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Дв7да прbр0ка и3 цRS пёснь
Каfjсма №.
Pал0мъ дв7ду, не надпи1санъ ў є3врє1й, №.
№. Бlжeнъ мyжъ, и4же не и4де на совётъ нечести1выхъ, и3 на пути2 грёшныхъ 
не стA, и3 на сэдaлищи губи1телей не сёде:
в7. Но въ зак0нэ гDни в0лz є3гw2, и3 въ зак0нэ є3гw2 поучи1тсz дeнь и3 н0щь.
G. И# бyдетъ ћкw дрeво насаждeное при и3сх0дищихъ в0дъ, є4же пл0дъ св0й 
дaстъ во врeмz своE, и3 ли1стъ є3гw2 не tпадeтъ: и3 вс‰, є3ли6ка ѓще твори1тъ, 
ўспёетъ.
д7. Не тaкw нечести1віи, не тaкw : но ћкw прaхъ, є3г0же возметaетъ вётръ 
t лицA земли2.
є7. Сегw2 рaди не воскрeснутъ нечести1віи на сyдъ, нижE грBшницы въ совётъ 
првdныхъ.
ѕ7. Ћкw вёсть гDь пyть првdныхъ, и3 пyть нечести1выхъ поги1бнетъ.
Pал0мъ дв7ду, в7.
Вскyю шатaшасz kзhцы, и3 лю1діе поучи1шасz тщє1тнымъ;
в7. Предстaша цaріе зeмстіи, и3 кн‰зи собрaшасz вкyпэ на гDа и3 на хrтA 
є3гw2.
G. °Раст0рггемъ°  ќзы и4хъ и3 °°tвeржемъ°°  t нaсъ и4го и4хъ.
д7. Живhй на нб7сёхъ посмэeтсz и5мъ, и3 гDь поругaетсz и5мъ.
є7. ТогдA возглаг0летъ къ ни6мъ гнёвомъ свои1мъ и3 ћростію своeю смzтeтъ 
|:
ѕ7. Ѓзъ же постaвленъ є4смь цRь t негw2 над8 сіHномъ, гор0ю с™0ю є3гw2,
з7. Возвэщazй повелёніе гDне. ГDь речE ко мнЁ: сн7ъ м0й є3си2 ты2, ѓзъ днeсь 
роди1хъ тS:
}. Проси2 t менE, и3 дaмъ ти2 kзhки достоsніе твоE, и3 њдержaніе твоE 
концы2 земли2:
f7. Ўпасeши | жезл0мъ желёзнымъ, ћкw сосyды скудє1льничи сокруши1ши 
|.
‹. И# нhнэ, цaріе, разумёйте, накажи1тесz вси2 судsщіи земли2.
№i. Раб0тайте гDеви со стрaхомъ, и3 рaдуйтесz є3мY со трeпетомъ.
в7i. Пріими1те наказaніе, да не когдA прогнёваетсz гDь, и3 поги1бнете t пути2 
првdнагw, є3гдA возгори1тсz вск0рэ ћрость є3гw2: бlжeни вси2 надёющіисz нaнь.
№. Pал0мъ дв7ду, внегдA tбэгaше t лицA ґвессалHма сhна своегw2, G.
в7. ГDи, чт0 сz ўмн0жиша стужaющіи ми2; мн0зи востаю1тъ на мS,
G. Мн0зи глаг0лютъ души2 моeй: нёсть сп7сeніz є3мY въ бз7э є3гw2.
д7. Тh же, гDи, застyпникъ м0й є3си2, слaва моS, и3 возносsй главY мою2.
є7. Глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ, и3 ўслhша мS t горы2 с™hz своеS.
ѕ7. Ѓзъ ўснyхъ, и3 спaхъ, востaхъ, ћкw гDь застyпитъ мS.
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ПСАЛОМ 1. 

1.Блажен е оня човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на 

грешници не стои и в сборището на развратители не седи,

2. а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем 

и нощем!

3. И ще бъде той като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в 

свое време, и чийто лист не вехне; и във всичко, що върши, ще успее.

4. Не тъй са нечестивците, (не тъй;) но те са като прах, що вятърът измита (от 

земното лице).

5. Затова нечестивците не ще устоят на съда, и грешниците - в събранието на 

праведните.

6. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.

ПСАЛОМ 2. 

Защо се вълнуват народите, и племената замислят суетни неща?

2. Въстават царете земни. И князете се съвещават заедно против Господа и против 

Неговия Помазаник.

3. “Да разкъсаме - казват - техните вериги и да смъкнем от себе си техните 

окови.”

4. Оня, Който живее на небесата, ще се насмее, Господ ще ги поругае.

5. Тогава в гнева Си ще им заговори и с яростта Си ще ги смути:

6. “Аз помазах Моя Цар над Сион, Моята света планина;

7. ще възвестя определението: Господ Ми каза: Син Мой си Ти; Аз днес Те родих 

8. искай от Мене, и ще Ти дам народите за Твое наследие, и всичко до край-земя - 

за Твое владение.

9. Ти ще ги поразиш с железен жезъл; ще ги строшиш като грънчарски съд.”

10. И тъй, вразумете се, царе; вземете поука, съдии земни!

11. Служете Господу със страх и радвайте се (пред Него) в трепет.

12. Отдайте почит Сину, за да се не разгневи, и за да не погинете във вашия път, 

защото Неговият гняв скоро ще се разпали. Блажени са всички, които се Нему 

уповават.

ПСАЛОМ 3. 

2. Господи, колко се умножиха враговете ми! Мнозина въстават против мене;

3. мнозина казват за душата ми: за него спасение няма в Бога.

4. Но Ти, Господи, си щит пред мене, моя слава, и Ти въздигаш главата ми.

5. С гласа си викам към Господа, и Той ме чува от светата Си планина.

6. Лягам, спя и ставам, защото Господ ме закриля.

7. Няма да се уплаша от десетки хиляди люде, които отвред са се опълчили 
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з7. Не ўбою1сz t тє1мъ людeй, w4крестъ напaдающихъ на мS.
}. Воскrни2, гDи, сп7си1 мz, б9е м0й: ћкw ты2 порази1лъ є3си2 вс‰ враждyющыz 
ми2 всyе, зyбы грёшникwвъ сокруши1лъ є3си2.
f7. ГDне є4сть сп7сeніе, и3 на лю1дехъ твои1хъ бlгословeніе твоE.
Слaва:
№. Въ конeцъ, въ пёснехъ, pал0мъ дв7ду, д7.
в7. ВнегдA призвaти ми2, ўслhша мS бGъ прaвды моеS: въ ск0рби 
распространи1лъ мS є3си2: ўщeдри мS и3 ўслhши моли1тву мою2.
G. Сhнове человёчестіи, док0лэ тzжкосeрдіи; вскyю лю1бите суетY и3 и4щете 
лжи2;
д7. И# ўвёдите, ћкw ўдиви2 гDь прпdбнаго своего2. ГDь ўслhшитъ мS, внегдA 
воззвaти ми2 къ немY.
є7. Гнёвайтесz, и3 не согрэшaйте, ±же глаг0лете въ сердцaхъ вaшихъ, на 
л0жахъ вaшихъ ўмили1тесz:
ѕ7. Пожри1те жeртву прaвды и3 ўповaйте на гDа.
з7. Мн0зи глаг0лютъ: кто2 kви1тъ нaмъ бlг†z; знaменасz на нaсъ свётъ 
лицA твоегw2, гDи.
}. Дaлъ є3си2 весeліе въ сeрдцы моeмъ: t плодA пшени1цы, вінA и3 є3лeа своегw2 
ўмн0жишасz:
f7. Въ ми1рэ вкyпэ ўснY и3 почjю, ћкw ты2, гDи, є3ди1наго на ўповaніи 
всели1лъ мS є3си2.
№. Њ наслёдствующемъ, pал0мъ дв7ду, є7.
в7. Глаг0лы мо‰ внуши2, гDи, разумёй звaніе моE.
G. Вонми2 глaсу молeніz моегw2, цRю2 м0й и3 б9е м0й: ћкw къ тебЁ 
помолю1сz, гDи.
д7. Заyтра ўслhши глaсъ м0й: заyтра предстaну ти2, и3 ќзриши мS:
є7. Ћкw бGъ не хотsй беззак0ніz ты2 є3си2: не присели1тсz къ тебЁ 
лукaвнуzй,
ѕ7. НижE пребyдутъ беззакHнницы пред8 nчи1ма твои1ма: возненави1дэлъ є3си2 
вс‰ дёлающыz беззак0ніе,
з7. Погуби1ши вс‰ глаг0лющыz лжY: мyжа кровeй и3 льсти1ва гнушaетсz гDь.
}. Ѓзъ же мн0жествомъ млcти твоеS вни1ду въ д0мъ тв0й, поклоню1сz ко 
хрaму с™0му твоемY, въ стрaсэ твоeмъ.
f7. ГDи, настaви мS прaвдою твоeю, вр†гъ мои1хъ рaди и3спрaви пред8 тоб0ю 
пyть м0й.
‹. Ћкw нёсть во ўстёхъ и4хъ и4стины, сeрдце и4хъ сyетно, гр0бъ tвeрстъ 
гортaнь и4хъ, љзhки свои1ми льщaху.
№i. Суди2 и5мъ, б9е, да tпадyтъ t мhслей свои1хъ: по мн0жеству нечeстіz 
и4хъ и3зри1ни |, ћкw преwгорчи1ша тS, гDи.
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против мене.

8. Стани, Господи! спаси ме, Боже мой! защото Ти удряш по лицето всички мои 

врагове и трошиш зъбите на нечестивите.

9. От Господа е спасението. Върху Твоя народ е Твоето благословение.

ПСАЛОМ 4. 

2. Кога викам, чуй ме, Боже на моята правда! В утеснение Ти ми даваше простор. 

Помилуй ме и чуй молитвата ми.

3. Синове велможки, докога славата ми ще бъде в поругание? докога ще обичате 

суета и ще търсите лъжа?

4. Знайте, че Господ Си е отделил Своя светия; Господ чува, кога викам към Него.

5. Като се гневите, не съгрешавайте: размислете в сърцето си на леглата си, и 

утихнете.

6. Принасяйте жертви праведни и се уповавайте на Господа.

7. Мнозина думат; кой ще ни покаже добрини? Яви ни светлината на лицето Си, 

Господи!

8. Ти изпълни сърцето ми с веселие, откак у тях се намножи жито и вино (и елей).

9. Спокойно си лягам и спя, защото Ти, Господи, ми даваш да живея в 

безопасност.

ПСАЛОМ 5. 

2. Чуй, Господи, думите ми, разумей мислите ми.

3. Вслушай се в гласа на моите вопли, Царю мой и Боже мой! защото Тебе се 

моля.

4. Господи, чуй рано гласа ми, - на ранина ще застана пред Тебе и ще чакам,

5. защото Ти си Бог, Който не обича беззаконие; злият няма да се настани при 

Тебе;

6. нечестивите няма да пребъдват пред Твоите очи: Ти ненавиждаш всички, които 

вършат беззаконие.

7. Ти ще погубиш ония, които говорят лъжа; от кръвожаден и коварен Господ се 

гнуси.

8. Аз пък, по Твоята велика милост, ще вляза в Твоя дом и ще се поклоня в светия 

Твой храм със страх пред Тебе.

9. Господи, упътвай ме в Твоята правда, заради моите врагове: изравняй Твоя път 

пред мене.

10. Защото в устата им няма истина; сърцето им е пагуба, гърлото им - отворен 

гроб, с езика си лъстят.

