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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\, transfigureaz\ [i înal]\ dorul de ve[nicie, de via]\ curat\ [i sfânt\ a omului de totdeauna. 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 cruciale ale zilei liturgice cu anumi]i psalmi, fragmente, versete sau imne de inspira]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 contribuind 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, cântecul 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 dumnezeiesc 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\[anu traducea psalmii în versuri dup\ varianta calvin\ maghiar\ a lui Albert Molnar, lucrarea p\strându-se în manuscris.
Dup\ apari]ia Psaltirii pre versuri întocmit\ a Mitropolitului Dosoftei, cea
mai reu[it\ de pân\ acum, reeditat\ în mai multe rânduri, au fost alc\tuite
lucr\ri similare [i de al]i autori: Teodor Corbea, în 1710, Ioan Prale la 1827,
Nicolae Liciu, 1845, Vasile Militaru, în 1933, la îndemnul Patriarhului Miron.
Desigur, mai exist\ [i alte variante ale Psaltirii versificate, realizate de
evlavio[i stihuitori din neamul nostru. Cuvintele unei limbi în care se odihnesc
cuvintele Scripturii se sfin]esc, se umplu de mireasma ve[niciei [i se p\trund
de slava Cuvântului întrupat. Versificarea Psalmilor în limba român\, în
toate cazurile citate, s-a f\cut, credem noi, dintr-o mare iubire pentru cuvântul mântuirii.
„De cuvântul T\u m\ bucur cu o mare bucurie,
Ca [i unul care dat-a peste-o mare bog\]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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CATISMA
CATISMA
I I
PSALMUL
l
PSALMUL
l
David
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
PSALMUL
2
David
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\,
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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
PSALMUL
3
David 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;
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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 6
PSALMUL
David
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!
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PSALMUL77
PSALMUL
David
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\.
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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!

PSALMULPSALMUL
10
10
David 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!

Psaltirea în versuri

33

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
PSALMUL
1111
David
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!
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PSALMUL
13 13
PSALMUL
David
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!
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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.

