
remia în profe]ia sa, cap. 35. Ei preferau în mod deosebit acest psalm,
ca [i primii captivi ai robiei babilonice. Psalmul este f\cut de David în
timpul revoltei lui Abesalom, când David era înaintat în vârst\ (vezi
vers. 9 [i 17-18) [i când a fugit din Ierusalim, trecuse Iordanul (vezi II
Regi 15, 13).

vers. 4 – „cel nelegiuit” era fiul s\u r\zvr\tit, Abesalom.
vers. 7 – Pentru to]i vr\jma[ii lui, David era ca  „o  mirare”, o ciu-

d\]enie, o minune, c\ci ei vedeau c\ din toate uneltirile [i capcanele
lor, el scap\ în mod minunat, fiind ajutat de Dumnezeu (Note ps. 139, 7).
{i acum în timpul revoltei lui Abesalom ei credeau c\ David nu mai
este iubit de Domnul (vers. 11).

vers. 22 – „Îmi înal]\ iar m\rirea”, adic\ s\-[i recapete iar\[i dem-
nitatea de împ\rat, el acum fiind fugit din Ierusalim, unde se instalase
ca împ\rat, fiul s\u, Abesalom.

Psalmul 71

Un psalm al lui David pentru Solomon

~n textul evreu acest psalm are titlul: „Al lui Solomon”, adic\ are
ca destinatar pe Solomon, iar în Septuaginta [i Vulgata are titlul: „Pentru
Solomon”. Psalmul este f\cut de David, având ca obiect imediat pe
fiul s\u, împ\ratul Solomon (vers. 1-6 [i III Regi 1, 32-39), iar în perspec-
tiv\, profetic, prive[te pe Mesia (vers. 7-21). Targumul comentând acest
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psalm, spune: „Dumnezeule, d\ dreptatea Ta regelui Mesia” (apud La
S.B.P. IV, p. 167).

vers. 8 – „fluviul” din acest verset este Eufratul (Ex. 23, 31; [i I
Regi 4, 21 [i 24; ps. 79, 11; Zaharia 9, 10).

vers. 10 – Tars, vezi note ps. 47, 8; ostroave: insulele Mediteranei.
Saba, ]ar\ în peninsula Arabiei, sau din Etiopia.

vers. 16 – Liban, mun]i în nordul Palestinei.
vers. 22 – Acest verset este finalul p\r]ii a doua a Psaltirii la Evrei,

ad\ugat ps. 71.

Psalmul 72

Un psalm al lui Asaf

Despre Asaf vezi Note ps. 49. Tema acestui Psalm este asem\n\-
toare cu aceea a ps. 36, f\cut de David. Este tema Providen]ei divine,
care va face dreptate pedepsind pe cei r\i [i dând r\splat\ celor drep]i.

vers. 28 – ~n Rug\ciunile pentru împ\rt\[ire acest verset se afl\
repetat de trei ori, în finalul ultimei rug\ciuni.

Psalmul 73

Un psalm didactic al lui Asaf

Psalmul 73 este compus dup\ luarea Ierusalimului [i d\râmarea
Templului de c\tre armatele lui Nabucodonosor regele Babilonului, în
anul 586 î.Hr. (vezi IV Regi 25; II Cron. 36, 5-20 [i Ieremia 52, 1-27).
Titlul psalmului d\ ca autor pe Asaf, dar desigur nu Asaf contempo-
ranul lui David, ci un descendent al acestuia (vezi Note ps. 49) care a
fost martor evenimentelor amintite în psalm.

vers. 8 – „Ale ]\rii locuri sfinte...”, adic\ locurile sfinte de adunare
din ]ar\.

vers. 9 – „semne noi nu mai vedem” – adic\ minuni mântuitoare.
vers. 12 – Se socotea Ierusalimul [i Palestina ca fiind în centrul

p\mântului; ([i azi, în biserica Sf. Învieri la Sf. Mormânt, care apar]ine
Bisericii Ortodoxe [i pe care Arabii o numesc Nu-sul-tinia – mijlocul
p\mântului, se afl\ un suport de piatr\ înalt de 0,50 m, care are deasu-
pra un glob al p\mântului, deoarece se crede c\ aici este centrul p\-
mântului, de unde s-a r\spândit în toat\ lumea credin]a în învierea
Mt.Hs. (Informa]ie luat\ din bro[ura Scurt istoric al }\rii Sfinte, adus\
de vizitatorii locurilor sfinte).

vers. 13 [i 14 – [erpii cei din ap\ [i balaurul, adic\ oastea egip-
tean\ [i faraon.

vers. 23 – a vr\jma[ilor strigare – vezi vers. 4.
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Psalmul 74

Un psalm al lui Asaf contra Asirienilor

Este un psalm profetic de îmb\rb\tare din timpul regelui iudeu
Ezechia (728-699) când Iudeia a fost invadat\ de Senaherib, regele
Asirienilor (IV Regi 19; II Cron. 32; Isaia 36). Socotim c\ autorul acestui
psalm este [i autorul ps. 75, c\ci se refer\ la acela[i fapt istoric [i psalmii
au idei asem\n\toare (vezi ps. 74, 4-5 cu ps. 75, 12).

vers. 4-5 – Aceste versete se refer\ la vorbele pline de mândrie
spuse de Senaherib la adresa Domnului Dumnezeu (IV Regi 18, 19-35
[i 19, 20-28; La S.B.P. IV, p. 177).

Psalmul 75

Un psalm al lui Asaf cu privire la Asirieni

Cele profe]ite în psalmul precedent au fost împlinite [i `n ps. 75,
care cânt\ aceast\ victorie câ[tigat\ prin ajutorul divin. Autorul acestui
psalm este desigur acela[i cu al ps. 74.

vers. 2 – Salem este Ierusalimul. Salem = pace.
vers. 4 – „muntele cel ve[nic” – este muntele Sion.
vers. 4-6 – Aceste trei versete pomenesc minunea f\cut\ de Domnul

pentru distrugerea armatelor du[mane (vezi IV Regi 19, 35 [i II Cron.
32, 21; Isaia 37, 36).

vers. 9 – „cei blânzi” erau Evreii, care pentru a avea pace, au dat
lui Senaherib tot tributul cerut (IV Regi 18, 13-16, La S.B.P. IV, p. 181).

Psalmul 76

Un psalm al lui Asaf pentru Iedutun

Despre Asaf vezi note la ps. 49, iar despre Iedutun vezi note la ps. 38.
Atât Asaf cât [i Iedutun tr\iesc în timpul lui David (1013-973), dar ei
tr\iesc [i la începutul domniei lui Solomon (973-933), c\ci îi afl\m
luând parte, în fruntea cânt\re]ilor, la sfin]irea Templului, cu Solo-
mon (II Cron. 5, 12). Iar în psalmul urm\tor (77, 69) Asaf ne face de-
scrierea m\re]ului Templu f\cut recent de Solomon. Autorul ps. 76,
cum spune titlul, este Asaf, care este autor al psalmului urm\tor 77.
Ca dovad\ c\ este acela[i autor, vezi ps. 76, 19 cu ps. 77, 52 [i 72. Ps. 76
este dat de Asaf lui Iedutun spre a fi cântat de  cânt\re]ii de sub con-
ducerea sa. Facem observa]ia c\ ps. 76, prin felul abrupt cum se ter-
min\ prin vers. 19, pare a fi incomplet.

Psalmul 77

Un psalm al lui Asaf Psalm didactic

Psalmul d\ exemple din istoria poporului ales, pentru a fi de înv\-
]\tur\ urma[ilor [i pentru a le înt\ri credin]a în Domnul Dumnezeu
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(La S.B.P. IV, p.183). Autorul psalmului este Asaf, marele cânt\re] [i
contemporan al lui David [i Solomon (vezi note ps. 49).

vers. 2 – Sf. Ev. Matei citeaz\ în Evanghelia sa acest verset: 13, 35.
vers. 12 – }oan, cetate în delta Nilului, zidit\ la [apte ani dup\

cetatea Hebron din Canaan, e Palestina (Num. 13, 23; vezi [i Isaia 19, 11
[i 30, 4).

vers. 51 – „a puterii pârg\”, adic\ primii n\scu]i. „Neamul Ham”
= Egiptenii.

vers. 54 – „muntele acesta”, adic\ muntele Sionului.
vers. 60-61 – Aluzie la cele povestite în I Regi 4, 1-22, când Sf. Chivot

a fost luat de Filisteni.
vers. 67 – Sf. Chivot reîntors de Filisteni, nu a mai fost dus la {ilo

(în tribul lui Efraim, fiul lui Iosif) ci, dup\ mai multe peregrin\ri (vezi
note ps. 131, 6), a fost dus pe muntele Sion, în tribul lui Iuda.

vers. 69 – Acest verset ne spune c\ Templul lui Solomon (973-933)
era f\cut III Regi 6, 1-38), când Asaf marele cânt\re] al lui David [i
Solomon, face acest psalm. Deci psalmul este compus dup\ anul termi-
n\rii Templului 962 (3 Regi 6, 1 [i 37-38), poate cu ocazia sfin]irii Tem-
plului lui Solomon.

Psalmul 78

Un psalm al lui Asaf

Acest psalm este în strâns\ leg\tur\ cu ps. 73 [i este f\cut de acela[i
autor, dup\ cuprinderea Ierusalimului de Nabucodonosor [i dup\ luarea
Iudeilor ca robi (vers. 11, vezi note ps. 73).

vers. 3 – acest verset este citat în I Macabei 7, 16-17.
vers. 12 – „în[eptit în a lor sân” – num\rul 7 reprezint\ la Evrei sfin-

]enia [i des\vâr[irea (vezi Note ps. 28, 9). Evreii, [i în general orientalii,
obi[nuiau s\ poarte obiecte în sân (La S.B.P. IV p. 193).

Psalmul 79

Un psalm al lui Asaf

Traducerea greac\ Septuaginta adaug\ la titlu cuvintele: „Asupra
Asiriei”. Deci psalmul poate fi din timpul regelui iudeu Ezechia (728-699),
când regatul Israel (Samaria) c\zuse sub st\pânirea lui Salmanasar (IV
Regi 18, 9-20), iar regatul Iuda era invadat de armatele lui Senaherib,
în anul 714 [i al 14-lea an al domniei lui Ezechia (IV Regi 18, 13). Psal-
mistul, v\zând întregul popor asuprit de Asirieni [i alte popoare, cere
prin expresii [i compara]ii de toat\ frumuse]ea, ajutorul [i ocrotirea
divin\.
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vers. 2 – „Cel ce [ezi pe Heruvimi”, adic\ cei doi Heruvimi de
deasupra Sf. Chivot (Ex. 25, 18-22, vezi [i Note ps. 137, 1).

vers. 13 – „mistre]ul din p\dure” poate fi poporul asirian, iar „fiarele
câmpiei” sunt popoarele vecine asupritoare.

vers. 14-15 – „via” este poporul evreu, poporul ales al lui Dumnezeu.
Aceste versete le roste[te arhiereul din u[ile împ\r\te[ti, în timpul Sf.
Liturghii, binecuvântând de trei ori poporul credincios din biseric\.
Ast\zi, via este poporul credincios cre[tin.

vers. 15 [i 17 – „vl\starul ce-ai ales” [i „omul dreptei Tale” [i „fiul
omului pe care l-ai ales”, protejat de dreapta Domnului, a fost întâi
împ\ratul David, alesul Domnului (ps. 88, 19 etc.), apoi to]i urma[ii
lui, un[i ca împ\ra]i, dintre care acum Ezechia [i în final, din neamul
lui David, Mesia Hristos, adev\ratul Fiu [i Întâiul n\scut al lui
Dumnezeu (ps. 88, 26-27 [i Isaia 49, 5-7). Psalmistul se roag\ pentru
mântuirea neamului s\u (via), din care se va na[te Vl\starul [i Fiul
ales, Mesia Hristos.