11. Осъди ги, Боже, да не сполучат в своите кроежи; отхвърли ги, поради 

голямото им нечестие, защото се дигнаха против Тебе.
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в7i. И# да возвеселsтсz вси2 ўповaющіи на тS, во вёкъ возрaдуютсz, и3 
всели1шисz въ ни1хъ: и3 похвaлzтсz њ тебЁ лю1бzщіи и4мz твоE.
Gi. Ћкw ты2 бlгослови1ши првdника, гDи, ћкw nрyжіемъ бlговолeніz вэнчaлъ 
є3си2 нaсъ.
№. Въ конeцъ, въ пёснехъ њ nсм0мъ, pал0мъ дв7ду, ѕ7.
в7. ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ твои1мъ 
накaжеши менE.
G. Поми1луй мS, гDи, ћкw нeмощенъ є4смь: и3сцэли1 мz, гDи, ћкw 
смzт0шасz кHсти мо‰,
д7. И# душA моS смzтeсz ѕэлw2: и3 ты2, гDи, док0лэ;
є7. Њбрати1сz, гDи, и3збaви дyшу мою2, сп7си1 мz рaди млcти твоеS:
ѕ7. Ћкw нёсть въ смeрти поминazй тебE, во ѓдэ же кто2 и3сповёстсz тебЁ;
з7. Ўтруди1хсz воздыхaніемъ мои1мъ, и3змhю на всsку н0щь л0же моE, 
слезaми мои1ми постeлю мою2 њмочY.
}. Смzтeсz t ћрости џко моE, њбетшaхъ во всёхъ вразёхъ мои1хъ.
f7. Tступи1те t менE, вси2 дёлающіи беззак0ніе, ћкw ўслhша гDь глaсъ 
плaча моегw2,
‹. Ўслhша гDь молeніе моE, гDь моли1тву мою2 пріsтъ.
№i. Да постыдsтсz и3 смzтyтсz вси2 врази2 мои2, да возвратsтсz и3 
ўстыдsтсz ѕэлw2 вск0рэ.
Слaва:
№. Pал0мъ дв7ду, є3г0же воспётъ гDеви њ словесёхъ хусjевыхъ, сhна їемен-
jина, з7. 
в7. ГDи б9е м0й, на тS ўповaхъ, сп7си1 мz t всёхъ гонsщихъ мS и3 и3збaви 
мS:
G. Да не когдA похи1титъ ћкw лeвъ дyшу мою2, не сyщу и3збавлsющу, нижE 
спасaющу.
д7. ГDи б9е м0й, ѓще сотвори1хъ сіE, ѓще є4сть непрaвда въ рукY моє1ю,
є7. Ѓще воздaхъ воздаю1щымъ ми2 ѕл†, да tпадY u5бо t вр†гъ мои1хъ т0щъ:
ѕ7. Да поженeтъ ќбw врaгъ дyшу мою2, и3 да пости1гнетъ, и3 поперeтъ въ 
зeмлю жив0тъ м0й, и3 слaву мою2 въ пeрсть всели1тъ.
з7. Воскrни2, гDи, гнёвомъ твои1мъ, вознеси1сz въ концaхъ вр†гъ твои1хъ, и3 
востaни, гDи б9е м0й, повелёніемъ, и4мже заповёдалъ є3си2,
}. И# с0нмъ людeй њбhдетъ тS: и3 њ т0мъ на высотY њбрати1сz.
f7. ГDь сyдитъ лю1демъ: суди1 ми, гDи, по прaвдэ моeй и3 по неѕл0бэ моeй на 
мS.
‹. Да скончaетсz ѕл0ба грёшныхъ, и3 и3спрaвиши првdнаго, и3спытazй сердцA и3 
ўтрHбы, б9е, првdнw.
№i. П0мощь моS t бGа, сп7сaющагw пр†выz сeрдцемъ.
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12. И ще се възрадват всички, които се на Тебе уповават, ще ликуват вечно, и Ти 

ще ги закриляш; и ще се хвалят с Тебе ония, които обичат Твоето име.

13. Защото Ти, Господи, благославяш праведника и с благоволение, като с щит, го 

закриляш.

ПСАЛОМ 6. 

2. Господи, в яростта Си не ме изобличавай и в гнева Си не ме наказвай.

3. Помилуй ме, Господи, защото съм немощен; изцели ме, Господи, защото 

костите ми са потресени;

4. потресена ми е силно и душата; а Ти, Господи, докога?

5. Обърни се, Господи, избави душата ми, спаси ме поради милостта Си,

6. защото в смъртта няма спомен за Тебе: в гроба кой ще Те слави?

7. Уморен съм от моите въздишки; всяка нощ обливам леглото си, със сълзи 

измокрям постелката си.

8. Помрачи се от скръб окото ми, остаря поради всичките ми врагове.

9. Махнете се от мене всички, които вършите беззаконие, защото Господ чу гласа 

на моя плач,

10. Господ чу молбата ми, Господ ще приеме молитвата ми.

11. Да бъдат посрамени и жестоко поразени всички мои врагове; да се върнат 

назад и в миг да се засрамят.

ПСАЛОМ 7. 

2. Господи, Боже мой! на Тебе се уповавам, спаси ме от всички мои гонители и ме 

избави;

3. да не изтръгне врагът като лъв душата ми и да я не разкъса, кога няма 

избавител (нито спасител).

4. Господи, Боже мой! ако аз съм направил нещо, ако има неправда в ръцете ми,

5. ако съм отплащал със зло ономува, който е бил в мир с мене, аз, който съм 

избавял дори оногова, който без причина ми е станал враг, -

6. нека врагът погне душата ми и я настигне, нека стъпче в земята живота ми, и 

славата ми да хвърли в праха.

7. Стани, Господи, в гнева Си, дигни се против бесненията на враговете ми, 

пробуди се заради мене за в съда, който си заповядал, -

8. множество народи ще застанат около Тебе; издигни се високо над тях.

9. Господ ще съди народите. Съди ме, Господи, по правдата ми и по 

непорочността, що е в мене.

10. Да престане злобата на нечестивите, а праведника подкрепи, защото Ти 

изпитваш сърца и утроби, праведний Боже!

11. Моят щит е в Бога, Който спасява правите по сърце.

12. Бог е съдия праведен (крепък и дълготърпелив,) и Бог, Който всеки ден строго 

изисква;



9

в7i. БGъ суди1тель првdнъ, и3 крёпокъ, и3 долготерпэли1въ, и3 не гнёвъ наводsй 
на всsкъ дeнь.
Gi. Ѓще не њбратитeсz, nрyжіе своE њчи1ститъ, лyкъ св0й напрzжE, и3 
ўгот0ва и5,
д7i. И# въ нeмъ ўгот0ва сосyды смє1ртныz, стрёлы сво‰ сгарaємымъ содёла.
є7i. СE, болЁ непрaвдою, зачaтъ болёзнь и3 роди2 беззак0ніе:
ѕ7i. Р0въ и3зры2 и3 и3скопA и5, и3 падeтъ въ ћму, ю4же содёла.
з7i. Њбрати1тсz болёзнь є3гw2 на главY є3гw2, и3 на вeрхъ є3гw2 непрaвда є3гw2 
сни1детъ.
}i. И#сповёмсz гDеви по прaвдэ є3гw2 и3 пою2 и4мени гDа вhшнzгw.
№. Въ конeцъ, њ точи1лэхъ, pал0мъ дв7ду, }.
в7. ГDи гDь нaшъ, ћкw чyдно и4мz твоE по всeй земли2, ћкw взsтсz 
великолёпіе твоE превhше нб7съ.
G. И#з8 ќстъ младeнєцъ и3 ссyщихъ соверши1лъ є3си2 хвалY, вр†гъ твои1хъ рaди, 
є4же разруши1ти врагA и3 мeстника.
д7. Ћкw ўзрю2 небесA, дэлA пє1рстъ твои1хъ, лунY и3 ѕвёзды, ±же ты2 
њсновaлъ є3си2:
є7. что2 є4сть человёкъ, ћкw п0мниши є3го2; и3ли2 сhнъ человёчь, ћкw 
посэщaеши є3го2;
ѕ7. Ўмaлилъ є3си2 є3го2 мaлымъ чи1мъ t ѓгGлъ, слaвою и3 чeстію вэнчaлъ є3си2 
є3го2:
з7. И# постaвилъ є3си2 є3го2 над8 дёлы рукY твоє1ю, вс‰ покори1лъ є3си2 под8 н0зэ 
є3гw2:
}. Џвцы и3 волы2 вс‰, є3щe же и3 скоты2 пwльскjz,
f7. Пти6цы небє1сныz и3 ры6бы морск‡z, преходsщыz стєзи2 морск‡z.
‹. ГDи гDь нaшъ, ћкw чyдно и4мz твоE по всeй земли2.
Слaва:
Каfjсма в7.
№. Въ конeцъ, њ тaйныхъ сhна, pал0мъ дв7ду, f7.
в7. И#сповёмсz тебЁ, гDи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, повёмъ вс‰ чудесA тво‰.
G. Возвеселю1сz и3 возрaдуюсz њ тебЁ, пою2 и4мени твоемY, вhшній.
д7. ВнегдA возврати1тисz врагY моемY вспsть, и3знем0гутъ и3 поги1бнутъ t 
лицA твоегw2.
є7. Ћкw сотвори1лъ є3си2 сyдъ м0й и3 прю2 мою2: сёлъ є3си2 на пrт0лэ, судsй 
прaвду.
ѕ7. Запрети1лъ є3си2 kзhкwмъ, и3 поги1бе нечести1вый: и4мz є3гw2 потреби1лъ є3си2 
въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка.
з7. ВрагY њскудёша nр{жіz въ конeцъ, и3 грaды разруши1лъ є3си2: поги1бе 
пaмzть є3гw2 съ шyмомъ.
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13. ако някой не се обръща, Той изостря меча Си, изопва лъка Си и го насочва,

14. приготвя за него смъртоносни оръдия, прави стрелите Си палещи.

15. Ето, нечестивият зачена неправда, носи злоба и роди си лъжа.

16. Ров изрови, изкопа го дълбоко и падна в ямата, която приготви;

17. злобата му ще се обърне върху неговата глава, и злодейството му ще падне 

върху темето му,

18. Ще славя Господа по Неговата правда и ще възпявам името на Господа 

Всевишни.

ПСАЛОМ 8. 

2. Господи, Боже наш! колко е величествено Твоето име по цяла земя! Твоята 

слава се простира по-горе от небесата.

3. Из устата на младенци и кърмачета Ти си стъкмил похвала, за да засрамиш 

Твоите врагове, та да направиш да млъкне враг и мъстител.

4. Кога гледам Твоите небеса - дело на Твоите пръсти, месечината и звездите, 

които си поставил, казвам си:

5. що е човек, та го помниш, и син човечески, та го спохождаш?

6. Понизил си го с малко нещо спроти Ангелите: със слава и чест си го увенчал;

7. поставил си го владетел над делата на Твоите ръце; всичко си покорил под 

нозете му:

8. овци и волове всички, а също и зверовете полски,

9. птици небесни и риби морски, всичко, що преминава морските пътища.

10. Господи, Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя!

ПСАЛОМ 9. 

2. Ще (Те) славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса,

3. ще се радвам и тържествувам за Тебе, ще възпявам Твоето име, Всевишний.

4. Когато враговете ми бъдат обърнати назад, ще се препънат и ще погинат пред 

Твоето лице,

5. защото Ти отсъди моя съд и моята тъжба; Ти седна на престола, Съднико 

праведний.

6. Ти възнегодува против народите, погуби нечестивия, името им заличи вовек-

века.

7. У врага съвсем не стигна оръжие, и градовете Ти разруши; с тях загина 

споменът им.

8. Но Господ вечно пребъдва; Той е приготвил за съд Своя престол,

9. и ще съди вселената по правда, ще отсъди народите справедливо.

10. И ще бъде Господ прибежище за угнетения, прибежище в усилни времена;
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}. И# гDь во вёкъ пребывaетъ, ўгот0ва на сyдъ пrт0лъ св0й:
f7. И# т0й суди1ти и4мать вселeннэй въ прaвду, суди1ти и4мать лю1демъ въ 
правотЁ.
‹. И# бhсть гDь прибёжище ўб0гому, пом0щникъ во бlговрeменіихъ, въ 
ск0рбехъ.
№i. И# да ўповaютъ на тS знaющіи и4мz твоE, ћкw не њстaвилъ є3си2 
взыскaющихъ тS, гDи.
в7i. П0йте гDеви, живyщему въ сіHнэ, возвэсти1те во kзhцэхъ начин†ніz 
є3гw2:
Gi. Ћкw взыскazй крHви и4хъ помzнY, не забы2 звaніz ўб0гихъ.
д7i. Поми1луй мS, гDи, ви1ждь смирeніе моE t вр†гъ мои1хъ, возносsй мS t 
врaтъ смeртныхъ:
є7i. Ћкw да возвэщY вс‰ хвалы6 тво‰ во вратёхъ дщeре сіHни: 
возрaдуемсz њ сп7сeніи твоeмъ.
ѕ7i. Ўглэб0ша kзhцы въ пaгубэ, ю4же сотвори1ша: въ сёти сeй, ю4же 
скрhша, ўвzзE ногA и4хъ.
з7i. Знaемь є4сть гDь судьбы6 творsй: въ дёлэхъ рукY своє1ю ўвzзE 
грёшникъ.
}i. Да возвратsтсz грBшницы во ѓдъ, вси2 kзhцы забывaющіи бGа.
f7i. Ћкw не до концA забвeнъ бyдетъ ни1щій, терпёніе ўб0гихъ не 
поги1бнетъ до концA.
к7. Воскrни2, гDи, да не крэпи1тсz человёкъ, да сyдzтсz kзhцы пред8 тоб0ю.
к7а. Постaви, гDи, законоположи1телz над8 ни1ми, да разумёютъ kзhцы, 
ћкw человёцы сyть.
к7в. Вскyю, гDи, tстоS далeче, презирaеши во бlговрeменіихъ, въ ск0рбехъ;
к7г. ВнегдA горди1тисz нечести1вому, возгарaетсz ни1щій: ўвzзaютъ въ 
совётэхъ, ±же помышлsютъ.
к7д. Ћкw хвали1мь є4сть грёшный въ п0хотехъ души2 своеS, и3 њби1дzй 
бlгослови1мь є4сть.
к7є. Раздражи2 гDа грёшный: по мн0жеству гнёва своегw2 не взhщетъ: 
нёсть бGа пред8 ни1мъ.
к7ѕ. Њсквернsютсz путіE є3гw2 на всsко врeмz: teмлютсz судьбы6 тво‰ t 
лицA є3гw2: всёми враги2 свои1ми њбладaетъ.
к7з. Речe бо въ сeрдцы своeмъ: не подви1жусz t р0да въ р0дъ без8 ѕлA:
к7и. Е#гHже клsтвы ўстA є3гw2 пHлна сyть, и3 г0рести и3 льсти2: под8 
љзhкомъ є3гw2 трyдъ и3 болёзнь.
к7f. Присэди1тъ въ лови1тельствэ съ богaтыми въ тaйныхъ, є4же ўби1ти 
непови1ннаго: џчи є3гw2 на ни1щаго призирaетэ.
l. Лови1тъ въ тaйнэ ћкw лeвъ во њгрaдэ своeй, лови1тъ є4же восхи1тити 
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11. и ще се уповават на Тебе ония, които познават Твоето име, понеже Ти не 

оставяш ония, които Те търсят, Господи.

12. Пейте Господу, Който живее на Сион, възпявайте между народите делата Му,

13. защото Той дири сметка за кръв; помни загиналите, не забравя писъка на 

потиснатите.

14. Помилуй ме, Господи; погледни, как страдам от ония, които ме мразят, - Ти, 

Който ме издигаш от вратата на смъртта,

15. за да възвестявам всичката Твоя хвала при портите на дъщерята Сионова: ще 

се радвам за спасението от Тебе.

16. Паднаха народите в ямата, що бяха изкопали; в примката, що бяха скрили, се 

оплете ногата им.

17. Господ биде познат по съда, който извърши; нечестивецът биде уловен в 

делата на ръцете си.

18. Да си идат в ада нечестивците, - всички народи, които забравят Бога.

19. Защото не завинаги ще бъде забравен сиромахът, и надеждата на бедните не 

докрай ще загине.

20. Стани, Господи, да не вземе връх човек; нека се съдят народите пред Твоето 

лице.

21. Напрати, Господи, върху им страх: нека знаят народите, че те са човеци.

22. Защо, Господи, стоиш далеч и криеш Себе Си в усилно време?

23. Поради гордостта си нечестивците преследват бедния: нека се хванат в 

хитрите кроежи, що сами измислят.

24. Защото нечестивецът се хвали с похотта на душата си; користолюбецът 

облажава себе си.

25. В своята гордост нечестивецът пренебрегва Господа и казва: “не дири 

сметка”; във всички си помисли дума: “няма Бог!”

26. Във всяко време пътищата му са гибелни; Твоите съдби са далеч от него; на 

всички свои врагове гледа с презрение;

27. дума в сърце си: “няма да се поклатя; от рода в род зло няма да ми се случи”.

28. Устата му са пълни с проклятия, коварства и лъжа; под езика му - мъчение и 

пагуба;

29. седи в засада зад двора; в скришни места убива невинния; очите му дебнат 

сиромаха;

30. причаква на скришно място като лъв в леговище; причаква в засада, за да 

хване сиромаха; хваща сиромаха и го увлича в мрежите си;

31. прегъва се, приляга - и сиромасите падат в силните му нокти;

32. дума в сърце си: “Бог е забравил, скрил е лицето Си, никога няма да види.”

33. Стани, Господи Боже (мой), дигни ръката Си, не забравяй (Твоите до край) 

потиснати.

34. Защо нечестивецът нехае за Бога, думайки в сърце си: “Ти няма да търсиш 
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ни1щаго, восхи1тити ни1щаго, внегдA привлещи2 и5 въ сёти своeй.
lа. Смири1тъ є3го2: преклони1тсz и3 падeтъ, внегдA є3мY њбладaти ўб0гими.
lв. Речe бо въ сeрдцы своeмъ: забы2 бGъ, tврати2 лицE своE, да не ви1дитъ 
до концA.
lг. Воскrни2, гDи б9е м0й, да вознесeтсz рукA твоS, не забyди ўб0гихъ 
твои1хъ до концA.
lд. Чесw2 рaди прогнёва нечести1вый бGа; речe бо въ сeрдцы своeмъ: не 
взhщетъ.
lє. Ви1диши, ћкw ты2 болёзнь и3 ћрость смотрsеши, да прeданъ бyдетъ въ 
рyцэ твои2: тебЁ њстaвленъ є4сть ни1щій, си1ру ты2 бyди пом0щникъ.
lѕ. Сокруши2 мhшцу грёшному и3 лукaвому: взhщетсz грёхъ є3гw2 и3 не 
њбрsщетсz.
lз. ГDь цRь во вёкъ и3 въ вёкъ вёка: поги1бнете, kзhцы, t земли2 є3гw2.
lи. Желaніе ўб0гихъ ўслhшалъ є3си2, гDи, ўгот0ванію сeрдца и4хъ внsтъ 
ќхо твоE.
lf. Суди2 си1ру и3 смирeну, да не приложи1тъ ктомY величaтисz человёкъ на 
земли2.
Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, ‹.
№. На гDа ўповaхъ, кaкw речeте души2 моeй: превитaй по горaмъ, ћкw 
пти1ца;
в7. Ћкw сE, грBшницы налzк0ша лyкъ, ўгот0ваша стрёлы въ тyлэ, 
сострэлsти во мрaцэ пр†выz сeрдцемъ.
G. ЗанE ±же ты2 соверши1лъ є3си2, nни2 разруши1ша: првdникъ же что2 сотвори2;
д7. ГDь во хрaмэ с™ёмъ своeмъ. ГDь, на нб7си2 пrт0лъ є3гw2: џчи є3гw2 на 
ни1щаго призирaетэ, вёжди є3гw2 и3спытaетэ сhны человёчєскіz.
є7. ГDь и3спытaетъ првdнаго и3 нечести1ваго: любsй же непрaвду ненави1дитъ 
свою2 дyшу.
ѕ7. Њдожди1тъ на грёшники сBти: џгнь и3 жyпелъ, и3 дyхъ бyренъ чaсть 
чaши и4хъ.
з7. Ћкw првdнъ гDь и3 пр†вды возлюби2: правwты2 ви1дэ лицE є3гw2.
Слaва:
№. Въ конeцъ, њ nсмёй, pал0мъ дв7ду, №i.
в7. Сп7си1 мz, гDи, ћкw њскудЁ прпdбный: ћкw ўмaлишасz и4стины t 
сынHвъ человёческихъ.
G. Сyєтнаz глаг0ла кjйждо ко и4скреннему своемY: ўстнЁ льсти6выz въ 
сeрдцы, и3 въ сeрдцы глаг0лаша ѕл†z.
д7. Потреби1тъ гDь вс‰ ўстны2 льсти6выz, љзhкъ велерёчивый,
є7. Рeкшыz: љзhкъ нaшъ возвели1чимъ, ўстны2 н†ша при нaсъ сyть: кто2 
нaмъ гDь є4сть;
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сметка”?

35. Ти виждаш, понеже гледаш обиди и притеснения, за да отплатиш с ръката Си. 

Тебе се беден предава; на сираче Ти си помощник.

36. Сломи мишцата на нечестивия и злия, тъй че да се търси и да се не намери 

неговото нечестие.

37. Господ е цар навеки, завинаги; ще изчезнат езичниците от Неговата земя.

38. Господи! Ти чуваш желанието на смирените; укрепи сърцето им; отвори ухото 

Си,

39. за да отсъдиш правда на сираче и на потиснат, та човек да не всява вече страх 

на земята.

ПСАЛОМ 10. 

1. На Господа се уповавам; как тогава казвате на душата ми: “отлети на вашата 

планина като птица”?

2. Защото ето, нечестивците изопнаха лък, туриха стрелата си на тетивата, за да 

стрелят в тъмно върху правите по сърце.

3. Когато са разрушени основите, какво ще стори праведникът?

4. Господ е в светия Свой храм, Господ има престола Си на небесата; очите Му 

гледат (към бедния); веждите Му изпитват човешките синове.

5. Господ изпитва праведния, а душата Му мрази нечестивеца и насилника.

6. Върху нечестивците ще излее Той като дъжд разпалени въглени, огън и жупел; 

и палещ вятър е техният дял от чашата,

7. защото Господ е праведен, - обича правда; лицето Му гледа праведника.

ПСАЛОМ 11. 

2. Спаси (ме), Господи, защото не остана праведен, защото няма верни между 

синовете човешки.

3. Лъжа говори всеки на ближния си; лъстиви са устата, говорят с присторено 

сърце.

4. Господ ще изтреби всички лъстиви уста, високомерния език,

5. ония, които думат: “с езика си ще надвием; устата ни са с нас, кой ни е 

господар?”

6. Заради страданията на сиромасите и охканията на бедните ще се дигна сега, 

казва Господ, ще туря в безопасност оногова, когото искат да уловят.

7. Думите на Господа са думи чисти, сребро, очистено от пръст в горнило, седем 
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ѕ7. Стрaсти рaди ни1щихъ и3 воздыхaніz ўб0гихъ нhнэ воскrнY, гlетъ гDь: 
положyсz во сп7сeніе, не њбиню1сz њ нeмъ.
з7. СловесA гDнz словесA чи6ста, сребро2 разжжeно, и3скушeно земли2, њчищeно 
седмери1цею.
}. Ты2, гDи, сохрани1ши ны2 и3 соблюдeши ны2 t р0да сегw2 и3 во вёкъ.
f7. W$крестъ нечести1віи х0дzтъ: по высотЁ твоeй ўмн0жилъ є3си2 сhны 
человёчєскіz.
№. Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, в7i.
в7. Док0лэ, гDи, забyдеши мS до концA; док0лэ tвращaеши лицE твоE t 
менE;
G. Док0лэ положY совёты въ души2 моeй, бwлёзни въ сeрдцы моeмъ дeнь 
и3 н0щь; док0лэ вознесeтсz врaгъ м0й на мS;
д7. При1зри, ўслhши мS, гDи б9е м0й: просвэти2 џчи мои2, да не когдA ўснY 
въ смeрть:
є7. Да не когдA речeтъ врaгъ м0й: ўкрэпи1хсz на него2.
ѕ7. Стужaющіи ми2 возрaдуютсz, ѓще подви1жусz.
з7. Ѓзъ же на млcть твою2 ўповaхъ: возрaдуетсz сeрдце моE њ сп7сeніи 
твоeмъ: воспою2 гDеви бlгодёzвшему мнЁ и3 пою2 и4мени гDа вhшнzгw.
Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, Gi.
№. РечE безyменъ въ сeрдцы своeмъ: нёсть бGъ. Растлёша и3 њмерзи1шасz въ 
начинaніихъ: нёсть творsй бlгостhню.
в7. ГDь съ нб7сE прини1че на сhны человёчєскіz, ви1дэти, ѓще є4сть 
разумэвazй, и3ли2 взыскazй бGа.
G. Вси2 ўклони1шасz, вкyпэ неключи1ми бhша: нёсть творsй бlгостhню, 
нёсть до є3ди1нагw.
д7. Ни ли2 ўразумёютъ вси2 дёлающіи беззак0ніе, снэдaющіи лю1ди мо‰ въ 
снёдь хлёба; гDа не призвaша.
є7. Тaмw ўбоsшасz стрaха, и3дёже не бЁ стрaхъ: ћкw гDь въ р0дэ првdныхъ.
ѕ7. Совётъ ни1щагw посрами1сте: гDь же ўповaніе є3гw2 є4сть.
з7. Кто2 дaстъ t сіHна сп7сeніе ї}лево;
}. ВнегдA возврати1тъ гDь плэнeніе людeй свои1хъ, возрaдуетсz їaкwвъ, и3 
возвесели1тсz ї}ль.
Слaва:
Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, д7i.
№. ГDи, кто2 њбитaетъ въ жили1щи твоeмъ; и3ли2 кто2 всели1тсz во с™yю г0ру 
твою2;
в7. Ходsй непор0ченъ и3 дёлаzй прaвду, глаг0лzй и4стину въ сeрдцы своeмъ:
G. И$же не ўльсти2 љзhкомъ свои1мъ и3 не сотвори2 и4скреннему своемY ѕлA, и3 
поношeніz не пріsтъ на бли6жніz сво‰:
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пъти претопено.