Psalmul 80

Un psalm al lui Asaf

Deoarece psalmistul aminte[te despre ie[irea din Eghipet, se crede
c\ este compus cu ocazia s\rb\toririi Pa[telui. Cunoa[tem dou\ date
când s-a s\rb\torit Pa[tele: sub regele Ezechia (728-699) (II Cron. 30, 1-27),
când s-au cântat „cuvintele lui David [i ale lui Asaf proorocul” (II
Cron. 29, 30) [i când tr\iau urma[ii lui Asaf (29, 13), [i în timpul lui
Iosia (642-609) (II Cron. 35, I [i IV Regi 23, 21), când au cântat laude
„fiii lui Asaf”, adic\ urma[ii lui Asaf (II Cron. 35, 15). În timpul acestor
doi regi din Iuda, regatul Israel era distrus [i israeli]ii du[i în robie,
fapt pe care îl deplânge [i psalmistul în psalmul s\u.

Psalmul 81

Un psalm al lui Asaf

Psalmul 81 este ca un avertisment la adresa judec\torilor nedrep]i.
Socotim a nu fi o gre[eal\ a pune alc\tuirea acestui psalm în vremea
regelui iudeu Iosafat (871-849), care reorganizeaz\ judec\]ile (vezi II
Cron. 19, 4-11). Din timpul lui Iosafat cunoa[tem pe un urma[ al lui
Asaf, contemporanul lui David [i Solomon, pe Iahaziel proorocul (vezi
II Cron. 20, 14-17).

vers. 1 [i 6 – În  Sf. Scriptur\ (Exod 21, 6 [i 22, 8 [i 28) judec\torii [i
domnitorii sunt numi]i dumnezei, ca unii care împ\r]eau dreptatea în
numele lui Dumnezeu.

vers. 6 – vezi  Ioan 10, 34.
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Psalmul 82

Un psalm al lui Asaf

În timpul regelui Iosafat (871-849), Iudeea este atacat\ de coali]ia
format\ din popoarele men]ionate în vers. 6-8 (vezi II Cron. 20, 1-29).
Psalmistul cere lui Dumnezeu ajutor contra acestora. {i Iudeii vor fi
ap\ra]i de Domnul în mod minunat. S\ fie compus acest psalm [i pre-
cedentul de c\tre Iahaziel, cel insuflat de Duhul Domnului, care era
din neamul lui Asaf? (II Cron. 20, 14-25).

vers. 2-5 – Toate popoarele p\gâne, idolatre, care atacau pe popo-
rul evreu, poporul ales al lui Dumnezeu [i care singur credea în Dum-
nezeul adev\rat, erau socotite de acesta ca du[mani ai lui Dumnezeu.
{i de aceea cei ce luptau contra poporului ales, contra Ierusalimului,
luptau contra lui Dumnezeu. Iar evreii luptau contra lor în Numele
Domnului.

vers. 8 – „Fii lui Lot” erau Moabi]ii [i Amoni]ii (vezi Fac. 19, 3-38).
vers. 9 – Madiam – Num. 31, 7; Jud. 7, 1-25; Sisera [i Iavin; Jud. 4,

15 [i 24; 5, 21.
vers. 11 – Oreb [i Zeb – Jud. 7, 25; Selmona [i Zebei – Jud. 8, 5-21.

Psalmul 83

Al fiilor lui Core

Acest prea frumos psalm este asemenea cu ps. 41 (+ 42) [i ambii au
fost compu[i de David (vezi Note ps. 41) în timpul revoltei lui Abesalom,
când David era departe de Loca[ul Domnului. Psalmul are trei strofe
ca [i ps. 41 (+ 42) [i are trei refrene variate, fiecare strof\ cu refrenul ei.

vers. 4, 9 [i 13 – Doamne Savaot, vezi Note ps. 23, 7.
vers. 7 – „Valea plângerii”, este valea unde cre[teau arborii de bal-

sam din care se scurgeau balsamurile ca ni[te lacrimi [i se p\rea c\
plâng arborii. De aici denumirea de „Valea Plângerii”, în evreie[te: Baka
(La S.B.P. IV, p. 203). Dup\ aceast\ vale începea urcu[ul pe muntele
Sion.

vers. 8 – În privin]a ideii din acest verset vezi Prov. 4, 18 [i II Cron.
3, 18.

vers. 10 – „Unsul T\u”, este împ\ratul David, departe de Casa
Domnului.

vers. 12 – Asem\narea lui Dumnezeu cu soarele o face [i Isaia (60,
19-20).
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Psalmul 84

Al fiilor lui Core

Psalmul 84 este compus dup\ întoarcerea poporului evreu din robia
babilonic\ (vers. 1-4).

vers. 11- 14 – Aceste versete s-au împlinit cu venirea lui Mesia Is. Hs.

Psalmul 85

O rug\ciune a lui David

Psalmul 85 este o rug\ciune a lui David f\cut\ în vremea unui mare
necaz; credem c\ în timpul r\scoalei lui Abesalom (vezi vers. 14).

vers. 9 – Este un verset profetic care preveste[te cre[tinarea întregii
lumi.

Psalmul 86

Al fiilor lui Core

Despre acest psalm episcopul Eusebiu al Cezareei (314-340 d.Hr.)
zice c\ e „foarte obscur”, c\ci în textul evreu [i în versiunile greac\ [i
latin\ este confuz redat. Se crede c\ psalmul a fost compus dup\ dis-
trugerea armatelor lui Senaherib, pe vremea regelui Ezechia (728-699)
(vezi [i ps. 74 [i 75). Prin psalm se pream\re[te faima Ierusalimului [i
se preveste[te cre[tinarea neamurilor (La S.B.P. IV, p. 209). S-a emis [i
p\rerea c\ toat\ slava Ierusalimului va fi, c\ aici au stat [i au domnit
to]i urma[ii lui David, din care se va na[te [i Is. Hs.; c\ în apropiere,
numai la 6 km, la Betleem, se va na[te Mesia [i c\ aici în Ierusalim a
p\timit, a înviat [i s-a în\l]at în slav\ Mântuitorul nostru Iisus Hristos
(Ieremia, 31, 35-36; vezi Gherasim Timu[, op. cit., vol. II, p. 234; Vezi în
privin]a aceasta [i pe Mitropolitul Dosoftei în explicarea ce o face
înaintea ps. 86 [i chiar în versifica]ia psalmului (Dosoftei, Psaltirea în
versuri 1673, ed. Mitropolia Moldovei, Ia[i, 1974, p. 603-615)

vers. 1 – „Decât toate ce Iacov are el a[ez\minte”, adic\ toate
loca[urile întregului neam evreiesc.

vers. 3 – Raav: cuvânt evreu care înseamn\ mândrie [i arat\
Egiptul (ps. 88, 10, Isaia 30, 7; 51, 9).

Psalmul 87

Al fiilor lui Core O înv\]\tur\ a lui Eman Ezrahitul

Acest psalm care, dup\ textul evreu, are de autor pe Eman Ezra-
hitul, a fost dat de acesta fiilor lui Core, spre a fi cântat. Nu se poate [ti
cine a fost Eman Ezrahitul. S-au propus mai multe ipoteze, dar nici-
una nu are un temei solid. {i nu este cazul s\ le analiz\m aici. Doar
atât putem spune, c\ Eman Ezrahitul ar putea fi frate cu Etan Ezra-
hitul, autorul ps. 88 (vezi Gherasim Timu[, op. cit., II, p. 238-239).
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În ceea ce prive[te ps. 87, „este o mi[c\toare rug\ciune f\cut\ lui
Dumnezeu, pentru a ob]ine ajutorarea  în suferin]\, poate pentru vin-
decarea de lepr\” (La S.B.P. IV, p. 209). Psalmul are unele asem\n\ri
cu Iov: 6, 4 = 87, 16-17; 10, 22 = 87,13; 13, 24 = 87, 15; 19, 13 = 87, 8 [i 19.
Se socote[te c\ acest psalm profe]e[te patimile Mântuitorului Is.Hs.
Deci poate fi socotit un psalm prin excelen]\ mesianic.

Psalmul 88

O înv\]\tur\ a lui Etam Ezrahitul

S-a emis p\rerea c\ Etan sau Etam Ezrahitul, autorul ps. 88 ar fi
aceea[i persoan\ cu Etan Ezrahitul, unul din în]elep]ii cu care este
comparat în]eleptul Solomon (973-933) (vezi III Regi 4, 33). Dac\
ipoteza este adev\rat\, înseamn\ c\ Etam Ezrahitul era înaintat în vârst\
în timpul tinere]ii lui Solomon, când acesta prime[te darul în]elepciunii
(III Regi 3, 7 [i I Cron, 1), ca s\ poat\ fi comparat cu în]eleptul So-
lomon, dup\ care el mai tr\ie[te înc\ [i în primii ani ai domniei lui
Roboam (932-914), când compune ps. 88. Se crede a fi fost frate cu
Eman Ezrahitul autorul ps. 87 (Gherasim Timu[, op. cit., II, p. 238-239).
În ceea ce prive[te timpul [i subiectul psalmului, se crede (La S.B.P. IV,
p. 211), c\ este vorba de invazia lui {i[ac regele Egiptului, care în al 5-lea
an al lui Roboam, deci 927 î.Hr., cuprinde Ierusalimul [i toate cet\]ile
Iudeii [i ia toate vistieriile Casei Domnului [i ale casei regelui (vers. 38-51;
vezi III Regi 14, 25-26 [i II Cron. 12, 1-12).

vers. 6 – prin „fiii lui Dumnezeu” trebuie s\ în]elegem pe Sfin]ii
Îngeri.

vers. 19 – „unuia din sfin]ii T\i”, era profetul Natan (II Regi 7, 4-29).
vers. 24-37 – versete profetice pentru Mântuitorul Hs.
vers. 40 – în privin]a acestui verset vezi II Cron 12, 4.
vers. 45 – „veacul lui i l-au scurtat”, adic\ timpul domniei lui

Roboam, care la invazia lui {i[ac avea numai cinci ani de domnie.
vers. 51 – „unsul T\u” este regele Roboam.
vers. 52 – Acest verset este doxologia de încheiere a p\r]ii a 3-a a

Psaltirii la Evrei.

Psalmul 89

O rug\ciune a lui Moise omul lui Dumnezeu

Dup\ cum reiese din titlul textului evreu, Moise „omul lui Dum-
nezeu” (Deuter, 33, 1 [i Iosua 14, 6) este autorul acestui psalm. Este deci
cel mai vechi psalm din Psaltire. Se crede c\ Moise a compus aceast\
rug\ciune, dup\ uciderea în pustie, pentru r\zvr\tirea lor, a tuturor
fiilor lui Israel care treceau de vârsta de 20 ani (vezi Num. 14, 1-35).
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Aceast\ rug\ciune a fost dat\ poporului s-o înve]e [i poporul a trans-
mis-o din genera]ie în genera]ie, prin tradi]ie, pân\ ce a fost cuprins\
în Psaltire (Conf. Deuter. 32, 44-47), (La S.B.P. IV, p. 219).