8. Ти, Господи, ще ги запазиш и ще ги завардиш от този род навеки.

9. Навред ходят нечестивци, когато нищожните измежду синовете човешки се 

издигат.

ПСАЛОМ 12. 

2. Докога, Господи, ще ме забравяш докрай, докога ще скриваш лицето Си от 

мене?

3. Докога ще измислям кроежи в душата си, и ще скърбя в сърцето си денем (и 

нощем)? Докога врагът ми ще се издига над мене?

4. Милостно погледни, чуй ме, Господи, Боже мой! Просвети очите ми, за да не 

заспя сън смъртен;

5. да не каже врагът ми: “надвих му”. Да се не зарадват гонителите ми, ако се 

поклатя.

6. Аз пък се уповавам на Твоята милост; сърцето ми ще се зарадва за спасението 

от Тебе; ще пея Господу, Който ме е облагодетелствувал (и ще възпявам името на 

Господа Всевишни).

ПСАЛОМ 13. 

1. Рече безумец в сърце си: “няма Бог”. Развратиха се човеците, извършиха 

гнусни дела; няма кой да прави добро.

2. Господ от небесата с внимание погледна към синовете човешки, за да види, има 

ли кой да разбира, да търси Бога.

3. Всички се отклониха, станаха еднакво покварени; няма кой да прави добро, 

няма нито един.

4. Нима не ще се вразумят всички, които вършат беззаконие, които тъй изпояждат 

народа ми, както ядат хляб, и които не призовават Господа?

5. Там ще се уплашат те от страх, (дето няма страх,) защото Бог е в рода на 

праведните.

6. Вие се подиграхте с мисълта на сиромаха, че Господ е негова надежда.

7. “Кой ще даде от Сион спасение Израилю!” Кога Господ върне пленените от 

Своя народ, тогава ще се зарадва Иаков, и ще се развесели Израил.

ПСАЛОМ 14. 

1. Господи, кой може да пребъдва в Твоето жилище? кой може да обитава на 

Твоята света планина?

2. Оня, който ходи непорочно, върши правда и в сърце си говори истина;

3. който не клевети с езика си, не прави зло на приятеля си и не понася хули за 

ближния си;
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д7. Ўничижeнъ є4сть пред8 ни1мъ лукaвнуzй, боsщыzжесz гDа слaвитъ: 
кленhйсz и4скреннему своемY и3 не tметazсz:
є7. СребрA своегw2 не дадE въ ли1хву и3 мзды2 на непови1нныхъ не пріsтъ. 
Творsй сі‰ не подви1житсz во вёкъ.
Столпописaніе, дв7ду, є7i.
№. Сохрани1 мz, гDи, ћкw на тS ўповaхъ.
в7. Рёхъ гDеви: гDь м0й є3си2 ты2, ћкw благи1хъ мои1хъ не трeбуеши.
G. С™ы6мъ, и5же сyть на земли2 є3гw2, ўдиви2 гDь вс‰ хотBніz сво‰ въ ни1хъ.
д7. Ўмн0жишасz нeмwщи и4хъ, по си1хъ ўскори1ша: не соберY соб0ры и4хъ t 
кровeй, ни помzнy же и3мeнъ и4хъ ўстнaма мои1ма.
є7. ГDь чaсть достоsніz моегw2 и3 чaши моеS: ты2 є3си2 ўстроszй достоsніе 
моE мнЁ.
ѕ7. Ќжz напад0ша ми2 въ держaвныхъ мои1хъ: и4бо достоsніе моE держaвно 
є4сть мнЁ.
з7. Бlгословлю2 гDа вразуми1вшаго мS: є3щe же и3 до н0щи наказaша мS 
ўтрHбы мо‰.
}. Предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну, ћкw њдеснyю менE є4сть, да не 
подви1жусz.
f7. Сегw2 рaди возвесели1сz сeрдце моE, и3 возрaдовасz љзhкъ м0й: є3щe же и3 
пл0ть моS всели1тсz на ўповaніи.
‹. Ћкw не њстaвиши дyшу мою2 во ѓдэ, нижE дaси прпdбному твоемY 
ви1дэти и3стлёніz.
№i. Сказaлъ ми2 є3си2 пути6 животA: и3сп0лниши мS весeліz съ лицeмъ твои1мъ: 
°красотA°  въ десни1цэ твоeй въ конeцъ.
Моли1тва дв7ду, ѕ7i.
№. Ўслhши, гDи, прaвду мою2, вонми2 молeнію моемY, внуши2 моли1тву мою2 
не во ўстнaхъ льсти1выхъ.
в7. T лицA твоегw2 судьбA моS и3зhдетъ: џчи мои2 да ви1дита правоты6.
G. И#скуси1лъ є3си2 сeрдце моE, посэти1лъ є3си2 н0щію: и3скуси1лъ мS є3си2, и3 не 
њбрётесz во мнЁ непрaвда.
д7. Ћкw да не возглаг0лютъ ўстA мо‰ дёлъ человёческихъ, за словесA 
ўстeнъ твои1хъ ѓзъ сохрани1хъ пути6 жeстwки.
є7. Соверши2 стwпы2 мо‰ во стезsхъ твои1хъ, да не подви1жутсz стwпы2 
мо‰.
ѕ7. Ѓзъ воззвaхъ, ћкw ўслhшалъ мS є3си2, б9е: приклони2 ќхо твоE мнЁ и3 
ўслhши глаг0лы мо‰.
з7. Ўдиви2 млcти тво‰, сп7сazй ўповaющыz на тS t проти1вzщихсz 
десни1цэ твоeй:
}. Сохрани1 мz, гDи, ћкw зёницу џка: въ кр0вэ крил{ твоє1ю покрhеши 

18

4. оня, в чиито очи е презрян отхвърленият, но който слави ония, които се боят от 

Господа; който се кълне, макар и на зъл човек, и не изменява;

5. който не дава парите си с лихва и не приема дарове против невинния. Който 

постъпва тъй, няма да се поклати навеки.

ПСАЛОМ 15. 

1. Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам.

2. Казах Господу: Ти си Господ мой; моите блага Тебе са непотребни.

3. Към светиите, които са на земята, и към Твоите избраници - към тях е всичкото 

ми желание.

4. Нека се умножават скърбите на ония, които тичат към чужди богове; аз няма да 

принеса техните кървави възлияния и с устата си няма да помена техните имена.

5. Господ е дял от моето наследие и моята чаша. Ти държиш моя жребий.

6. Междите ми се паднаха по хубави места, и наследието ми е приятно за мене.

7. Ще благославям Господа, Който ме е вразумил; дори и нощем ме учи моята 

вътрешност.

8. Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна; няма 

да се поклатя.

9. Затова се възрадва сърцето ми, и се възвесели езикът ми; а още и плътта ми ще 

почива в надежда,

10. защото Ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще дадеш на Твоя светия да 

види тление.

11. Ти ще ми посочиш пътя на живота: пълна радост е пред Твоето лице, 

блаженство е в Твоята десница навеки.

ПСАЛОМ 16. 

1. Чуй, Господи, правдата (ми), послушай вика ми, приеми молба от нелъжливи 

уста.

2. От Твоето лице да излезе съд за мене; Твоите очи да погледнат правотата.

3. Ти изпита сърцето ми, споходи ме нощем, изкуси ме и нищо не намери; устата 

ми не отстъпват от мислите ми.

4. В човешките дела, по думата на устата Ти, аз се пазех от пътищата на 

притеснителя.

5. Утвърди крачките ми по Твоите пътища, да се не поклатят стъпките ми.

6. Към Тебе викам, защото Ти ще ме чуеш, Боже; приклони ухото Си към мене, 

чуй моите думи.

7. Яви чудната Си милост, Ти, Който надяващите се (Тебе) спасяваш от ония, 

които се противят на Твоята десница;

8. пази ме като зеница на око; скрий ме в сянката на Твоите крила
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мS
f7. T лицA нечести1выхъ °њстрaстшихъ°  мS: врази2 мои2 дyшу мою2 
њдержaша
‹. Тyкъ св0й затвори1ша, ўстA и4хъ глаг0лаша гордhню.
№i. И#згонsщіи мS нhнэ њбыд0ша мS, џчи свои2 возложи1ша ўклони1ти на 
зeмлю.
в7i. Њб8sша мS ћкw лeвъ гот0въ на л0въ и3 ћкw скЂменъ њбитazй въ 
тaйныхъ.
Gi. Воскrни2, гDи, предвари2 | и3 запни2 и5мъ: и3збaви дyшу мою2 t нечести1вагw, 
nрyжіе твоE
д7i. T вр†гъ руки2 твоеS, гDи, t мaлыхъ t земли2: раздэли2 | въ животЁ 
и4хъ, и3 сокровeнныхъ твои1хъ и3сп0лнисz чрeво и4хъ: насhтишасz сынHвъ, и3 
њстaвиша њстaнки младeнцємъ свои6мъ.
є7i. Ѓзъ же прaвдою kвлю1сz лицY твоемY, насhщусz, внегдA kви1тимисz 
слaвэ твоeй.
Слaва:
Каfjсма G.
№. Въ конeцъ, џтроку гDню дв7ду, ±же глаг0ла гDеви словесA пёсни сеS, 
въ дeнь, в0ньже и3збaви є3го2 гDь t руки2 всёхъ вр†гъ є3гw2 и3 и3з8 руки2 
саyли: и3 речE: з7i.
в7. Возлюблю1 тz, гDи, крёпосте моS:
G. ГDь ўтверждeніе моE, и3 прибёжище моE, и3 и3збaвитель м0й, бGъ м0й, 
пом0щникъ м0й, и3 ўповaю на него2: защи1титель м0й, и3 р0гъ сп7сeніz 
моегw2, и3 застyпникъ м0й.
д7. ХвалS призовY гDа и3 t вр†гъ мои1хъ спасyсz.
є7. Њдержaша мS бwлёзни смє1ртныz, и3 пот0цы беззак0ніz смzт0ша 
мS:
ѕ7. Бwлёзни ѓдwвы њбыд0ша мS, предвари1ша мS сBти смє1ртныz.
з7. И# внегдA скорбёти ми2, призвaхъ гDа и3 къ бGу моемY воззвaхъ: ўслhша 
t хрaма с™aгw своегw2 глaсъ м0й, и3 в0пль м0й пред8 ни1мъ вни1детъ во 
ќшы є3гw2.
}. И# подви1жесz и3 трeпетна бhсть землS, и3 њснов†ніz г0ръ смzт0шасz и3 
подвиг0шасz, ћкw прогнёвасz на нS бGъ.
f7. Взhде дhмъ гнёвомъ є3гw2, и3 џгнь t лицA є3гw2 восплaменитсz: ќгліе 
возгорёсz t негw2.
‹. И# приклони2 нб7сA и3 сни1де, и3 мрaкъ под8 ногaма є3гw2.
№i. И# взhде на херувjмы и3 летЁ, летЁ на крил{ вётрєню.
в7i. И# положи2 тмY закр0въ св0й: w4крестъ є3гw2 селeніе є3гw2: темнA водA во 
џблацэхъ воздyшныхъ.
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9. от лицето на нечестивците, които ме нападат, - от враговете на душата ми, 

които ме окръжават:

10. те се затвориха в тлъстината си, надменно говорят с устата си.

11. Сега на всяка наша крачка ни окръжават; те устремиха очите си, за да ме 

повалят на земята.

12. Те са като лъв, който жадува за плячка, - като лъвче, което стои на потайни 

места.

13. Стани, Господи, предупреди ги, повали ги. Избави с меча Си душата ми от 

нечестивеца;

14. чрез Твоята ръка, Господи, избави я от човеците на света, чийто дял е в тоя 

живот, и чиято утроба пълниш от Твоите съкровищници; синовете им са сити и 

ще оставят остатък на децата си.

15. Аз пък ще гледам с правда на Твоето лице; кога се събуждам, с Твоя образ ще 

се насищам.

ПСАЛОМ 17. 
1. Ще Те възлюбя, Господи, крепост моя!
3. Господ е моя твърдиня и мое прибежище, мой Избавител, 
мой Бог, моя скала; Нему се уповавам; Той е мой щит, рог на 
спасението ми и мое убежище.
4. Ще призова достойния за поклонение Господ и ще се избавя 
от враговете си.
5. Смъртни мъки са ме обхванали, и потоци от беззакония са ме 
заплашили,
6. вериги адови са ме стегнали, и мрежите на смъртта са ме 
оплели.
7. В утеснението си призовах Господа и към моя Бог извиках. 
И Той чу от Своя (свети) чертог гласа ми, и моят вик стигна до 
Неговия слух.
8. Потърси се и се разклати земята, трепнаха и се размърдаха 
планинските острови, защото се разгневи (Бог);
9. дигна се дим от Неговия гняв, и от устата Му огън пояждащ; 
разпалени въглени се сипеха от Него.
10. Наведе Той небесата и слезе, - и мрак под нозете Му.
11. И седна на херувими, полетя и се понесе на ветрени крила.
12. И мрака направи Свое покривало, а сянка около Себе Си - 
водния мрак, въздушните облаци.
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Gi. T њблистaніz пред8 ни1мъ џблацы проид0ша, грaдъ и3 ќгліе џгненное.
д7i. И# возгремЁ съ нб7сE гDь, и3 вhшній дадE глaсъ св0й.
є7i. НизпослA стрёлы и3 разгнA |, и3 мHлніи ўмн0жи и3 смzтE |.
ѕ7i. И# kви1шасz и3ст0чницы воднjи, и3 tкрhшасz њснов†ніz вселeнныz t 
запрещeніz твоегw2, гDи, t дохновeніz дyха гнёва твоегw2.
з7i. НизпослA съ высоты2 и3 пріsтъ мS, воспріsтъ мS t в0дъ мн0гихъ.
}i. И#збaвитъ мS t врагHвъ мои1хъ си1льныхъ и3 t ненави1дzщихъ мS: ћкw 
ўтверди1шасz пaче менE.
f7i. Предвари1ша мS въ дeнь њѕлоблeніz моегw2: и3 бhсть гDь ўтверждeніе 
моE.
к7. И# и3зведe мz на широтY: и3збaвитъ мS, ћкw восхотё мz.
к7а. И# воздaстъ ми2 гDь по прaвдэ моeй, и3 по чистотЁ рукY моє1ю 
воздaстъ ми2,
к7в. Ћкw сохрани1хъ пути6 гDни и3 не нечeствовахъ t бGа моегw2.
к7г. Ћкw вс‰ судьбы6 є3гw2 предо мн0ю, и3 њправд†ніz є3гw2 не tступи1ша t 
менE.
к7д. И# бyду непор0ченъ съ ни1мъ и3 сохраню1сz t беззак0ніz моегw2.
к7є. И# воздaстъ ми2 гDь по прaвдэ моeй и3 по чистотЁ рукY моє1ю пред8 
nчи1ма є3гw2.
к7ѕ. Съ прпdбнымъ прпdбенъ бyдеши, и3 съ мyжемъ непови1ннымъ непови1ненъ 
бyдеши,
к7з. И# со и3збрaннымъ и3збрaнъ бyдеши, и3 со стропти1вымъ разврати1шисz.
к7и. Ћкw ты2 лю1ди смирє1нныz сп7сeши и3 џчи г0рдыхъ смири1ши.
к7f. Ћкw ты2 просвэти1ши свэти1льникъ м0й, гDи: б9е м0й, просвэти1ши 
тмY мою2.
l. Ћкw тоб0ю и3збaвлюсz t и3скушeніz, и3 бGомъ мои1мъ прейдY стёну.
lа. БGъ м0й, непор0ченъ пyть є3гw2: словесA гDнz разжжє1на. Защи1титель 
є4сть всёхъ ўповaющихъ на него2.
lв. Ћкw кто2 бGъ, рaзвэ гDа; и3ли2 кто2 бGъ, рaзвэ бGа нaшегw;
lг. БGъ препоzсyzй мS си1лою, и3 положи2 непор0ченъ пyть м0й:
lд. Совершazй н0зэ мои2 ћкw є3лeни, и3 на выс0кихъ поставлszй мS:
lє. Научazй рyцэ мои2 на брaнь, и3 положи1лъ є3си2 лyкъ мёдzнъ мы6шца 
мо‰:
lѕ. И# дaлъ ми2 є3си2 защищeніе сп7сeніz, и3 десни1ца твоS воспріsтъ мS: и3 
наказaніе твоE и3спрaвитъ мS въ конeцъ, и3 наказaніе твоE то2 мS научи1тъ.
lз. Ўшири1лъ є3си2 стwпы2 мо‰ подо мн0ю, и3 не и3знемог0стэ плеснЁ мои2.
lи. ПоженY враги2 мо‰, и3 пости1гну |, и3 не возвращyсz, д0ндеже 
скончaютсz:
lf. Њскорблю2 и5хъ, и3 не возм0гутъ стaти, падyтъ под8 ногaма мои1ма.
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13. От блясъка бягаха ред Него облаците Му, град и огнени въглени.

14. Загърмя Господ в небесата, и Всевишният издаде Своя глас: град и огнени 

въглени.

15. Пусна стрелите Си и ги пръсна, множество мълнии - и ги разсипа.

16. И явиха се водни извори, и се разтвориха основите на вселената от страшния 

глас Твой, Господи, щом духна духът на Твоя гняв.

17. Той протегна ръка от висинето, и ме взе, и извлече ме из многото води;

18. избави ме от силния ми враг и от онези, които ме мразеха и бяха по-силни от 

мене.

19. В деня на моето нещастие те се дигнаха против мене, ала Господ беше моя 

опора.

20. Изведе ме Той на просторно място и ме избави, защото благоволи към мене.

21. Въздаде ми Господ по моята правда, по чистотата на моите ръце ме 

възнагради,

22. защото аз пазех Господните пътища и не бях нечестив пред моя Бог;

23. защото всички Негови заповеди са пред мене, и от наредбите Му не 

отстъпвах.

24. Бях непорочен пред Него и се предпазвах да не съгреша;

25. и въздаде ми Господ по моята правда, по чистотата на ръцете ми пред Негови 

очи.

26. С милостиви Ти постъпваш милостивно, с искрен човек - искрено,

27. с чист - чисто, а с лукав - според неговото лукавство,

28. защото Ти спасяваш угнетените люде, а надменните очи унижаваш.

29. Ти правиш да свети моето светило, Господи; моят Бог просветлява тъмата ми.

30. С Тебе войска разбивам, с моя Бог на стена възлизам.

31. Бог! - Непорочен е Неговият път, чисто е словото на Господа; Той е щит за 

всички, които се Нему уповават.

32. Защото, кой е Бог, освен Господа, и кой е защита, освен нашия Бог?

33. Бог ме препасва със сила и ми приготвя верен път;

34. прави нозете ми като на елен и ме поставя на моите височини;

35. учи ръцете ми на борба, и мишците ми трошат меден лък.

36. Ти си ми дал щита на Твоето спасение, Твоята десница ме поддържа и Твоята 

милост ме възвеличава.

37. Ти разширяваш крачките ми под мене, и нозете ми се не поклащат.

38. Гоня враговете си и ги настигам, и се не връщам, докле ги не изтребя;

39. поразявам ги, и те не могат да станат, падат под нозете ми,
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м7. И# препоsсалъ мS є3си2 си1лою на брaнь, спsлъ є3си2 вс‰ востаю1щыz на мS 
под8 мS.
м7а. И# врагHвъ мои1хъ дaлъ ми2 є3си2 хребeтъ и3 ненави1дzщыz мS потреби1лъ 
є3си2.
м7в. Воззвaша, и3 не бЁ спасazй: ко гDу, и3 не ўслhша и4хъ.
м7г. И# и3стню2 | ћкw прaхъ пред8 лицeмъ вётра, ћкw брeніе путeй поглaжду 
|.
м7д. И#збaвиши мS t прерэкaніz людeй: постaвиши мS во главY kзhкwвъ: 
лю1діе, и4хже не вёдэхъ, раб0таша ми2,
м7є. Въ слyхъ ќха послyшаша мS. Сhнове чуждjи солгaша ми2,
м7ѕ. Сhнове чуждjи њбетшaша и3 њхром0ша t стeзь свои1хъ.
м7з. Жи1въ гDь, и3 бlгословeнъ бGъ, и3 да вознесeтсz бGъ сп7сeніz моегw2,
м7и. БGъ даsй tмщeніе мнЁ и3 покори1вый лю1ди под8 мS,
м7f. И#збaвитель м0й t вр†гъ мои1хъ гнэвли1выхъ: t востаю1щихъ на мS 
вознесeши мS, t мyжа непрaведна и3збaвиши мS.
н7. Сегw2 рaди и3сповёмсz тебЁ во kзhцэхъ, гDи, и3 и4мени твоемY пою2:
н7а. Величazй спасє1ніz царє1ва и3 творsй млcть хрістY своемY дв7ду и3 сёмени 
є3гw2 до вёка.
Слaва:
№. Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, }i.
в7. НебесA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2 возвэщaетъ 
твeрдь.
G. Дeнь дни2 tрыгaетъ глаг0лъ, и3 н0щь н0щи возвэщaетъ рaзумъ.
д7. Не сyть рBчи, нижE словесA, и4хже не слhшатсz глaси и4хъ.
є7. Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ: 
въ с0лнцэ положи2 селeніе своE:
ѕ7. И# т0й ћкw жени1хъ и3сходsй t черт0га своегw2, возрaдуетсz ћкw 
и3споли1нъ тещи2 пyть.
з7. T крaz небесE и3сх0дъ є3гw2, и3 срётеніе є3гw2 до крaz небесE: и3 нёсть, и4же 
ўкрhетсz теплоты2 є3гw2.
}. Зак0нъ гDень непор0ченъ, њбращazй дyшы: свидётельство гDне вёрно, 
ўмудрsющее младeнцы.
f7. Њправд†ніz гDнz пр†ва, весел‰щаz сeрдце: зaповэдь гDнz свэтлA, 
просвэщaющаz џчи.
‹. Стрaхъ гDень чи1стъ, пребывazй въ вёкъ вёка: судьбы6 гDни и4стинны, 
њправд†нны вкyпэ,
№i. ВожделBнны пaче злaта и3 кaмене чeстна мн0га, и3 слaждшz пaче мeда 
и3 с0та.
в7i. И$бо рaбъ тв0й храни1тъ |: внегдA сохрани1ти |, воздаsніе мн0го.
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40. защото Ти ме препаса със сила за война и повали под нозете ми ония, които 

въстанаха против мене;

41. Ти обърна към мене тила на враговете ми, и аз ще изтребя ония, които ме 

мразят:

42. те викат, ала няма кой да ги спаси; към Господа викат, - ала Той ги не слуша;

43. разсявам ги като прах пред лицето на вятъра, тъпча ги като улична кал.

44. Ти ме избави от народния бунт, постави ме глава на другородци; народ, който 

не познавах, ми служи;

45. само по слух за мене ми се покоряват; другородци ми се умилкват;

46. другородци бледнеят и треперят в своите крепости.

47. Жив Господ, и благословен да е моят Защитник! Да бъде превъзнесен Бог на 

моето спасение,

48. Бог, Който мъсти за мене, Който ми покорява народите

49. и Който ме избавя от враговете ми! Ти ме възвиси над ония, които въстанаха 

против мене, и ме отърва от жесток човек.

50. Затова ще Те славя между другородците и ще възпявам Твоето име, Господи,

51. Който величествено спасяваш царя и правиш милост на Твоя помазаник 

Давида и на потомството му навеки.

ПСАЛОМ 18. 

1. Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява 

твърдта.

3. Ден на ден реч предава, и нощ на нощ знание открива.

4. Няма език и няма наречие, дето не би се чувал техният глас.

5. Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. В 

тях Той е поставил жилище за слънцето,

6. и то излиза като жених из брачния си чертог, радва се като исполин да измине 

пътя си:

7. от края на небесата е изходът му, и шествието му до другия им край, и от 

неговата топлина нищо се не укрива.

8. Законът на Господа е съвършен - укрепява душата; откровението Господне е 

вярно - простите прави мъдри.

9. Господните повеления са праведни - веселят сърцето; Господнята заповед е 

светла - просветлява очите.