Psalmul 90

O cântare de laud\ a lui David La Evrei f\r\ titlu

Psalmul a fost compus de David în timpul ciumei (vers. 3 [i 6-7),
prin care Dumnezeu a pedepsit num\r\toarea lui Israel f\cut\ de David
(II Regi 24, 15-17).

vers. 5 – „s\geata care zboar\” – boal\ contagioas\. Arabii [i turcii
dau ciumei numele de „s\geata lui Dumnezeu”.

vers. 11-12 – aceste dou\ versete au fost citate de diavol în cea de a
treia ispitire a Mt.Hs. (Luca 4, 10-11).

vers. 13 – aspid\, vasilic – [erpi venino[i (La S.B.P. IV, p. 221).

Psalmul 91

Un psalm de cântat în ziua Sabatului

Titlul psalmului, care se g\se[te în textul evreu, în Septuagint\ [i
în Vulgata, nu spune c\ David ar fi autorul. Dar ps. 91 are unele
asem\n\ri de idei cu ps. 138, care este sigur al lui David (vezi vers. 4-5
din ps. 91, cu vers. 5 [i 17 din ps. 138). {i mai sunt [i alte asem\n\ri cu
al]i psalmi tot ai lui David. A[a, în vers. 15 Dumnezeu este numit
Stânc\, precum în ps. 27, 1 [i în al]i psalmi (vezi note ps. 60, 2). Ps. 91
este dedicat celor 7 zile ale crea]iei. De aceea, în el se repet\ de [apte
ori cuvântul Doamne – Iahve (La S.B.P. IV, p. 223).

vers. 10 – textul evreu zice: „îmi ridici cornul meu (puterea mea)
ca aceea a unui bivol”. La Evrei cornul era simbol al puterii (vezi note
ps. 17, 3).

Psalmul 92

Cântec de laud\ a lui David pentru ajunul Sabatului

când s-a întemeiat p\mântul

Textul evreu nu are titlu, iar titlul de mai sus se afl\ în Septuagint\
[i în Vulgata. Se crede a fi compus de David dup\ o victorie sau cu
ocazia mut\rii Sf. Chivot pe muntele Sion. „Psalmul este scurt, dar plin
de for]\, de m\re]ie [i elan liric” (La S.B.P. IV, p. 225).

În cultul Bisericii Ortodoxe acest psalm, se spune la acoperirea Sf.
Agne] aflat pe Sf. Disc.
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Psalmul 93

Un psalm al lui David

Împ\ratul David (1013-973 î.Hr.), a compus acest psalm în timpul
revoltei lui Abesalom, când partizanii acestuia asupreau poporul, f\când
nedrept\]i (vezi vers. 3-7 [i 14-15 [i 20-21).

vers. 18 [i 19 – vezi I Cor. 10, 13 [i II Cor. 1, 5.

Psalmul 94

Un imn de laud\ al lui David

În textul evreu psalmul este f\r\ titlu, numai traducerea greac\ [i
latin\ are titlul de mai sus. Îns\ psalmul este sigur al lui David, cum
spune [i Sf. Ap. Pavel în epistola sa c\tre Evrei (4, 7). Psalmul este un
imn spre slava lui Dumnezeu, pentru a fi cântat în adun\rile cultice.

vers. 8 – despre ispitirea Domnului de la Masa [i Meriba, vezi Ex.
17, 1-7.

vers. 8-11 – Aceste versete sunt citate de Sf. Ap. Pavel – Evrei 3, 7-11
[i 4, 7.

vers. 11 – „odihna Mea” era pentru Evrei }ara F\g\duin]ei (Canaanul-
Palestina) care este [i simbol – pentru cei ce cred în Domnul Hristos – al
vie]ii celei ve[nice (Evrei 4, 1-11).

Psalmul 95

Al lui David La Evrei f\r\ titlu

În Septuagint\ [i în Vulgata psalmul are titlul „Cântec al lui David
când s-a cl\dit Casa Domnului, dup\ captivitate”. Acest psalm se  afl\, cu
mici schimb\ri, în I Cron. 16, 8-33 [i a fost cântat la mutarea Sf. Chivot
în Cortul f\cut de David pe muntele Sion, împreun\ cu ps. 104 [i 105
(vezi I Cron. 15, 1-29 [i 16, 1-36). {i desigur, cum spune titlul, a mai
fost cântat [i la rezidirea Templului dup\ captivitate.

vers. 1 – „Cântare nou\” – vezi note ps. 32, 3.
vers. 8 – Înaintea templului erau dou\ cur]i (cea dinl\untru [i curtea

cea mare), unde st\tea poporul (II Regi 6, 36 [i 7, 12 – vezi [i psalmii
91, 13; 95, 8; 99, 3; 134, 2).

Psalmul 96

Un psalm al lui David

Psalm compus de David, când toate triburile poporului evreu îl
recunosc ca împ\rat [i toate popoarele idolatre din Canaan fuseser\
supuse (v. 6-9).

vers. 1 – „mul]imea de ostroave” – insule din Mediterana, vecine
Palestinei.

vers. 8 – „a lui Iuda fiice toate” – cet\]ile, localit\]ile din Iudeea.
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Psalmul 97

Un psalm al lui David

Acest psalm are asem\nare cu ps. 95 în primele [i ultimele versete.
Ps. 97 [i ps. 95 exprim\, mai ales în ultimele versete, arz\toarea do-
rin]\ [i marea bucurie pentru venirea lui Mesia Cel mult a[teptat. Sunt
ace[ti doi psalmi, ca o auror\ luminoas\ înainte de venirea lui Iisus
Hristos.

vers. 1 – „cântare nou\” – vezi note ps. 32, 3.
vers. 9 – „Cu a Sa credincio[ie”, adic\ fidelitate de a-[i ]ine f\g\-

duin]a dat\ (vezi ps. 53, 5).

Psalmul 98

Un psalm al lui David

Acest psalm a fost compus de David cu ocazia transportului Sf.
Chivot pe muntele Sion (vers. 2, 5 [i 9); (I Cron. 15, 1-29).

vers. 1 – „Domnul st\ pe Heruvimi” – deasupra celor doi Heruvimi
care umbresc Sf. Chivot, în care erau cele dou\ table ale Legii (Deca-
logul).

vers. 5 – „a[ternutul care-l are sub picioare”, era Sf. Chivot cu cei
doi Heruvimi. Aceast\ expresie este folosit\ întâi de David aici în acest
psalm, apoi în cuvântarea din urm\, când spune c\ fiul s\u Solomon
va zidi Casa Domnului (I Cron. 28, 2), apoi Solomon în psalmul 131
(f\cut de el 131, 7).

Psalmul 99

Un psalm de laud\

În textul evreu se afl\ titlul de mai sus. Nu se spune c\ ar fi al lui
David, dar în cuprinsul psalmului sunt idei [i expresii obi[nuite lui
David. Dosoftei, în Psaltirea sa în versuri [i toate traducerile
române[ti ale Bibliei, trec ca autor al psalmului pe David.

Psalmul 100

Un psalm al lui David

Psalmul 100 a fost f\cut de David în timpul celor trei luni cât a stat
Sf. Chivot în casa lui Obed-Edom, de unde l-a adus apoi pe muntele
Sion, în cetatea sa, în cortul f\cut special pentru Sf. Chivot (II Regi 6, 1-17
[i I Cron. 13, 1-14 [i 15, 1-29 [i 16, 1). {i tot din cuprinsul psalmului reiese
c\ David nu s\vâr[ise înc\ cele dou\ mari p\cate (preacurvia cu Bat[eba
[i uciderea lui Urie) el fiind acum cu totul curat. Într-adev\r, dup\ ce
aduce Sf. Chivot în cetatea sa, David va c\dea în p\cat, fapt povestit
tot în II Regi în cap. 11. Deci David calc\ f\g\duin]ele f\cute prin acest
psalm!
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vers. 8 – „{i în toat\ diminea]a” – judec\]ile se f\ceau diminea]a (vezi
[i Ieremia 21, 19). „A Domnului cetate” = Ierusalimul (vezi ps. 45, 4; 47, 3;
86, 2).

Psalmul 101

Rug\ciunea unui nenorocit doborât de întristare

care î[i vars\ durerea înaintea Domnului

Acesta este titlul psalmului care se afl\ în textul evreu. „Nenoro-
citul” din titlu [i care vorbe[te prin acest psalm este, simbolic, poporul
evreu dus în robie (vezi vers. 14-18; 20-22 [i 29). Ps. 101 este al 5-lea
psalm de poc\in]\ (vezi note ps. 6). Nu i se cunoa[te autorul.

vers. 15 – „Evreii, zice Bossuet, iubeau ruinele patriei lor [i ale
Templului [i iubeau mult [i pulberea unde veneau s\ ofere daruri”
(apud La S.B.P. IV, p. 239).

vers. 23 – Acest verset s-a împlinit cu încre[tinarea neamurilor.
vers. 24-28 – Aceste versete sunt citate de Sf. Ap. Pavel în Evrei 1, 10-12.

Psalmul 102

Un psalm al lui David

Acest psalm este unul din cei mai frumo[i ai lui David. Niciodat\
mila Domnului n-a fost mai frumos [i mai sublim l\udat\.

vers. 5 – dup\ textul evreu, versetul este: „El î]i satur\ cu bun\t\]i
b\trâne]ea [i te face s\ întinere[ti iar\[i ca un vultur”. Vulturul, ca [i
toate p\s\rile de altfel, prin n\pârlire î[i schimb\ penele [i astfel iar\[i
î[i întinere[te penajul. Este o metafor\ de toat\ frumuse]ea (La S.B.P.
IV, p. 241).

Psalmul 103

Un psalm al lui David

Psalmul original evreu nu are titlu, iar în edi]iile Septuagintei,
Compluta (1514-1517) [i Alda (1518), se afl\ titlul: „Psalm al lui David
pentru facerea lumii”, cum este [i în edi]ia român\ din 1914. (Gherasim
Timu[, op. cit., vol. 2, p. 506). {i acest titlu este cel mai potrivit cu cuprin-
sul acestui psalm, în care David descrie cu mare talent poetic toat\
frumuse]ea crea]iei divine.

vers. 3 [i 13 – Evreii credeau c\ deasupra t\riei de sus a cerului, a
firmamentului, erau ape numite apele de sus, adâncul de sus sau c\-
m\rile înalte (vezi Fac. 1, 7; 7, 11; 8, 1; Prov. 8, 28 [i Amos 9, 6).

vers. 19 – La început, oamenii s-au orientat în timp dup\ fazele
lunare, dup\ care calculau lunile [i anii.

vers. 26 – „balaurul” este crocodilul, numit în textul evresc leviatan,
ca în Iov 41, 1-34, unde este atâta de frumos descris.
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Psalmul 104

Aliluia

David

Psalmul 104 este compus de David [i este un rezumat al istoriei
Evreilor de la Avraam pân\ la stabilirea în Canaan. Primele cincispre-
zece versete au fost cântate cu ocazia transportului Sf. Chivot de la
casa lui Obed-Edom pe muntele Sion (I Cron. 16, 8-22) împreun\ cu
ps. 95 [i cu trei versete din ps. 105 (vers. 1 [i 47-48). Deci la cele cinci-
sprezece versete cântate la transportul Sf. Chivot, David a putut s\
mai adauge versetele pân\ la fine. Dar noi socotim c\ la transportul Sf.
Chivot au fost cânta]i complet to]i cei trei psalmi, care erau deja f\cu]i
de  David pentru aceast\ ocazie, dar în cartea I Cronici, în cap. 16, nu
s-au scris integral to]i ace[ti psalmi, ci numai ps. 95, acesta fiind mai
scurt, iar din ps. 104 s-au scris, de autorul c\r]ii, numai începutul de
cincisprezece versete din cele 45 câte are, iar din ps. 105 numai primul
[i ultimele dou\ versete, din cele patruzeci [i opt câte are întregul psalm.

vers. 9 – A[ez\mântul f\cut cu Avraam – Fac. 17, 2 [i 22, 16 etc.
Jur\mântul c\tre Iacov – Fac. 26, 3 etc.

vers. 19 – „]ara Ham”, adic\ Egiptul (vezi [i ps. 105, 22 [i „neamul
Ham” în ps. 77, 51).

vers. 37 – Vase [i podoabe de argint [i aur – Ex. 11, 2 [i 12, 35-36.