10. Страхът Господен е чист - пребъдва навеки. Съдбите Господни са истина - 

всички са праведни;

11. те са по-желани от злато, и дори от множество чисто злато, по-сладки от мед и 

капки от вощен мед;

12. и Твоят раб бива опазван от тях; в тяхното спазване е великата награда.
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Gi. Грэхопадє1ніz кто2 разумёетъ; t тaйныхъ мои1хъ њчи1сти мS,
д7i. И# t чужди1хъ пощади2 рабA твоего2: ѓще не њбладaютъ мн0ю, тогдA 
непор0ченъ бyду, и3 њчи1щусz t грэхA вели1ка.
є7i. И# бyдутъ во бlговолeніе словесA ќстъ мои1хъ, и3 поучeніе сeрдца моегw2 
пред8 тоб0ю вhну, гDи, пом0щниче м0й и3 и3збaвителю м0й.
№. Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, f7i.
в7. Ўслhшитъ тS гDь въ дeнь печaли, защи1титъ тS и4мz бGа їaкwвлz.
G. П0слетъ ти2 п0мощь t с™aгw, и3 t сіHна застyпитъ тS.
д7. Помzнeтъ всsку жeртву твою2, и3 всесожжeніе твоE тyчно бyди.
є7. Дaстъ ти2 гDь по сeрдцу твоемY, и3 вeсь совётъ тв0й и3сп0лнитъ.
ѕ7. Возрaдуемсz њ сп7сeніи твоeмъ, и3 во и4мz гDа бGа нaшегw 
возвели1чимсz: и3сп0лнитъ гDь вс‰ прошє1ніz тво‰.
з7. Нhнэ познaхъ, ћкw сп7сE гDь хрістA своего2: ўслhшитъ є3го2 съ нб7сE 
с™aгw своегw2: въ си1лахъ сп7сeніе десни1цы є3гw2.
}. Сjи на колесни1цахъ, и3 сjи на к0нехъ: мh же во и4мz гDа бGа нaшегw 
призовeмъ.
f7. Тjи спsти бhша и3 пад0ша: мh же востaхомъ и3 и3спрaвихомсz.
‹. ГDи, спаси2 царS, и3 ўслhши ны2, в0ньже ѓще дeнь призовeмъ тS.
№. Pал0мъ дв7ду, к7.
в7. ГDи, си1лою твоeю возвесели1тсz цaрь, и3 њ сп7сeніи твоeмъ возрaдуетсz 
ѕэлw2.
G. Желaніе сeрдца є3гw2 дaлъ є3си2 є3мY, и3 хотёніz ўстнY є3гw2 нёси лиши1лъ 
є3го2.
д7. Ћкw предвари1лъ є3си2 є3го2 бlгословeніемъ бlгостhннымъ, положи1лъ є3си2 
на главЁ є3гw2 вэнeцъ t кaмене чeстна.
є7. ЖивотA проси1лъ є4сть ў тебє2, и3 дaлъ є3си2 є3мY долготY днjй во вёкъ 
вёка.
ѕ7. Вeліz слaва є3гw2 сп7сeніемъ твои1мъ: слaву и3 велелёпіе возложи1ши на 
него2.
з7. Ћкw дaси є3мY бlгословeніе во вёкъ вёка: возвесели1ши є3гw2 рaдостію 
съ лицeмъ твои1мъ.
}. Ћкw цaрь ўповaетъ на гDа, и3 млcтію вhшнzгw не подви1житсz.
f7. Да њбрsщетсz рукA твоS всBмъ врагHмъ твои6мъ, десни1ца твоS да 
њбрsщетъ вс‰ ненави1дzщыz тебE.
‹. Ћкw положи1ши и5хъ ћкw пeщь џгненную во врeмz лицA твоегw2: гDь 
гнёвомъ свои1мъ смzтeтъ |, и3 снёсть и5хъ џгнь.
№i. Пл0дъ и4хъ t земли2 погуби1ши, и3 сёмz и4хъ t сынHвъ человёческихъ.
в7i. Ћкw ўклони1ша на тS ѕл†z, помhслиша совёты, и5хже не возм0гутъ 
состaвити.
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13. Кой ще съгледа своите грешки? От моите тайни грехове ме очисти,

14. и от умишлените удържи раба Си, за да ме не обладаят. Тогава аз ще бъда 

непорочен и чист от голямо развращение.

15. Думите на устата ми и помислите на сърцето ми да бъдат благоугодни пред 

Тебе, Господи, крепост моя и Избавителю мой!

ПСАЛОМ 19. 

Да те чуе Господ в скръбен ден, да те защити името на Бога Иаковов.

3. Да ти прати помощ от светилището и от Сион да те подкрепи.

4. Да си спомни всички твои жертвени приноси и твоето всесъжение да направи 

тучно.

5. Да ти даде (Господ), каквото ти сърце желае, и всички твои намерения да 

изпълни.

6. Ще се зарадваме за твоето спасение и в името на нашия Бог ще издигнем 

знаме. Да изпълни Господ всички твои молби.

7. Сега познах, че Господ спасява Своя помазаник, отговаря му от светите Си 

небеса с мощта на Своята спасяваща десница.

8. Едни - с колесници, други - с коне, а ние с името на Господа, нашия Бог, се 

хвалим;

9. те се поколебаха и паднаха, а ние станахме и стоим прави.

10. Господи, спаси царя и чуй ни, когато викаме (към Тебе)!

ПСАЛОМ 20. 

Господи! с Твоята сила царят се весели и за спасението от Тебе безмерно се 

радва.

3. Ти му даде, каквото му сърце желаеше, и молбата на устата му не отхвърли,

4. защото Ти го срещна с благословии за добро, възложи на главата му венец от 

злато.

5. Той иска от Тебе живот; Ти му даде дълголетие във век-века.

6. Голяма е славата му в спасението от Тебе; Ти го облече с чест и величие.

7. Ти положи на него благословии навеки, развесели го с радостта на лицето Си,

8. защото царят се уповава на Господа и по благостта на Всевишния няма да се 

поклати.

9. Ръката Ти ще намери всички Твои врагове, десницата Ти ще намери (всички), 

които Те мразят.

10. Във време на гнева Си ще ги направиш като огнена пещ; в гнева Си Господ ще 

ги погуби, и огън ще ги погълне.

11. Ти ще изтребиш плода им от земята, и семето им - изсред човешките синове,

12. защото те предприеха против Тебе зло, скроиха заговори, ала не можаха (да ги 

изпълнят).
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Gi. Ћкw положи1ши | хребeтъ: во и3збhтцэхъ твои1хъ ўгот0виши лицE 
и4хъ.
д7i. Вознеси1сz, гDи, си1лою твоeю: воспоeмъ и3 поeмъ си6лы тво‰.
Слaва:
№. Въ конeцъ, њ заступлeніи ќтреннэмъ, pал0мъ дв7ду, к7а.
в7. Б9е, б9е м0й, вонми1 ми, вскyю њстaвилъ мS є3си2; далeче t сп7сeніz 
моегw2 словесA грэхопадeній мои1хъ.
G. Б9е м0й, воззовY во дни2, и3 не ўслhшиши, и3 въ нощи2, и3 не въ 
безyміе мнЁ.
д7. Тh же во с™ёмъ живeши, хвало2 ї}лева.
є7. На тS ўповaша nтцы2 нaши: ўповaша, и3 и3збaвилъ є3си2 |:
ѕ7. Къ тебЁ воззвaша, и3 спас0шасz: на тS ўповaша, и3 не постыдёшасz.
з7. Ѓзъ же є4смь чeрвь, ґ не человёкъ, поношeніе человёкwвъ и3 
ўничижeніе людeй.
}. Вси2 ви1дzщіи мS поругaшамисz, глаг0лаша ўстнaми, покивaша глав0ю:
f7. ЎповA на гDа, да и3збaвитъ є3го2, да сп7сeтъ є3го2, ћкw х0щетъ є3го2.
‹. Ћкw ты2 є3си2 и3ст0ргій мS и3з8 чрeва, ўповaніе моE t сwсцY мaтере 
моеS.
№i. Къ тебЁ привeрженъ є4смь t ложeснъ, t чрeва мaтере моеS бGъ м0й 
є3си2 ты2.
в7i. Да не tстyпиши t менE, ћкw ск0рбь бли1з8, ћкw нёсть помогazй ми2.
Gi. Њбыд0ша мS тельцы2 мн0зи, ю3нцы2 тyчніи њдержaша мS:
д7i. Tверз0ша на мS ўстA сво‰, ћкw лeвъ восхищazй и3 рыкazй.
є7i. Ћкw водA и3зліsхсz, и3 разсhпашасz вс‰ кHсти мо‰: бhсть сeрдце моE 
ћкw в0скъ тazй посредЁ чрeва моегw2.
ѕ7i. И$зсше ћкw скудeль крёпость моS, и3 љзhкъ м0й прильпE гортaни 
моемY, и3 въ пeрсть смeрти свeлъ мS є3си2.
з7i. Ћкw њбыд0ша мS пси2 мн0зи, с0нмъ лукaвыхъ њдержaша мS: 
и3скопaша рyцэ мои2 и3 н0зэ мои2.
}i. И#счет0ша вс‰ кHсти мо‰: тjи же смотри1ша и3 презрёша мS.
f7i. Раздэли1ша ри6зы мо‰ себЁ, и3 њ nдeжди моeй метaша жрeбій.
к7. Тh же, гDи, не ўдали2 п0мощь твою2 t менE: на заступлeніе моE вонми2.
к7а. И#збaви t nрyжіz дyшу мою2, и3 и3з8 руки2 пeсіи є3динор0дную мою2.
к7в. Сп7си1 мz t ќстъ льв0выхъ, и3 t рHгъ є3динорHжъ смирeніе моE.
к7г. Повёмъ и4мz твоE брaтіи моeй, посредЁ цRкве воспою2 тS.
к7д. Боsщіисz гDа, восхвали1те є3го2, всE сёмz їaкwвле, прослaвите є3го2, да 
ўбои1тсz же t негw2 всE сёмz ї}лево:
к7є. Ћкw не ўничижи2, нижE негодовA моли1твы ни1щагw, нижE tврати2 
лицE своE t менE, и3 є3гдA воззвaхъ къ немY, ўслhша мS.
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13. Ти ще ги поставиш за цел, от Твоите лъкове ще пуснеш стрели в лицето им.

14. Издигни се, Господи, с Твоята сила; ние ще възпяваме и прославяме Твоята 

мощ.

ПСАЛОМ 21. 

2. Боже мой, Боже мой! (чуй ме;) защо си ме оставил? Далеч са от спасението ми 

думите на моя вик.

3. Боже мой! викам денем - и Ти не чуваш, и нощем - и няма за мене мира.

4. Но Ти, Светий, живееш посред славословията на Израиля.

5. На Тебе се уповаваха отците ни; уповаваха се, и Ти ги избавяше;

6. към Тебе викаха, и биваха спасявани; на Тебе се уповаваха, и се не посрамяха.

7. Аз пък съм червей, а не човек, гавра за човеците и презрение у народа.

8. Всички, които ме виждат, ругаят ми се; клатейки глава, думат с уста:

9. “Той се уповаваше на Господа, нека Го избави, нека Го спаси, ако Му е угоден”.

10. Но Ти ме извади из утробата, вложи в мене упование още в майчините ми 

гърди.

11. Още от утроба на Тебе съм оставен; от утроба майчина ми Ти си мой Бог.

12. Не се отдалечавай от мене, защото скръбта е близо, а помощник няма.

13. Множество телци ме обиколиха; тлъсти бикове васански ме окръжиха,

14. разтвориха уста против мене като лъв, който е гладен за плячка и рика.

15. Аз се разлях като вода; всичките ми кости се разглобиха; сърцето ми стана 

като восък, разтопи се в моята вътрешност.

16. Силата ми изсъхна като чиреп; езикът ми прилепна о небцето, и Ти ме сведе 

до смъртна пръст.

17. Защото псета ме окръжиха, сбирщина злосторници ме обиколи, пробиха ми 

ръце и нозе.

18. Можеше да се изброят всичките ми кости, а те гледат и си правят зрелище от 

мене;

19. делят помежду си дрехите ми и за одеждата ми хвърлят жребие.

20. Но Ти, Господи, не се отдалечавай от мене; Сило моя! побързай ми на помощ;

21. избави от меч живота ми, и от псета - самотната ми душа;

22. спаси ме от устата на лъва, и от рогата на еднорогите, като чуеш, избави ме.

23. Ще възвестявам Твоето име на братята си, сред събранието ще Те хваля.