Psalmul 105

Aliluia

Acest psalm istorise[te nenum\ratele r\zvr\tiri [i neascult\ri ale
poporului evreu, în pustiul Sinai [i în ]ara Canaan. Nu se spune cine
este autorul. Dar nu poate fi decât David, deoarece primul [i ultimele
dou\ versete, dac\ nu tot psalmul, s-au cântat la transportul Sf. Chivot
pe muntele Sion, în prezen]a lui David (vezi I Cron. 16, 34-36). Vezi în
aceast\ privin]\ [i notele la ps. 95 [i ps. 104.

vers. 12 – Cu privire la acest verset vezi Ex. 14, 35 [i 15, 1-21.
vers. 14-15 – idem – Num. 11, 31-34.
vers. 16-18 – idem – Num. 16, 1-35.
vers. 20 – cu privire la acest verset vezi Ieremia 2, 11 [i Rom. 1, 23.
vers. 22 – „P\mântul Ham” – adic\ Egiptul, vezi ps. 77, 51 [i ps.

104, 23.
vers. 24-27 – vezi Num. 13, 27-34 [i 14, 1-35.
vers. 28 – „jertfe aduse mor]ilor”, adic\ jertfe aduse idolilor, soco-

ti]i zei mor]i fa]\ de Dumnezeu cel viu, Dumnezeul Evreilor. Baal Beor:
zeul Moabi]ilor.
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vers. 29-31 – vezi Num. 25, 1-13 [i I Cron. 9, 20, despre  Fineas [i
urma[ii lui.

vers. 32 – vezi Ex. 17, 1-7.
vers. 39 – închinarea la idoli era socotit\ desfrânare – vezi Deuter.

31, 16.
vers. 48 – acest verset este doxologia de la finele c\r]ii a 4-a a

Psaltirii evreie[ti.

Psalmul 106

Aliluia

Psalm de mare frumuse]e al c\rui autor nu se cunoa[te. Are [ase
strofe, descriind [ase situa]ii în care omul este încercat de Dumnezeu,
dar din care situa]ii, omul este izb\vit prin harul Domnului. Primele
patru strofe au fiecare câte 2 versete, care sunt refrene, dar care lipsesc
din ultimele dou\ strofe. Din cuprinsul strofei a doua (v. 10-16) s-ar
putea crede c\ a fost compus dup\ captivitatea babilonic\.

vers. 3 – Marea îndep\rtat\ de la miaz\zi este Marea Ro[ie.
vers. 20 – Despre cuvântul lui Dumnezeu trimis omului vezi IV

Regi 20, 4-5; ps. 147, 4 [i 7-8 [i Mt. 8, 8. To]i Sf. P\rin]i sunt de p\rere
c\ acest verset este o profe]ie despre întruparea Cuvântului lui Dum-
nezeu, Is. Hs. (vezi Gherasim Timu[, op. cit., vol. 3, p. 18).

Psalmul 107

Un psalm al lui David

Acest psalm a fost un psalm care apare pe numele lui David, c\ci
este format din dou\ fragmente luate din doi psalmi ai lui David:
prima jum\tate (v. 1-6) din ps. 56, 10-14, iar a doua jum\tate (v. 7-14)
din ps. 59, 5-13 (vezi notele la ace[ti psalmi).

Psalmul 108

Un psalm al lui David

În toate textele, evreie[ti, grece[ti [i latine se d\ sigur ca psalm al
lui David. Este f\cut ca [i ps. 38, în timpul revoltei lui Abesalom, cum
reiese din cuprinsul lui (compar\ ps. 108, 27 cu ps. 38, 12). Toat\ refe-
rirea psalmului este asupra lui Ahitofel, consilierul intim al lui David,
pe care îl tr\deaz\ trecând de partea lui Abesalom (II Regi 15, 12 [i 31,
vezi [i note ps. 40, 9). Psalmul 108 prive[te pe Iuda [i pe iudeii care au
tratat cu el pentru a prinde [i a r\stigni pe Iisus Hristos. Psalmul 108
este un psalm mesianic, c\ci Sf. Ap. Petru vede în vers. 7 pe Iuda
Iscarioteanul, c\ruia Ahitofel i-a fost simbol (Fapte 1, 20), iar vers. 25
este o referire profetic\ la Mt.Hs., (vezi Mt. 27, 39 ca [i ps. 21, 7). De
aceea, ps. 108 este cunoscut sub denumirea Blestemul lui Iuda.
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vers. 5 – „de-a dreapta lui s\ stea diavolul” – vezi Zaharia 3, 1.
vers. 18 – „[i ca apa s\-l p\trund\” – vezi Numeri 5, 22-24, apa

aduc\toare de blestem.

Psalmul 109

Un psalm al lui David

Autorul acestui psalm este împ\ratul [i psalmistul David, cum îl
arat\ titlul [i cum îl confirm\ ~nsu[i Mt.Hs. (vezi Mt. 22, 41-46 [i
paralele). {i este un psalm prin excelen]\ mesianic.

vers. 1 – Prezice în\l]area Domnului, cu firea Sa uman\ de-a dreapta
Tat\lui (Fapte 2, 34-35; I Cor. 15, 25; Evrei 1, 13 [i 10, 13).

vers. 2-3 – arat\ puterea împ\r\teasc\ a Mt.Hs., iar versetul 4 arat\
pe Hristos ca mare preot, arhiereu, aduc\tor de jertf\ dup\ chipul lui
Melchisedec (Fac. 14, 17), c\ci vers. 4 prezice înlocuirea preo]iei lui
Aaron cu preo]ia lui Iisus Hristos (Evrei 5, 6; 7, 17).

vers. 7 – „{i din râu va bea pe cale” – adic\ va avea parte de suferin]\,
c\ci în Sf. Scriptur\ apele simbolizeaz\ necazuri, suferin]e (La S.B.P. IV,
p. 269).

Psalmul 110

Aliluia

Acest psalm (110) ca [i urm\torul (111) sunt alfabetici în textul
evreu. Fiecare psalm are câte zece versete [i ca s\ ias\ cele 22 litere ale
alfabetului ebraic, primele opt versete au câte 2 litere (la început [i la ju-
m\tatea versetului), iar ultimele 2 versete au fiecare câte trei litere, ul-
timele ale alfabetului. Deci o ordine alfabetic\ perfect\ în ambii psalmi.
În titlul psalmilor nu ni se spune cine este autorul, dar se crede, pentru
faptul c\ sunt alfabetici, c\ ambii psalmi au de autor pe David (vezi
Gherasim Timu[, op. cit., vol. 3, p. 78 [i 90). Dar din îns\[i cuprinsul
lor, din ideile ce le con]in, se vede felul de a gândi a lui David.

Psalmul 111

Aliluia

(Vezi notele de la psalmul precedent 110).

Psalmul 112

Aliluia

Socotin]a Sf. Ioan Hrisostomul este c\ acest psalm apar]ine împ\-
ratului David (apud Gherasim Timu[, op. cit., vol. 3, p. 99).

vers. 7 – Acest verset aminte[te rug\ciunea Anei, mama lui Samuil
(I Regi 2, 7). Compar\ [i vers. 8 cu vers. 5 din rug\ciunea Anei.
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vers. 8 – În orient, acolo unde este în fiin]\ poligamia, femeia care
na[te copii locuie[te separat în alt\ locuin]\ cu copiii ei, nu cu celelalte
femei ale b\rbatului (La S.B.P. IV, p. 273).

Psalmul 113

Aliluia

Nu se cunoa[te cine este autorul acestui psalm, care este o rug\-
ciune a poporului Israel f\cut\ Domnului spre a-l ajuta în r\zboiul
contra du[manilor idolatri. Se cânta, poate, ca imn de îmb\rb\tare în
timpul mar[ului contra du[manului (La S.B.P. IV, p. 273).

Psalmul este  de o frumuse]e deosebit\.
vers. 1 – „neam barbar” – era poporul egiptean, care vorbea o limb\

neîn]eleas\ (vezi Isaia 33, 19).
vers. 12-16 – sunt repetate în ps. 134, 15-18.

Psalmul 114

Aliluia

Nu ni se spune cine este autorul acestui psalm. Credem c\ autorul
lui este David, c\ci în vers. 9 folose[te expresia „în p\mântul celor vii”,
foarte obi[nuit\ lui David din psalmii: 26, 17; 51, 5; 55, 14; 141, 7, care
psalmi sunt to]i ai lui David. De asemenea, vezi expresia: „Leg\turile
mor]ii m\ înf\[urase”: ps. 114, 3 cu ps. 17, 5; (compar\ mai ales ps.
114, 8-9 cu ps. 55, 13-14). Psalmul 114 este compus de David, ca [i
psalmii 6, 29 [i 37, în momentul când la o boal\ grav\, era în pericol
de moarte (vezi versetele 3-4, [i 8-9).

Psalmul 115

Aliluia

Ca [i ps.114 [i acest psalm are drept autor pe împ\ratul David [i
este o urmare a aceluia[i psalm, ca o mul]umire pentru izb\virea de
boal\. În textul evreu chiar, ace[ti doi psalmi formeaz\ un singur
psalm. {i în acest psalm se repet\ de dou\ ori (ca refren) o expresie
obi[nuit\ lui David – vezi vers. 5 [i 9 cu ps. 21, 28 [i ps. 65, 12, care au
de autor pe David, de asemenea în vers. 7 se repet\ expresia din ps.
85, 16, care iar\[i este sigur al lui David.

vers. 1 – Acest verset este citat de Sf. Ap. Pavel în II Cor. 4, 13.
vers. 4 – „paharul mântuirii” este un simbol al paharului euharistic

[i reprezint\ obi[nuita cup\ a binecuvânt\rii sau a mângâierii, pe care
Evreii o luau la s\rb\toarea  Pa[telui (vezi Ieremia 16, 7; Mt. 26, 27;
Mc. 14, 23; Luca 22, 7 [i I Cor. 10, 16).

vers. 7 – „C-ale mele leg\turi” – se refer\ la leg\turile din ps. 114, 3.
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vers. 10 – Poporul, credincio[ii evrei, nu puteau intra mergând s\
aduc\ jertfe Domnului, decât în cur]ile Templului (vezi note ps. 95, 8).

Psalmul 116

Aliluia

Nu se cunoa[te cine este autorul acestui psalm, care este cel mai
scurt din toat\ Psaltirea. (Dosoftei, în Psaltirea sa în versuri, îl trece ca
fiind al lui David).

Sf. Ap. Pavel vede în acest psalm încre[tinarea neamurilor (Rom.
15, 11)

Psalmul 117

Aliluia

Nici acestui psalm nu i se cunoa[te autorul. Dar în psalm se afl\
idei [i expresii care se afl\  în al]i psalmi, care sunt ai lui David. Astfel,
se afl\ în vers. 5 expresia „în loc larg”, care se mai afl\ [i în urm\torii
psalmi ai lui David: 4, 1; 17, 21; 30, 8. De asemenea, vezi [i corespon-
den]ele urm\toare:

vers. 6-7 cu ps. 26, 1-5; 55, 4, 11; 58, 10-11;
vers. 8-9 cu ps. 39, 6; 61, 8-9; 107, 13;
vers. 17 cu ps. 9, 14 [i 72, 28; to]i ace[ti psalmi sunt compu[i de

David. Deci [i ps. 117 nu poate fi decât tot al lui David.
Psalmul se cânt\ de cor [i soli[ti, repetându-se dup\ fiecare verset,

refrenul pus în primele patru versete [i în ultimul. Este format din trei
p\r]i: introducerea (1-5) partea istoric\ (5-18) [i partea profetic\ (19-28),
dup\ care urmeaz\, ca încheiere, versetul 1 din introducere.

În partea introductiv\ este invitat\ s\ laude pe Domnul toat\ „casa
lui Israel”, adic\ to]i cei din Israel [i „casa lui Aaron”, adic\ toat\ se-
min]ia preo]easc\ a lui Levi. În partea istoric\, David aduce un imn de
laud\ pentru biruin]ele câ[tigate asupra tuturor du[manilor cu ajuto-
rul Domnului, iar partea a treia este profetic\, mesianic\.

Altfel:
vers. 22-23 – „piatra din capul unghiului” este Mesia Hristos [i acest

verset a fost citat chiar de Mântuitorul [i aplicat Lui Însu[i Mt. 21, 42;
Mc. 12, 10-11; Lc. 20, 17; Fapte 4, 11; Efes. 2, 20-22; I Petru 27.

vers. 24 – „aceasta este ziua”, adic\ ziua venirii lui Mesia [i ziua
învierii lui Hristos, când acest verset este cântat la slujba Sf. Învieri.

vers. 26 – „Bine este cuvântat cela ce-ntru Domnul vine”. Cu acest
verset a fost primit Mântuitorul în Ierusalim înainte de p\timirea Sa
(Mt. 21, 9; 23, 39; Mc. 11, 9; Lc. 19, 39).
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vers. 27 – textul acestui verset în originalul evreu este „Dumnezeu
este Domnul [i El ne lumineaz\. Lega]i cu funii vita [i-o aduce]i la
coarnele altarului”.

Psalmul 118

Aliluia

Psalmul 118 este cel mai lung psalm din toat\ Psaltirea, cuprinzând
176 versete. Este un psalm acrostih-alfabetic. Are 22 de strofe dup\
cele 22 litere ale alfabetului evreu [i fiecare strof\ are câte opt versuri,
toate opt începând cu aceea[i liter\: deci 22 x 8 = 176 versete. {i or-
dinea alfabetic\ este perfect\. Multe p\reri s-au emis asupra autorului
[i timpului când s-a compus acest psalm. Dar dup\ Sf. P\rin]i [i cei
mai însemna]i comentatori, psalmul este al lui David, compus ca un
imn de laud\ al Legii Domnului [i ca un îndreptar pentru fiul [i ur-
ma[ul s\u, Solomon (Gherasim Timu[ op. cit., III, p. 162 [i 173). {i sunt
nenum\rate versete în psalm, care îl arat\ pe David ca autor. D\m ca
exemplificare versetele: 25, 41, 49, 50, 58, 65, 74, 76, 82, 116, 123, 156,
169, 170, care amintesc de f\g\duin]a dat\ de Dumnezeu lui David
(vezi note ps. 53, 5). Vezi [i vers. 147 [i 148 cu ps. 56, 11; 58, 17 [i 107, 3
ai lui David. Socotim c\ acest psalm a fost compus, în mare parte, de
David, în tinere]ea sa (vezi vers. 99 [i 100), când era persecutat [i ur-
m\rit de Saul (vezi vers. 23 [i 161), în care timp David pribegea mereu
(vezi ps. 55, 8 [i 118, 54), la care a ad\ugat apoi, în cursul vie]ii sale [i
alte versete-maxime, în[iruindu-le alfabetic (vezi vers. 67, 71 [i 75).

Cu excep]ia versetelor 84 [i 122, unde Legea nu este amintit\, în
toate celelalte  versete (174), Legea lui Dumnezeu este denumit\ sub di-
ferite nume sinonime: cale, porunc\, cuvânt, judecat\, dreptate, hot\-
râre, m\rturie, înv\]\tur\, f\g\duin]\, adev\r, orânduire, a[ez\mânt,
toate ale lui Dumnezeu. Ideea de baz\ din tot acest mare psalm este
aceea c\, avem în orice împrejurare suprema datorie de a respecta
Legea divin\, pentru care acest psalm este un imn de laud\ de o mare
[i variat\ frumuse]e, [i numai unul ca împ\ratul David, care atât de
mult a iubit Legea [i voia Domnului (vezi ps. 39, 10), putea compune
un asemenea psalm. „Nu se afl\ nimic analog (zice M. Le Hir) în toate
literaturile  [i în toate filozofiile profane” (apud La S.B.P. IV, p. 292).
Psalmul 118, în Psaltirea Bisericii Ortodoxe, care se împarte în 20 de
catisme, formeaz\ singur catisma 17. Tot el formeaz\ canonul în sluj-
ba înmormânt\rii mirenilor [i stihurile la toate pripelele Prohodului
Domnului.
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vers. 43 – „Nu-mi lua de tot din gur\ adev\rul care-l spun…”
Psalmistul cere ca întotdeauna s\ fie, cu ajutorul Domnului, m\rturisi-
torul întregului adev\r.

Psalmul 119

O cântare a treptelor

Începând cu ps. 119, to]i psalmii pân\ la 133 inclusiv, adic\ 15
psalmi, care în Psaltirea Bisericii Ortodoxe formeaz\ catisma 18, au ca
titlu: „O cântare a treptelor”. S-au dat mai multe explica]ii acestui titlu,
dintre care amintim dou\ care ni se par mai aproape de adev\r. Prima
este aceea c\ to]i ace[ti psalmi se cântau la cele trei mari s\rb\tori ale
anului (Pa[ti, Cinzecime [i Corturile), când tot poporul – cântând –
suia la Ierusalim la Templu pe muntele Sion. {i aceast\ explica]ie î[i
are temeiul în îns\[i cuprinsul unora din ace[ti psalmi (vezi 120, 1;
121, 3-5; 122, 1; 124, 1-2).

A doua p\rere este aceea c\ ace[ti psalmi se cântau la slujbele din
s\rb\tori pe treptele Templului, care erau în num\r de 15 (vezi Ghe-
rasim Timu[, op. cit., p. 307). Aceast\ p\rere este împ\rt\[it\ [i de Mi-
tropolitul Dosoftei, care în opera sa Psaltirea în versuri, înaintea ps. 119
î[i spune p\rerea. Pentru frumuse]ea arhaic\ a graiului s\u, îi d\m
explica]ia: „Poate hi c\ s-au fost cântând în Legea Veche la stepenele
(treptele n.n.) altarului, cum s\ cânt\ acum la noi la utr\ne duminica
înaintea svintei Evanghelii catisma aceasta cu tâlc, ce le zicem anti-
foane. Tuteopt glasuri antifoane, aceast\ catism\ (catisma 18 n.n.) o
tâlcuiesc [i o cânt\ naintea Evangheliei. Poate hi c\ s-au fost cântând
[i atunci la stepenele altarului”.

{i Dosoftei continu\, dând [i alt\ explica]ie acestor psalmi: „Iar
într-alt chip iar\[i s\-n]elege: suirea gândului c\tre Dumnez\u. C\
aceast\ catism\ foarte suie mintea ca pe ne[te stepene la adâncimea
cea lat\ a adâncului în]elesului [i a cuno[tin]ei c\tre Dumnez\u”,
(Dosoftei, Psaltirea în versuri 1673, Ed. Mitropolia Moldovei [i
Sucevei, Ia[i, 1974, p. 911). În ce prive[te autorii acestor psalmi, dup\
titlul lor, patru (121, 123, 130 [i 132) apar]in lui David, (dar vom vedea
c\ nu sunt singurii), iar doi (126 [i 131) sunt ai lui Solomon. Cât
prive[te primul psalm (119) socotim c\ are de autor pe  David, care l-a
compus când în urma pârii lui Doeg (I Regi 22, 9-10), a fost nevoit s\
pribegeasc\ mult\ vreme peste hotarele ]\rii. Vezi asem\narea între
vers. 2-4 [i ps. 51, 2-5, care este al lui David [i este compus tot cu oca-
zia pârii lui Doeg.

vers. 4 – ienup\rul apare în III Regi, 4-5, umbrind pe profetul Ilie
[i în Iov 30, 4.
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vers. 5 – Me[ec, vezi Fac. 10, 2; Iezechil 27, 13; Chedar-Fac. 25, 13;
Cânt. Cânt\rilor 1, 5; Isaia 60, 7; Ieremia 49, 28-29; Iezechil 27, 21.

vers. 6 – Chedar era un trib de beduini în pustie. În campania lui
Assurbanipal împotriva arabilor este pomenit, printre al]i regi supu[i,
[i regele Chedar (vezi Ioan Alexandru Cântarea Cânt\rilor, Bucure[ti,
1977, p. 48, Nota 14). Se compar\ aceste versete cu ps. 34, 20, f\cut de
David.

Psalmul 120

O cântare a treptelor

„Acest psalm este scris cu simplitate [i elegan]\: el respir\ o mare
senin\tate a sufletului. Gândurile poetului sunt exclusiv îndreptate
c\tre cele sfinte” (La S.B.P. IV, p. 301). Autorul psalmului este împ\-
ratul David, c\ci din psalm reiese absoluta încredere pe care David o
pune în ajutorul Domnului [i psalmul con]ine imagini [i expresii obi[-
nuite lui David (vezi ps. 120, 5 cu ps. 15, 8; 72, 23; 109, 5).

vers. 1 – În Sf. Scriptur\ mun]ii sunt simbolul siguran]ei, c\ci în
mun]i se ad\posteau Iudeii de du[manii lor, asemenea poporului nostru
în tot trecutul lui (vezi [i ps. 29, 6; 124, 1-2).

vers. 7 – „Intrarea [i ie[irea” – adic\ tot ce face omul, toate împre-
jur\rile vie]ii lui. Vezi Deuter. 2, 28; II Regi 3, 25; III Regi 3, 7. Aceast\
expresie a trecut [i în cultul Bisericii noastre (vezi slujba cununiei, în
rug\ciunea de dup\ luarea cununiilor).

Psalmul 121

O cântare a treptelor a lui David

Psalmul este al lui David, cum spune însu[i titlul. Este un imn de
laud\ [i o urare de bine pentru Ierusalim. De fapt, Ierusalimul cu Casa
Domnului (vers. 10), este icoana Bisericii lui Hristos [i o preînchipuire
a Ierusalimului ceresc. Vezi Isaia 52, 1 [i cap. 60, 1-2 [i Apoc. 21, 2 [i
10-27.

vers. 3 – „dintr-o bucat\” – Ierusalimul este unit zidit [i casele sunt
lipite una de alta, încât unele str\zi sunt acoperite (La S.B.P. IV, p. 301).

vers. 4-5 – vers. 4 m\rturise[te existen]a pelerinajelor, când semin]iile
lui Israel urcau la marile s\rb\tori, la Templul din Ierusalim.

vers. 6 – vorbe[te de judec\]ile ce se f\ceau în Ierusalim de c\tre
regii din casa domneasc\ a lui David (II Regi 15, 2-6).