24. Вие, които се боите от Господа, възхвалете Го. Цяло семе Иаковово, прослави 

Го. Да благоговее пред Него цяло семе Израилево,

25. защото Той не презря и не пренебрегна скърбите на страдащия, не скри от 

него лицето Си, а го чу, когато тоя викна към Него.
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к7ѕ. T тебє2 похвалA моS, въ цRкви вели1цэй и3сповёмсz тебЁ: моли6твы 
мо‰ воздaмъ пред8 боsщимисz є3гw2.
к7з. Kдsтъ ўб0зіи, и3 насhтzтсz, и3 восхвaлzтъ гDа взыскaющіи є3го2: жив† 
бyдутъ сердцA и4хъ въ вёкъ вёка.
к7и. Помzнyтсz и3 њбратsтсz ко гDу вси2 концы2 земли2, и3 покл0нzтсz пред8 
ни1мъ вс‰ nтeчєствіz kзы6къ:
к7f. Ћкw гDне є4сть цrтвіе, и3 т0й њбладaетъ kзhки.
l. Kд0ша и3 поклони1шасz вси2 тyчніи земли2: пред8 ни1мъ припадyтъ вси2 
низходsщіи въ зeмлю: и3 душA моS томY живeтъ.
lа. И# сёмz моE пораб0таетъ є3мY: возвэсти1тъ гDеви р0дъ грzдyщій:
lв. И# возвэстsтъ прaвду є3гw2 лю1демъ °р0ждшымсz°  , ±же сотвори2 гDь.
Pал0мъ дв7ду, к7в.
№. ГDь пасeтъ мS, и3 ничт0же мS лиши1тъ.
в7. На мёсте ѕлaчнэ, тaмw всели1 мz, на водЁ пок0йнэ воспитa мz.
G. Дyшу мою2 њбрати2, настaви мS на стєзи2 прaвды, и4мене рaди своегw2.
д7. Ѓще бо и3 пойдY посредЁ сёни смeртныz, не ўбою1сz ѕлA, ћкw ты2 со 
мн0ю є3си2: жeзлъ тв0й и3 пaлица твоS, т† мS ўтёшиста.
є7. Ўгот0валъ є3си2 предо мн0ю трапeзу сопроти1въ стужaющымъ мнЁ: 
ўмaстилъ є3си2 є3лeомъ главY мою2, и3 чaша твоS ўпоzвaющи мS, ћкw 
держaвна.
ѕ7. И# млcть твоS поженeтъ мS вс‰ дни6 животA моегw2, и3 є4же 
всели1тимисz въ д0мъ гDень въ долготY днjй.
Pал0мъ дв7ду, є3ди1ныz t суббHтъ, к7г.
№. ГDнz землS, и3 и3сполнeніе є3S, вселeннаz и3 вси2 живyщіи на нeй.
в7. Т0й на морsхъ њсновaлъ ю5 є4сть и3 на рэкaхъ ўгот0валъ ю5 є4сть.
G. Кто2 взhдетъ на г0ру гDню; и3ли2 кто2 стaнетъ на мёстэ с™ёмъ є3гw2;
д7. Непови1ненъ рукaма и3 чи1стъ сeрдцемъ, и4же не пріsтъ всyе дyшу свою2 и3 не 
клsтсz лeстію и4скреннему своемY:
є7. Сeй пріи1метъ бlгословeніе t гDа и3 млcтыню t бGа сп7са своегw2.
ѕ7. Сeй р0дъ и4щущихъ гDа, и4щущихъ лицE бGа їaкwвлz.
з7. Возми1те вратA кн‰зи в†ша, и3 возми1тесz вратA вBчнаz: и3 вни1детъ цRь 
слaвы.
}. Кт0 є3сть сeй цRь слaвы; гDь крёпокъ и3 си1ленъ, гDь си1ленъ въ брaни.
f7. Возми1те вратA кн‰зи в†ша, и3 возми1тесz вратA вBчнаz: и3 вни1детъ цRь 
слaвы.
‹. Кт0 є3сть сeй цRь слaвы; гDь си1лъ, т0й є4сть цRь слaвы.
Слaва:
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26. За Тебе е хвалата ми във великото събрание; ще изпълня оброците си пред 

ония, които се боят от Него.

27. Да ядат бедните и се насищат, да хвалят Господа ония, които Го търсят; да 

живеят сърцата ви навеки!

28. Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа всички земни краища, и ще се 

поклонят пред Тебе всички езически племена,

29. защото царството е на Господа, и Той е Владетел над народите.

30. Ще ядат и ще се поклонят всички тлъсти на земята; пред Него ще се 

преклонят всички, които слизат в пръстта и не могат да опазят живота си.

31. Потомството (ми) ще Му служи и ще се нарича Господне навеки;

32. ще дойдат и ще възвестяват на човеците, които ще се родят, правдата Му, ще 

разказват това, що Господ е сторил.

ПСАЛОМ 22. 

1. Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая:

2. Той ме настанява на злачни пасбища и ме води на тихи води,

3. подкрепя душата ми, насочва ме по пътя на правдата заради Своето име.

4. Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от злото, 

защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята палица ме успокояват.

5. Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми, помаза главата ми с 

елей; чашата ми е препълнена.

6. Тъй благостта и милостта (Ти) да ме придружават през всички дни на живота 

ми, и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни.

ПСАЛОМ 23. 

1. Господня е земята и онова, що я изпълня, вселената и всичко, що живее в нея,

2. защото Той я основа върху морета, и върху реки я утвърди.

3. Кой ще възлезе на планината Господня, или кой ще застане на Неговото свето 

място?

4. Оня, чиито ръце са невинни и сърцето чисто, който не се е клел в душата си 

напразно и не е споменавал лъжливо името Господне (пред ближния си), -

5. той ще получи благословение от Господа и милост от Бога, своя Спасител.

6. Такъв е родът на ония, които Го търсят, които търсят Твоето лице, Боже 

Иаковов!

7. Подигнете, порти, горнището си, подигнете се, вечни порти, и ще влезе Царят 

на славата!

8. Кой е тоя Цар на славата? - Крепкият и силният Господ, силният на война 

Господ.

9. Подигнете, порти, горнището си, подигнете се, вечни порти, и ще влезе Царят 

на славата!

10. Кой е тоя Цар на славата? - Господ на силите, Той е Цар на славата.
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Каfjсма д7.
Pал0мъ дв7ду, к7д.
№. Къ тебЁ, гDи, воздвиг0хъ дyшу мою2, б9е м0й, на тS ўповaхъ, да не 
постыжyсz во вёкъ, нижE да посмэю1тъ ми сz врази2 мои2:
в7. И$бо вси2 терпsщіи тS не постыдsтсz.
G. Да постыдsтсz беззак0ннующіи вотщE.
д7. Пути6 тво‰, гDи, скажи1 ми и3 стезsмъ твои6мъ научи1 мz.
є7. Настaви мS на и4стину твою2 и3 научи1 мz: ћкw ты2 є3си2 бGъ сп7съ м0й, и3 
тебE терпёхъ вeсь дeнь.
ѕ7. Помzни2 щедрHты тво‰, гDи, и3 млcти тво‰, ћкw t вёка сyть.
з7. ГрBхъ ю4ности моеS и3 невёдэніz моегw2 не помzни2: по млcти твоeй 
помzни1 мz ты2, рaди бlгости твоеS, гDи.
}. Бlгъ и3 прaвъ гDь, сегw2 рaди законоположи1тъ согрэшaющымъ на пути2.
f7. Настaвитъ крHткіz на сyдъ, научи1тъ крHткіz путє1мъ свои6мъ.
‹. Вси2 путіE гDни млcть и3 и4стина, взыскaющымъ завёта є3гw2 и3 свидёніz 
є3гw2.
№i. Рaди и4мене твоегw2, гDи, и3 њчи1сти грёхъ м0й, мн0гъ бо є4сть.
в7i. Кт0 є3сть человёкъ боsйсz гDа; законоположи1тъ є3мY на пути2, є3г0же 
и3зв0ли.
Gi. ДушA є3гw2 во благи1хъ водвори1тсz, и3 сёмz є3гw2 наслёдитъ зeмлю.
д7i. Держaва гDь боsщихсz є3гw2, и3 завётъ є3гw2 kви1тъ и5мъ.
є7i. Џчи мои2 вhну ко гDу, ћкw т0й и3ст0ргнетъ t сёти н0зэ мои2.
ѕ7i. При1зри на мS и3 поми1луй мS, ћкw є3динор0дъ и3 ни1щь є4смь ѓзъ.
з7i. СкHрби сeрдца моегw2 ўмн0жишасz, t нyждъ мои1хъ и3зведи1 мz.
}i. Ви1ждь смирeніе моE и3 трyдъ м0й, и3 њстaви вс‰ грэхи2 мо‰.
f7i. Ви1ждь враги2 мо‰, ћкw ўмн0жишасz, и3 ненавидёніемъ непрaведнымъ 
возненави1дэша мS.
к7. Сохрани2 дyшу мою2 и3 и3збaви мS, да не постыжyсz, ћкw ўповaхъ на 
тS.
к7а. Неѕл0бивіи и3 прaвіи прилэплsхусz мнЁ, ћкw потерпёхъ тS, гDи.
к7в. И#збaви, б9е, ї}лz t всёхъ скорбeй є3гw2.
Pал0мъ дв7ду, к7є.
№. Суди1 ми, гDи, ћкw ѓзъ неѕл0бою моeю ходи1хъ: и3 на гDа ўповaz не 
и3знемогY.
в7. И#скуси1 мz, гDи, и3 и3спытaй мS, разжжи2 ўтрHбы мо‰ и3 сeрдце моE.
G. Ћкw млcть твоS пред8 nчи1ма мои1ма є4сть, и3 бlгоугоди1хъ во и4стинэ 
твоeй.
д7. Не сэд0хъ съ с0нмомъ сyетнымъ, и3 со законопрестyпными не вни1ду.
є7. Возненави1дэхъ цeрковь лукaвнующихъ, и3 съ нечести1выми не сsду.
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ПСАЛОМ 24. 

1. Към Тебе, Господи, въздигам душата си.

2. Боже мой, на Тебе се уповавам, да се не посрамя (навеки), да не тържествуват 

над мене враговете ми,

3. да се не посрамят и всички, които се надяват на Тебе; да се посрамят ония, 

които вършат беззаконие без причина.

4. Покажи ми, Господи, Твоите пътища и научи ме на Твоите пътеки.

5. Насочи ме към Твоята истина и ме научи, защото Ти си Бог на моето спасение; 

на Тебе се надявам всеки ден.

6. Спомни си Твоите щедрости, Господи, и Твоите милости, защото са отвека.

7. Греховете на младостта ми и престъпленията ми не си спомняй; по милостта 

Си спомни си за мене, по Твоята благост, Господи!

8. Благ и праведен е Господ, затова учи грешните в пътя,

9. насочва кротките към правда и учи кротките на Своите пътища.

10. Всички пътища Господни са милост и истина за ония, които пазят завета Му и 

откровенията Му.

11. Заради твоето име, Господи, прости греха ми, защото е голям.

12. Кой е човекът, който се бои от Господа? Нему Той ще посочи, кой път да 

избере.

13. Неговата душа ще пребъде в добро, и неговото семе ще наследи земята.

14. Тайната Господня е за ония, които Му се боят; тям открива Той Своя завет.

15. Очите ми винаги са към Господа, защото Той изважда из примка нозете ми.

16. Милостно погледни към мене и ме помилуй, защото съм самотен и угнетен.

17. Скърбите на сърцето ми се умножиха; извади ме из моите беди.

18. Погледни моето страдание и моето безсилие и прости всичките ми грехове.

19. Погледни моите врагове, колко много са те и с каква върла омраза ме мразят.

20. Запази душата ми и ме избави, та да се не посрамя, задето се на Тебе 

уповавам.

21. Непорочност и правота да ме пазят, защото на Тебе се надявам.

22. Избави, Боже, Израиля от всичките му скърби.

ПСАЛОМ 25. 

1. Отсъди ме, Господи, понеже ходих непорочно и, като се уповавам на Господа, 

няма да се поклатя.