Psalmul 122

O cântare a treptelor

Pare a fi un psalm compus de un autor necunoscut în timpul cap-
tivit\]ii Babilonului. „Sf. Ioan Gur\ de Aur [i cea mai mare parte din
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interpre]i raport\ acest psalm la Iudeii ce gemeau în jugul Babilonului”
(Gherasim Timu[, op. cit., vol. 3, p. 333).

Psalmul 123

O cântare a treptelor a lui David

În textul original evreu psalmul are titlul de mai sus. În psalmul
s\u, David arunc\ o privire asupra trecutului poporului evreu, care,
cu ajutorul lui Dumnezeu, a putut rezista tuturor du[manilor lui [i a
ie[it biruitor.

vers. 4-5 – cum am mai v\zut (ps. 41, 8 note), potopul, apele în
general, înseamn\ în stil biblic, mari nenorociri, calamit\]i.

Psalmul 124

O cântare a treptelor

Este un psalm c\ruia nu i se cunoa[te autorul, prin care se în-
deamn\ poporul Israel (întors din robie zic unii) s\-[i înt\reasc\ n\-
dejdea în Domnul s\u, care ocrote[te pe cei drep]i [i buni. Nu poate fi
oare un mic psalm f\cut de David, în timpul r\scoalei lui Abesalom,
când „cei r\i st\pâneau peste soarta drep]ilor” [i când to]i cei ce au
n\d\jduit în Domnul, au stat neclinti]i ca muntele Sionului [i au fost,
ca Ierusalimul, ocroti]i de Domnul?

vers. 1-2 – mun]ii (idem ps. 29, 6 [i 120, 1) simbolizeaz\ siguran]a,
puterea.

vers. 5 – urarea „Israele, pace ]ie” se mai afl\ la finalul ps. 127, 6.
Prin aceast\ urare se cere pentru poporul Israel pacea, care în timpul

r\scoalei lui Abesalom el n-a avut-o.

Psalmul 125

O cântare a treptelor

Este un psalm compus de un autor necunoscut, dup\ întoarcerea
în patrie a primilor robi elibera]i din Babilon, cum reiese din vers. 1-3.
Dar mai erau înc\ mul]i în captivitate [i de aceea este rugat Domnul,
ca s\-i întoarc\ pe to]i. {i folosesc frumoasele imagini [i metafore, s\
se întoarc\  ei ca râurile de la miaz\zi, care curg abundent prim\vara
[i ca secer\torii care [i-aduc bucuro[i recoltele sem\nate cu lacrimi.

Psalmul 126

O cântare a treptelor a lui Solomon

În textul original evreu, în textul Septuagintei [i în Vulgata se afl\
acest titlu, care ne arat\ c\ psalmul este compus de împ\ratul Solomon.
„De fapt psalmul imit\ scrierile lui Solomon” (La S.B.P. IV, p. 307). Socotim
aceast\ p\rere ca cea mai întemeiat\, fa]\ de p\rerea c\ în psalm ar fi
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vorba de construc]ia celui de al doilea Templu. {i o dovad\ c\ autorul
este Solomon, este vers. 5, c\ci ideea ce se afl\ în acest verset apare [i
în Proverbele lui Solomon (cap. 27, 11).

vers. 5 – „la poart\” – adic\ la poarta Ierusalimului unde se f\ceau
judec\]ile.

Psalmul 127

O cântare a treptelor

Psalmul ne arat\ fericirea pe care o are cel drept [i tem\tor de
Dumnezeu în via]\ [i în familia sa. {i psalmul acesta poate fi ca [i ps. 124,
compus de acela[i autor, ambii psalmi având acela[i final. {i dac\
autorul ps. 124 (vezi note) este psalmistul David, atunci [i ps. 127 este
tot al lui.

vers. 3 – partea a doua a acestui verset este cuprins\ în finalul ru-
g\ciunii a doua de la Slujba Cununiei.

Psalmul 128

O cântare a treptelor

Nici acestui psalm nu i se cunoa[te autorul.  Se crede c\ este com-
pus dup\ captivitatea babilonic\ (La S.B.P. IV, p. 307).

vers. 3 – Mul]i Sf. P\rin]i aplic\ acest verset Mt.Hs., C\ruia spatele
[i fa]a I-au fost br\zdate cu lovituri (Gherasim Timu[, op. cit., vol. 3, p. 375).
Vezi pentru aceasta [i Isaia 50, 6; 53, 5; Mt. 26, 67; 27, 28; Ioan 19, 1.

vers. 6-7 – În Palestina, casele având acoperi[urile plane, iarba putea
s\ creasc\, dar din cauza usc\ciunii se usca repede, vezi [i IV Regi 19, 16.

Psalmul 129

O cântare a treptelor

Psalmul 129 este al [aselea psalm de poc\in]\ (Vezi note ps. 6). Nu
se spune cine-i este autorul, dar se crede a fi compus de David (Ghe-
rasim Timu[, op. cit., vol. 3, p. 350). {i nu poate fi decât al lui David, ca
[i psalmul urm\tor 130, c\ci v. 7 din ps. 129, care este un îndemn adre-
sat lui Israel, este repetat [i în ps. 130, 3, care este sigur al lui David
(vezi ps. 130 titlu). Apoi în vers. 5, este amintit\ „f\g\duin]a”, pe care
David o men]ioneaz\ în atâ]ia psalmi (vezi note ps. 53, 5). Prin ver-
setele 5-8 psalmul este mesianic. El exprim\ dorin]a arz\toare a sufle-
tului, de a sc\pa din abisul p\catului [i a vedea mântuirea adus\ de
Mântuitorul Hristos.

vers. 8 – vezi Mt. 1, 21.
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Psalmul 130

O cântare a treptelor A lui David

Din titlul psalmului, care se afl\ [i în originalul evreu [i în versiu-
nile greac\ [i latin\, reiese c\ autorul este David, care ne arat\, cu toat\
ging\[ia, ascultarea [i totalul ata[ament fa]\ de Domnul.

În vers. 3 se repet\ acela[i îndemn c\tre Israel din ps. 129, 7.

Psalmul 131

O cântare a treptelor

Mai multe p\reri s-au emis asupra autorului [i timpului când acest
psalm a fost compus. Dar cea mai verosimil\ [i întemeiat\ p\rere este
aceea c\ psalmul a fost f\cut de împ\ratul Solomon (973-933), cu ocazia
sfin]irii Templului care-i poart\ numele. {i reiese aceasta din îns\[i
cuprinsul psalmului, unde se afl\ expresii [i chiar versete întregi, ca
fiind ale lui Solomon [i care se g\sesc spuse de el fie cu ocazia sfin]irii
Templului s\u, fie în Proverbele sale. {i se poate vedea aceasta din
urm\toarele versete:

vers. 4 – Acest verset se afl\ aproape aidoma în Proverbele lui
Solomon 6, 4.

vers. 6 – Arca sau Sf. Chivot era o lad\ de salcâm poleit\ peste tot
cu aur, cu un capac masiv de aur, având pe el doi Heruvimi tot de aur
(Ex. 25, 10-17). Sf. Chivot a fost f\cut de Moise în pustia Sinai (Ex. 37,
1-9) [i în el se p\strau cele dou\ table de piatr\, pe care erau scrise cele
10 porunci (Decalogul). Cele dou\ dou\ table de piatr\ aveau dimen-
siunile Sf. Chivot c\ci acesta a fost lucrat special numai pentru p\s-
trarea lor (Ex. 25, 10-16 [i Deuter. 10, 1-5). Sf. Ap. Pavel spune în Ep. c\tre
Evrei (9, 4) c\ „în Chivot era un vas de aur cu man\, toiagul lui Aaron
care înfrunzise [i tablele Legii”. Sf. Ap. Pavel le unific\, îns\ cupa cu
man\ a fost pus\ „înaintea Chivotului m\rturiei” (Ex. 16, 33-34), iar
toiagul lui Aaron a fost pus tot „înaintea Chivotului m\rturiei” (Num.
17, 10) [i nu în Sf. Chivot, în care erau numai cele dou\ table de piatr\
(III Regi 8, 9 [i 21 [i II Cron. 5, 10). Iar când Moise a terminat de scris
„Cartea Legii” – Pentateuhul – a dat porunc\ levi]ilor s\ pun\ cartea
„lâng\ Chivotul Leg\mântului Domnului” (Deuter. 31, 24-26). Arca sau
Sf. Chivot cu tablele Legii, având al\turi cele trei obiecte sfinte (mana,
toiagul [i Legea) se p\strau în Cortul Sfânt, în Sfânta Sfintelor (Altar).
Toate acestea preînchipuiau [i au fost înlocuite în Biserica cre[tin\: Arca
cu Sf. Mas\, cupa cu man\ cu Sf. Împ\rt\[anie, toiagul cu Sf. Cruce,
iar tablele [i Cartea Legii cu Sf. Evanghelie, care toate se p\streaz\ în
altarul Sf. Biserici.
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a fost purtat 40 de ani prin pustia Arabiei. Sub Iosua, Cortul cu Sf.
Chivot a fost a[ezat în {ilo în tribul Efraim sau Efrate (Iosua 18, 1 [i 9-10).
În {ilo a stat 328 de ani, când, dup\ un r\zboi cu Filistenii, ace[tia iau
Sf. Chivot (I Regi 4, 3-22), unde st\ 7 luni (I Regi 6, 1), dup\ care Filistenii
îl înapoiaz\, trimi]ându-l la Bat[eme[, (I Regi 6, 13-20), fiind apoi stabilit
la Kiriat-Iarim „în casa lui Aminadab, pe deal” (I Regi, 7, 1-2 [i II Regi
6, 4). Aici st\ 70 de ani, pân\ când David, voind a-l duce în cetatea sa
Sion (II Regi 5, 7), îl las\ 3 luni în casa lui Obed-Edom din Ghet (II
Regi 6, 1-11), dup\ care este dus [i pus în Cortul f\cut de David în
Sion (II Regi, 6, 12-17). Când Solomon termin\ Templul în anul 962
î.Hr., Sf. Chivot este pus definitiv în acest nou [i m\re] loca[ (ps. 77, 69),
dup\ care urmeaz\ sfin]irea Templului (III Regi 6, 1-21; II Cron. 5, 2-10).
{i acum, cu aceast\ ocazie, compune Solomon ps. 131. Sf. Chivot cu
tablele Legii a stat în Templul lui Solomon aproape 400 de ani, pân\ în
anul 586 î.Hr., când Nabucodonosor, regele Babilonului, cuprinde Ie-
rusalimul [i distruge Templul (IV Regi cap. 25). Atunci desigur a dis-
p\rut [i Sf. Chivot cu cele dou\ table ale Legii (Ezdra 5, 12 [i ps. 73, 2-3),
c\ci al doilea Templu a fost lipsit de Sf. Chivot, în el intrând îns\ tru-
pe[te Fiul lui Dumnezeu Is.Hs., de la care avem acum Sf. Cruce, Sf.
Împ\rt\[anie [i Sf. Evanghelie.

Efrata. Acest cuvânt indic\ desigur tribul Efraim, în teritoriul c\ruia
se afla {ilo, unde a stat Sf. Chivot. {i Betleemul se numea Efrata, dar el
f\cea parte din teritoriul tribului Iuda [i în Betleem niciodat\ nu a fost
Sf. Chivot, ca David sau Solomon s\ fac\ aluzie la el. În Betleem – Efrata
(Fac. 35, 16-19; 48, 7; Rut 1, 2; 4, 11; I Regi 1, 1; 17, 12 [i Miheia 5, 1) se
va na[te Mt.Hs. Dumnezeu adev\rat [i om adev\rat.

„… pe colina Iarim”: în textul original este: „în ogorul (în ]arina)
Iarim”. Dar în I Regi 7, 1 se spune: „Locuitorii din Kiriat-Iarim au
venit [i au suit Chivotul Domnului [i l-au dus la casa lui Aminadab pe
deal…” deci pe o colin\ de lâng\ Kiriat-Iarim.

vers. 7 – „a[ternutul de sub picioare”, vezi explica]ia în note ps.
98, 5.

vers. 8 – „Scoal\, Doamne…”, vezi Num. 10, 35 [i note ps. 67, 1.
vers. 8-10 [i 16 – aceste versete sunt rostite întocmai de Solomon,

cu ocazia sfin]irii Templului – vezi II Cron. 6, 41-42.
vers. 10 – „unsul T\u”, este Solomon, care compune psalmul [i care

a fost uns ca împ\rat de marele preot Sadoc (III Regi 1, 29).
vers. 11-12 – în privin]a acestor versete vezi III Regi 8, 25 [i II

Cron. 6, 16.
vers. 13-14 – în privin]a acestor versete vezi II Cron. 6, 6 [i 12, 13.



261Psaltirea în versuri

vers. 17-18 – ps. 131 este [i un psalm mesianic, c\ci aceste dou\
versete nu se refer\ numai la Solomon (II Regi 7, 12-16), ci prevestesc
[i pe Mesia Hristos, al C\rui „tron va sta în veci” [i va fi „o lumin\ în
toate timpurile” (II Cron. 21, 7). La versetul 17 [i cu privire la Mt.Hs.
se refer\ [i preotul Zaharia, tat\l Sf. Ioan Botez\torul (vezi Luca 1, 68-70);
iar „f\clia Unsului Meu” era Ioan Botez\torul, cum însu[i Mt.Hs. spune
(Ioan 5, 35). În ceea ce prive[te vers. 18, ultimul din psalm, acesta se
refer\ întru totul la Mt.Hs. Care a fost încununat cu lumina sfin]eniei
[i a dumnezeirii.

Psalmul 132

O cântare a treptelor a lui David

În titlul psalmului este trecut David ca autor [i se crede a fi alc\-
tuit de el, în timpul când toate semin]iile poporului evreu erau unite
sub sceptrul lui David. Psalmul pream\re[te unirea celor 12 triburi, care
se adunau la marile ceremonii religioase în jurul împ\ratului David la
Ierusalim.

vers. 2 – despre ungerea lui Aaron vezi Ex. 29, 5 [i Levitic 8, 12.
Prin Aaron se subîn]elege toat\ preo]ia V. Testament.

Psalmul 133

O cântare a treptelor

Cu acest psalm se termin\ cei 15 psalmi ai treptelor. {i prin acest
psalm se îndeamn\ ca to]i slujitorii Sfântului Loca[, preo]i [i levi]i,
care aveau grij\ ziua [i noaptea, de sfintele slujbe, s\ laude pe Domnul
(I Cron. 9, 22-34). De aceea a [i fost acest psalm trecut între psalmii trep-
telor, spre a fi cântat de preo]i [i levi]i spre a lor aten]ie, la toate sluj-
bele [i în toate s\rb\torile.

vers. 3 – trecerea în acest verset la pers. a II-a singular, este o
figur\ de stil des folosit\ în psalmi.

Psalmul 134

Aliluia

Acest psalm are versetele 15-18 asem\n\toare cu versetele 12-16
din ps. 113 [i, la fel ca [i ps. 113 nu i se cunoa[te autorul. Atât se poate
spune c\ autorul lor este aceea[i persoan\, c\ci ace[ti doi psalmi au
unele expresii asem\n\toare. {i aceste expresii îl b\nuiesc pe David
autor. Mai ales asem\n\rile cu ps. 135 (vezi note), c\ci versetele 10-12
din acest psalm, sunt întocmai repetate în ps. 135, 17-22.

vers. 7 – Acest verset se afl\ identic în Ieremia 10, 13 [i 51, 16. C\ci
profetul Ieremia a folosit acest psalm în cartea sa.

vers. 11 – Despre împ\ra]ii din acest verset, vezi Iosua 12, 2-7.
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Psalmul 135

Aliluia

În acest psalm refrenul este pus dup\ fiecare verset (de 26 de ori).
Un solo cânta f\r\ îndoial\ fiecare verset, iar corul r\spundea îndat\
refrenul (La S.B.P. IV, p. 315).

Cu toate c\ în titlul psalmului nu este trecut David ca autor, este
sigur c\ el a compus psalmul, c\ci potrivit rânduielii pentru slujbe,
statornicit\ de David, cânt\re]ii sl\veau la Cortul Sfânt pe Domnul cu
acest psalm, care desigur era compus de David (I Cron. 16, 41). Psal-
mul, de asemenea, s-a cântat la sfin]irea Templului lui Solomon (II
Cron, 5, 13 [i 7, 3 [i 6). Iar în timpul regelui Iosafat (871-849), când
oastea lui mergea s\ înfrunte armatele Amoni]ilor, Moabi]ilor [i ale
muntelui Seir, osta[ii cântau acest psalm (II Cron. 20, 21). S-a cântat
apoi în timpul lui Ezdra, la punerea temeliei celui de al II-lea Templu
(Ezdra 3, 11) „dup\ rânduiala lui David, omul lui Dumnezeu”
(Neemia 12, 24), iar profetul Ieremia, în viziunea sa profetic\ asupra
Ierusalimului, spune c\ va auzi iar\[i glasul celor ce zic: „L\uda]i pe
Domnul, c\ e bun, c\ în veac e mila Lui” (Ieremia 33, 11). Deci ps. 135
era nelipsit de la toate slujbele [i toate momentele cele mai importante
ale istoriei poporului evreu [i tocmai de aceea, credem, a trecut în
anonimat.

vers. 17-22 – Aceste versete care se reg\sec `n psalmul precedent,
134, versetele 10-12, sunt înjum\t\]ite, c\ci din 3 (10, 11 [i 12) face 6
(17-22).

Psalmul 136

Aliluia

Psalmul 136, care este unul din cei mai frumo[i [i mai emo]ionan]i
din Psaltire, ne arat\ situa]ia [i starea sufleteasc\ a evreilor în timpul
captivit\]ii babiloniene, care a ]inut potrivit profe]iilor lui Ieremia (25,
9-12 [i 29, 10) [i Daniel (9, 2), 70 de ani (II Cron. 36, 21) din anul 606
pân\ `n anul 538 î.Hr.

Autorul psalmului nu se cunoa[te.
vers. 1 – Babilonul era udat de fluviul Eufrat, din care prin canale,

ca prin ni[te râuri, apa era r\spândit\ în tot ora[ul. La aceste canale se
strângeau evreii captivi [i-[i f\ceau rug\ciunea plângând dup\ Ierusalim
[i ]ara lor. {i tot a[a, pe malul unui râu, î[i aveau locul de rug\ciune [i
evreii din diasporaua Filipi pe vremea Sf. Ap. Pavel (Fapte 16, 12-13).

vers. 5 – „O, Ierusalime...” – Spre a nu-l da uit\rii, în tot timpul
captivit\]ii [i oriunde în alt\ parte, evreii se rugau cu fa]a spre Ieru-
salim (vezi III Regi 8, 38, 44 [i 48 [i Daniel 6, 10).
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vers. 7 – „...ai lui Edom copii”, erau Idumeii, (care erau) alia]ii
armatelor lui Nabucodonosor, care a distrus Ierusalimul.

vers. 8 – „Ah! Fiic\ tic\loas\ ce-n Babilon tr\ie[ti!” sau „fiica Babi-
lonului” cum spune textul, sunt locuitorii Babilonului, ca [i „fiica Sionului”
(ps. 9, 14) [i „fiica Tirului” (ps. 44, 14). Vezi notele la ace[ti psalmi.

Psalmul 137

Un psalm al lui David

Se crede c\ prin acest psalm David mul]ume[te lui Dumnezeu
pentru f\g\duin]a ce i-a f\cut, c\ din neamul s\u se va na[te Mesia [i-i
va face ve[nic tronul s\u (La S.B.P. IV, p. 319).

vers. 1 – „înainte-având pe îngeri” – David se refer\ aici la Heruvimii
din Sfânta Sfintelor de pe Sf. Chivot (Ex. 25, 18-22) [i la Heruvimii de
pe perdeaua care desp\r]ea Sfânta de Sfânta Sfintelor (Ex. 26, 31-33,
vezi [i ps. 79, 2).

vers. 18 – Acest verset arat\ felul cum se purta David cu du[manii
s\i, rugând pe Domnul s\u, s\-i fac\ judecat\ (vezi [i I Regi 24, 1-31-16).

Psalmul 138

Un psalm al lui David

Cât de frumos este acest psalm [i cât de bogat este el în înv\]\-
minte dogmatice despre Fiin]a Divin\! Atot[tiin]a [i infinita în]elepciune
a Divinit\]ii, omniprezen]a [i atotputernicia Sa [i Pronia cu toat\ grija
ce-o are pentru f\ptura Sa omul, sunt atât de clar [i poetic redate! Acest
psalm, ca [i mul]i al]ii de altfel, ne arat\ marele dar poetic pe care l-a
avut împ\ratul David.

vers. 8 – „Pe aripile-aurorii pân-la mare de m-a[ duce…”, adic\ de la
r\s\rit de unde r\sar zorii, pân\ la apus unde este marea Mediteran\.

vers. 9 – cu privire la acest verset vezi ps. 17, 18.

Psalmul 139

Un psalm al lui David

Acest psalm este compus de David în timpul revoltei lui Abesalom
[i are asem\nare – prin imagini – cu ps. 57, compus în acela[i timp.

vers. 3 – partea a doua a versetului este citat\ de Sf. Ap. Pavel în
Rom. 3, 13.

vers. 7 – „Cel ce-n vreme de r\zboi ap\rat-ai capul meu”. În toate
împrejur\rile primejdioase ale vie]ii sale (Goliat, Saul, multele r\zboaie
sau revolta lui Abesalom) David a fost întotdeauna ap\rat de Domnul s\u
(Pentru aceasta vezi I Regi 18, 14; II Regi 5, 10; 7, 9; 8, 6 [i ps. 88, 19-23).
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Psalmul 140

Un psalm al lui David

Acest psalm se folosea în Biserica primar\ la rug\ciunea de sear\
[i se folose[te [i ast\zi la slujba Vecerniei. Psalmul a fost compus de
David în timpul r\zboiului dintre Filisteni [i armatele lui Saul pe mun-
tele Ghelboa, când au murit Saul cu cei trei fii [i to]i oamenii lui (vezi
I Regi 31, 1-6).

vers. 6 – cu privire la acest verset vezi Proverbe 27, 6 [i 9.
vers. 7 – vezi citatul de mai sus din cartea Regilor, cum au murit

Saul [i oamenii lui pe muntele Ghelboa.

Psalmul 141

O rug\ciune f\cut\ de David când era în pe[ter\ Psalm didactic

Acest psalm a fost f\cut de David când fugea de Saul [i, fiind singur
(vers. 5-6), s-a ascuns în pe[tera Adulam iar în pe[ter\ fiind, face aceast\
rug\ciune (I Regi 22, 1).

vers. 10 – „temni]\” era locul întunecos unde se afla David, adic\
pe[tera Adulam.

vers. 11 – „aduna-se-vor to]i drep]ii...” erau to]i viitorii partizani
ai lui David care s-au strâns în jurul lui (vezi I Regi 22, 1-2).

Psalmul 142

Un psalm al lui David

Titlul psalmului este din textul evreu, iar Septuaginta [i Vulgata
au titlul: „Psalm al lui David când Abesalom, fiul s\u, îl urm\rea”,
fapt care se istorise[te pe larg în II Regi în cap. 15-17. Acesta este ultimul
psalm de poc\in]\ (vezi note ps. 6).

vers. 6 – „ca p\mântul însetat” – Când David compune acest psalm,
se  afla în pustia uscat\ a Iordanului [i cu acest p\mânt însetat de ap\
compar\ David sufletul s\u dornic de Dumnezeu.

Psalmul 143

Un psalm al lui David

{i acest psalm în textul evreu are titlul de mai sus, iar în Septuag-
int\ [i Vulgata are titlul: „Psalm al lui David, contra lui Goliat”. Împ\-
ratul David a compus acest psalm, potrivit vers. 2, când poporul evreu
era supus lui. {i prin el aduce mul]umiri lui Dumnezeu, pentru toate
victoriile sale [i pentru faptul c\ a fost întodeauna ferit de primejdia
mor]ii, amintindu-[i de prima sa victorie, aceea contra lui Goliat (vers.
1 [i 10). C\ într-adev\r David a fost permanent ocrotit de Dumnezeu,
vezi note ps. 139, 7.
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vers. 10 – „inim\ smerit\”, vezi ps. 130, 1-2; „sabie cumplit\”, poate
fi sabia lui Goliat sau sabia lui Saul. În finalul psalmului (vers. 12-15),
David cere binecuvântarea lui Dumnezeu asupra ]\rii [i a poporului
s\u.

Psalmul 144

O cântare de laud\ a lui David

~n textul evreu [i grec [i latin psalmul are acela[i titlu. Psalmul este
deci al lui David [i este ultimul psalm alfabetic (vezi note ps. 9).

vers. 10 – „to]i sfin]ii T\i”, adic\ credincio[ii israeli]i (vezi note ps.
15, 3).

Psalmul 145

Aliluia Al lui Agheu [i Zaharia

Începând cu acest psalm [i to]i psalmii urm\tori pân\ la 150 inclu-
siv, au în titlu cuvântul Aliluia, iar psalmii 145, 146, 147 [i 148  mai au
[i specificarea: „Al lui Agheu [i Zaharia”, ceea ce înseamn\, ori c\ ace[ti
psalmi au fost compu[i de ace[ti doi profe]i, care au fost contempo-
rani cu rezidirea Templului [i Ierusalimului dup\ captivitate, ori c\ ei
i-au introdus în cânt\rile de la Templu (La S.B.P. IV, p. 335).

vers. 8 – „orbilor le d\ lumin\”, adic\ îi face s\ în]eleag\, le d\ un
sim] de orientare deosebit. Mitropolitul Dosoftei versific\ astfel în Psaltirea
sa în versuri: „{i orbului d\ minte de vede” (p. 1035). Este vorba de
lumina spiritual\ pe care a avut-o pentru persoana divin\ a Mt.Hs.
orbul din na[tere (Ioan 9, 17-33).

Psalmul 146

Aliluia Al lui Agheu [i Zaharia

Din însu[i cuprinsul psalmului se vede c\ acest psalm a fost com-
pus în timpul când Ierusalimul [i Templul se rezideau, dup\ întoar-
cerea evreilor din robia babilonic\ (vers. 2). Vezi [i Ezdra 5, 1-2 [i 14-16.
Prin acest psalm se aduc lui Dumnezeu laude [i mul]umiri pentru
aceasta.

Psalmul 147

Aliluia Al lui Agheu [i Zaharia

În Scriptura ebraic\ acest psalm este unit cu psalmul precedent 146
[i de aici pentru ultimii 3 psalmi num\r\toarea este aceea[i [i în Psal-
tirea ebraic\ [i în cele dou\ versiuni greac\ [i latin\. Psalmul este f\cut
dup\ zidirea zidului din jurul Ierusalimului [i a por]ilor care erau în
acest zid (versetul 2).
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vers. 2 – „c\ z\voarele la por]i”. În zidul împrejmuitor al Ierusali-
mului erau un num\r de aproximativ zece por]i, fiecare cu numele ei
propriu (vezi Neemia 3, 1-32 [i 12, 31-39).

vers. 8 – „lui Iacov... lui Israel”, adic\ poporului evreu care se tr\gea
din Iacov-Israel. În ultimele dou\ versete (8-9), se scoate în eviden]\
revela]ia mântuitoare dat\ prin Lege [i profe]i poporului ales, revela-
]ie de care celelalte popoare nu au avut parte direct (vezi ps. 148, 14).

Psalmul 148

Aliluia Al lui Agheu [i Zaharia

Psalm de o frumuse]e deosebit\, în care psalmistul invit\ toate
f\pturile câte exist\ s\ laude pe Domnul care le-a f\cut. El î[i în-
dreapt\ privirile întâi înspre cele de sus, spre îngeri [i spre astre care
au legile lor ve[nice; apoi spre cele de pe p\mânt, spre toate fenome-
nele [i f\pturile care fac voia Lui, vie]uitoarele [i oamenii de orice vârst\:
toate s\ laude pe Domnul, c\ e mare bucuria lui, c\ pe poporul s\u
Israel, Domnul l-a în\l]at (vers. 14) adic\ l-a întemeiat iar\[i în patria sa.
Frumuse]ea acestui psalm se  aseam\n\ cu aceea a c\r]ii necanonice
Cântarea celor trei tineri (vezi vers. 28-64 din aceast\ cântare).

vers. 6 – expune ca [i în vers. 4 [i 5 idei din Ieremia 31, 35-36.
vers. 14 – „... popor, care-aproape e de El”. Spre deosebire de po-

poarele p\gâne, care erau departe de Dumnezeu (vezi Efes. 2, 17).

Psalmul 149

Aliluia

Dup\ luarea evreilor în robie, ]ara lor a fost populat\ de regii Ba-
bilonului cu diver[i coloni[ti adu[i din cuprinsul împ\r\]iei lor (Ezdra
4, 9-10). Ace[tia, adic\ urma[ii lor, la întoarcerea evreilor din robie, au
f\cut acestora mari greut\]i [i la rezidirea Templului (Ezdra 4, 1-24; 5,
1-17 [i 6, 1-13) [i la refacerea zidurilor Ierusalimului, la care evreii au
trebuit s\ lucreze cu arma în mân\ (pentru aceasta vezi vers. 6 din
psalm [i Neemia 2, 10 [i 19 [i 4, 1-23).

vers. 1 – „cântare nou\” – vezi note ps. 32, 3.
vers. 9 – „judecata scris\-astfel”, adic\ distrugerea total\ a neamurilor

p\gâne idolatre poruncit\ de Domnul [i scris\ în Lege (vezi Deuter. 7, 1-6).

Psalmul 150

Aliluia

Psalmul 150 este ca un final de laude adus lui Dumnezeu, ca o în-
chinare a întregii Psaltiri, carte care, în textul evreu, are titlul Thehilim
– Laude. Se pare c\ acest psalm a fost compus în mod special ca un
îndemn pentru slujitorii Sf. Loca[, preo]i [i levi]i, care aduceau prin
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slujba lor laude lui Dumnezeu [i care de]ineau toate instrumentele de
muzic\ [i cântau cu ele (vezi I Cron. 15, 16-22 [i 28; 23, 1-5; 25, 1-7;
II Cron. 7, 6; 8, 14; 9, 11; 20, 21; 29,25-28).

vers. 1 – „t\ria”, adic\ bolta cereasc\, firmamentul (Fac. 1, 8).

* * *

Psalmul 151 (necanonic)

Acest psalm nu figureaz\ nici în textul evreu, nici în Vulgata, ci
numai în unele manuscrise ale Septuagintei (La S.B.P. IV, p. 342). Psal-
mul are titlul: „Acest psalm este scris de David deosebit de num\rul
celor 150 psalmi, când singur s-a b\tut cu Goliat” (Gherasim Timu[,
op. cit., vol. 3, p. 655). Deci este un psalm necanonic.

Din titlu [i din cuprinsul lui reiese c\ acest psalm este autobio-
grafic, f\cut de David. {i din cauza aceasta, psalmul, nefiind un imn
de laud\ sau rug\ciune adresat\ Divinit\]ii, nu a fost inclus în cartea
Psaltirii. În psalm se aminte[te alegerea [i ungerea sa ca viitor împ\rat
[i lupta sa victorioas\ cu filisteanul Goliat.

vers. 1 – vezi I Regi 16, 11 [i 17, 12-15.
vers. 2 – vezi I Regi 16, 18 [i 23; I Cron. 23, 5; II Cron. 29, 26-27.

Neemia 12, 36 [i Amos 6, 5.
vers. 3-5 – vezi I Regi 16, 1-13 [i I Cron. 28, 4. Îngerul din vers. 4

este profetul Samuil.
vers. 6 – În acest verset este vorba de filisteanul Goliat. Cuvântul

filistean înseamn\ str\in în limba ebraic\.
vers. 6-7 – lupta lui David cu Goliat este pe larg povestit\ în I Regi

17, 1-58.
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Cel ce este
-psalm-

C\ Tu Acel ce Mare e[ti
{i tuturora e[ti pricin\,
Pe toate Tu le `mpline[ti
{i d\ruie[ti la to]i lumin\.

Când nu era nici început,
Nici ieri, nici ast\zi [i nici mâine,
Când nu era nimic f\cut,
Tu singur doar erai, St\pâne!

C\ci singur Tu atunci erai
Suprema, ve[nica Fiin]\
{i nu era nici chip, nici grai
S\ Te sl\veasc\-n umilin]\!

{i Tu, de dragoste preaplin,
De-a Ta iubire f\r\ sa]iu,
Ai cump\nit un gând divin
{i-ai f\urit [i timp [i spa]iu.

{i-un spa]iu ne-ai f\cut, un loc
Din marea Ta nem\rginire
{i-ai pus `n el atâta foc
Din arz\toarea Ta iubire.

{i l-ai creat atunci pe om,
F\ptura Ta cu ra]iune:
Punând atom lâng\ atom,
L-ai pl\smuit ca pe-o minune;

La fel cu Tine dup\ chip
{i cu pecetea-asem\n\rii,
El, firicelul de nisip
Purtat de valurile m\rii...

Când timpul nici nu exista
{i nu erau nici câte-s toate,
Era doar Ve[nicia Ta
{i marea Ta Divinitate.

{i nu era nici chip, nici grai
S\ pream\reasc\-a Ta lumin\,
C\ci singur Tu atunci erai
Putere ve[nic\, divin\!...

C\ci o fâ[ie-ai rupt din timp,
Din marea Ta eternitate
{i ne-ai f\cut acest r\stimp,
Preaplin de marea-}i bun\tate;

{i le-ai umplut cu-atâtea lumi,
Ce scânteiaz\-n mii de fe]e,
Cu-atâtea forme [i minuni
Ce str\lucesc de frumuse]e...

{i l-ai `mpodobit cu har
{i grai i-ai dat ca o lumin\,
Ca s\ cunoasc\ iar [i iar,
C\-i de origine divin\;

M\rit pe veci, St\pâne, fii
Izvorul nesecat al milei,
C\ Tu, Stapân pe ve[nicii,
Ne-ai d\ruit lumina zilei!
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