2. Изкуси ме, Господи, изпитай ме; разтопи моите вътрешности и моето сърце;

3. защото Твоята милост е пред очите ми, и аз ходих в Твоята истина,

4. с люде лъжливи не седях и с коварни няма да отида;

5. намразих сборището на злонамерените, и с нечестивци няма да седна;
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ѕ7. Ўмhю въ непови1нныхъ рyцэ мои2, и3 њбhду жeртвенникъ тв0й, гDи,
з7. Е$же ўслhшати ми2 глaсъ хвалы2 твоеS и3 повёдати вс‰ чудесA тво‰.
}. ГDи, возлюби1хъ бlголёпіе д0му твоегw2 и3 мёсто селeніz слaвы твоеS.
f7. Да не погуби1ши съ нечести1выми дyшу мою2 и3 съ м{жи кровeй жив0тъ 
м0й,
‹. И$хже въ рукY беззакHніz, десни1ца и4хъ и3сп0лнисz мзды2.
№i. Ѓзъ же неѕл0бою моeю ходи1хъ: и3збaви мS, гDи, и3 поми1луй мS.
в7i. НогA моS стA на правотЁ: въ цRквахъ бlгословлю1 тz, гDи.
Pал0мъ дв7ду, прeжде помaзаніz, к7ѕ.
№. ГDь просвэщeніе моE и3 сп7си1тель м0й, когw2 ўбою1сz; гDь защи1титель 
животA моегw2, t когw2 ўстрашyсz;
в7. ВнегдA приближaтисz на мS ѕл0бующымъ, є4же снёсти плHти мо‰, 
њскорблsющіи мS и3 врази2 мои2, тjи и3знемог0ша и3 пад0ша.
G. Ѓще њполчи1тсz на мS п0лкъ, не ўбои1тсz сeрдце моE: ѓще востaнетъ на 
мS брaнь, на него2 ѓзъ ўповaю.
д7. Е#ди1но проси1хъ t гDа, то2 взыщY: є4же жи1ти ми2 въ домY гDни вс‰ дни6 
животA моегw2, зрёти ми2 красотY гDню и3 посэщaти хрaмъ с™hй є3гw2.
є7. Ћкw скрh мz въ селeніи своeмъ въ дeнь ѕHлъ мои1хъ, покрh мz въ 
тaйнэ селeніz своегw2, на кaмень вознесe мz.
ѕ7. И# нhнэ сE, вознесE главY мою2 на враги2 мо‰: њбыд0хъ и3 пожр0хъ въ 
селeніи є3гw2 жeртву хвалeніz и3 воскликновeніz: пою2 и3 воспою2 гDеви.
з7. Ўслhши, гDи, глaсъ м0й, и4мже воззвaхъ, поми1луй мS и3 ўслhши мS.
}. ТебЁ речE сeрдце моE: гDа взыщY, взыскA тебE лицE моE, лицA твоегw2, 
гDи, взыщY.
f7. Не tврати2 лицA твоегw2 t менE и3 не ўклони1сz гнёвомъ t рабA твоегw2: 
пом0щникъ м0й бyди, не tри1ни менE и3 не њстaви менE, б9е, сп7си1телю м0й.
‹. Ћкw nтeцъ м0й и3 мaти моS њстaвиста мS, гDь же воспріsтъ мS.
№i. Законоположи1 ми, гDи, въ пути2 твоeмъ, и3 настaви мS на стезю2 прaвую 
вр†гъ мои1хъ рaди.
в7i. Не предaждь менE въ дyшы стужaющихъ ми2: ћкw востaша на мS 
свидётелє непрaведніи, и3 солгA непрaвда себЁ.
Gi. Вёрую ви1дэти бlг†z гDнz на земли2 живhхъ.
д7i. Потерпи2 гDа, мужaйсz, и3 да крэпи1тсz сeрдце твоE, и3 потерпи2 гDа.
Слaва:

Pал0мъ дв7ду, к7з.
№. Къ тебЁ, гDи, воззовY, б9е м0й: да не премолчи1ши °t менE° : да не когдA 
премолчи1ши °t менE° , и3 ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ.
в7. Ўслhши, гDи, глaсъ молeніz моегw2, внегдA моли1ти ми сz къ тебЁ, внегдA 
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6. ще умивам ръцете си в невинност и ще обикалям жертвеника Ти, Господи,

7. за да възвестявам с хвалебен глас и да разказвам всички Твои чудеса.

8. Господи, обикнах обиталището на Твоя дом и мястото, дето живее Твоята 

слава.

9. Не погубвай душата ми с грешници и живота ми с кръвници,

10. в чиито ръце има злодейство, и чиято десница е пълна с подкупи.

11. Аз пък ходя в своята непорочност; избави ме (Господи) и помилуй ме.

12. Ногата ми стои на прав път; в събранията ще благославям Господа.

ПСАЛОМ 26. 

1. Господ е моя светлина и мое спасение; от кого ще се боя? Господ е крепост на 

моя живот, от кого ще се плаша?

2. Ако ме нападат злодейци, противници и враговете ми, за да изядат плътта ми, 

те сами ще се спънат и паднат.

3. И полк да се опълчи против мене, няма да се уплаши сърцето ми; и война да се 

дигне против мене, и тогава ще се надявам.

4. Едно само молих от Господа, само това искам: да пребъдвам в дома Господен 

през всички дни на живота си, да гледам Господнята красота и да посещавам 

Неговия (свети) храм,

5. защото в злочест ден Той би ме укрил в Своята скиния, би ме скрил в тайника 

на Своето жилище, би ме възкачил на скала.

6. Тогава главата ми би се издигнала над враговете, които ме окръжават; и аз бих 

пренесъл в Неговата скиния хвалебни жертви, бих пял и възпявал Господа.

7. Чуй, Господи, гласа ми, с който викам; помилуй ме и послушай ме.

8. Сърцето ми повтаря Твоите думи: “търсете лицето Ми”; и аз ще търся лицето 

ти, Господи.

9. Не скривай от мене лицето Си; не отблъсквай в гняв Твоя раб. Ти беше мой 

помощник; не ме отхвърляй и не ме оставяй, Боже, Спасителю мой!

10. Защото баща ми и майка ми ме оставиха, но Господ ще ме приеме.

11. Научи ме, Господи, на Твоя път и насочи ме в пътеката на правдата, поради 

враговете ми;

12. не ме предавай на произвола на моите врагове, защото въстанаха против мене 

лъжливи свидетели и дишат злоба.

13. Но аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите.

14. Надявай се на Господа, бъди мъжествен, и да укрепва сърцето ти; надявай се 

на Господа!

ПСАЛОМ 27. 

Към Тебе, Господи, викам: твърдиня моя, не бъди безмълвен към мене, та да не 

би при Твоето безмълвие да се уподобя на слизащ в гроб.

2. Чуй гласа на моите молби, кога викам към Тебе, кога дигам ръце към светия 
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воздёти ми2 рyцэ мои2 ко хрaму с™0му твоемY.
G. Не привлецы2 менE со грBшники, и3 съ дёлающими непрaвду не погуби2 
менE, глаг0лющими ми1ръ съ бли1жними свои1ми, ѕл†z же въ сердцaхъ свои1хъ.
д7. Дaждь и5мъ, гDи, по дэлHмъ и4хъ и3 по лукaвству начинaній и4хъ, по 
дэлHмъ рукY и4хъ дaждь и5мъ, воздaждь воздаsніе и4хъ и5мъ.
є7. Ћкw не разумёша въ дэлA гDнz и3 въ дэлA рукY є3гw2: разори1ши | и3 не 
сози1ждеши |.
ѕ7. Бlгословeнъ гDь, ћкw ўслhша глaсъ молeніz моегw2.
з7. ГDь пом0щникъ м0й и3 защи1титель м0й: на него2 ўповA сeрдце моE, и3 
пом0же ми2, и3 процвэтE пл0ть моS: и3 в0лею моeю и3сповёмсz є3мY.
}. ГDь ўтверждeніе людeй свои1хъ и3 защи1титель спасeній хрістA своегw2 є4сть.
f7. Сп7си2 лю1ди тво‰, и3 блгcви2 достоsніе твоE, и3 ўпаси2 |, и3 °°возми2°°  | до 
вёка.
Pал0мъ дв7ду, и3сх0да ски1ніи, к7и.
№. Принеси1те гDеви, сhнове б9іи, принеси1те гDеви сhны џвни, принеси1те гDеви 
слaву и3 чeсть:
в7. Принеси1те гDеви слaву и4мени є3гw2: поклони1тесz гDеви во дворЁ с™ёмъ 
є3гw2.
G. Глaсъ гDень на водaхъ, бGъ слaвы возгремЁ, гDь на водaхъ мн0гихъ.
д7. Глaсъ гDень въ крёпости, глaсъ гDень въ великолёпіи.
є7. Глaсъ гDа, сокрушaющагw кeдры: и3 стрhетъ гDь кeдры лів†нскіz,
ѕ7. И# и3стни1тъ | ћкw тельцA лівaнска: и3 возлю1бленный ћкw сhнъ 
є3динор0жь.
з7. Глaсъ гDа, пресэцaющагw плaмень nгнS.
}. Глaсъ гDа, стрzсaющагw пустhню: и3 стрzсeтъ гDь пустhню каддjйскую.
f7. Глaсъ гDень, свершaющій є3лє1ни, и3 tкрhетъ дубр†вы: и3 въ хрaмэ є3гw2 
всsкій глаг0летъ слaву.
‹. ГDь пот0пъ населsетъ, и3 сsдетъ гDь цRь въ вёкъ.
№i. ГDь крёпость лю1демъ свои6мъ дaстъ, гDь бlгослови1тъ лю1ди сво‰ ми1ромъ.
№. Pал0мъ пёсни њбновлeніz д0му дв7дова, к7f.
в7. Вознесy тz, гDи, ћкw под8sлъ мS є3си2, и3 не возвесели1лъ є3си2 врагHвъ 
мои1хъ њ мнЁ.
G. ГDи б9е м0й, воззвaхъ къ тебЁ, и3 и3сцэли1лъ мS є3си2.
д7. ГDи, возвeлъ є3си2 t ѓда дyшу мою2, сп7слъ мS є3си2 t низходsщихъ въ 
р0въ.
є7. П0йте гDеви, прпdбніи є3гw2, и3 и3сповёдайте пaмzть с™hни є3гw2:
ѕ7. Ћкw гнёвъ въ ћрости є3гw2, и3 жив0тъ въ в0ли є3гw2: вeчеръ водвори1тсz 
плaчь, и3 заyтра рaдость.
з7. Ѓзъ же рёхъ во nби1ліи моeмъ: не подви1жусz во вёкъ.
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Твой храм.

3. Не ме погубвай с нечестивци и със злосторници, които с ближните си говорят 

за мир, а на сърце имат зло.

4. Въздай им според техните дела, според техните зли постъпки; според делата на 

техните ръце им въздай, дай им, каквото са заслужили.

5. Задето те не са внимателни към делата на Господа и към делото на ръцете Му, 

Той ще ги съсипе и няма да ги въздигне.

6. Благословен Господ, защото Той чу гласа на молбите ми.

7. Господ е моя крепост и мой щит; Нему се уповаваше сърцето ми, и Той ми 

помогна, и сърцето ми се зарадва; аз ще Го прославя с моята песен.

8. Господ е крепост на Своя народ и спасителна защита на Своя помазаник.

9. Спаси народа Си и благослови наследството Си; паси ги и ги въздигай навеки!

ПСАЛОМ 28. 

1. Въздайте Господу, синове Божии, въздайте Господу слава и чест,

2. въздайте Господу слава на името Му; поклонете се Господу в благолепното Му 

светилище.

3. Гласът Господен се носи над водите; Бог на славата, Господ загърмя над 

големите води.

4. Гласът Господен е силен, гласът Господен е величествен.

5. Гласът Господен поваля кедри; Господ събаря кедри ливански

6. и ги прави да скачат като телец, Ливан и Сирион - като млад еднорог.

7. Гласът Господен секне огнен пламък.

8. Гласът Господен разтърсва пустиня, разтърсва Господ пустиня Кадес.

9. Гласът Господен освобождава бременни кошути и оголва гори; и в храма Му 

всичко възвестява Неговата слава.

10. Господ е седял над потопа, и ще седи Господ като цар навеки.

11. Господ ще даде сила на Своя народ, Господ ще благослови с мир Своя народ.

ПСАЛОМ 29. 

2. Ще Те възхваля, Господи, задето ме въздигна и не остави враговете ми да 

тържествуват над мене.

3. Господи, Боже мой, виках към Тебе, и Ти ме изцели.

4. Господи, Ти изведе душата ми от ада и ме оживи, за да не сляза в гроба.

5. Пейте Господу, светии Негови, славете паметта на Неговата светиня,

6. защото гневът Му е за миг, благоволението Му за цял живот: вечер настъпва 

плач, а сутрин - радост.

7. И аз си думах в своята доброчестина: няма да се поколебая навеки.
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}. ГDи, в0лею твоeю подaждь добр0тэ моeй си1лу: tврати1лъ же є3си2 лицE 
твоE, и3 бhхъ смущeнъ.
f7. Къ тебЁ, гDи, воззовY, и3 къ бGу моемY помолю1сz.
‹. Кaz п0льза въ кр0ви моeй, внегдA сходи1ти ми2 во и3стлёніе; є3дA 
и3сповёстсz тебЁ пeрсть; и3ли2 возвэсти1тъ и4стину твою2;
№i. Слhша гDь и3 поми1лова мS: гDь бhсть пом0щникъ м0й.
в7i. Њбрати1лъ є3си2 плaчь м0й въ рaдость мнЁ, растерзaлъ є3си2 врeтище моE и3 
препоsсалъ мS є3си2 весeліемъ,
Gi. Ћкw да воспоeтъ тебЁ слaва моS, и3 не ўмилю1сz. ГDи б9е м0й, во 
вёкъ и3сповёмсz тебЁ.
Слaва:
№. Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, и3зступлeніz, l.
в7. На тS, гDи, ўповaхъ, да не постыжyсz во вёкъ: прaвдою твоeю и3збaви 
мS и3 и3зми1 мz.
G. Приклони2 ко мнЁ ќхо твоE, ўскори2 и3з8sти мS: бyди ми2 въ бGа 
защи1тителz и3 въ д0мъ прибёжища, є4же сп7сти1 мz.
д7. Ћкw держaва моS и3 прибёжище моE є3си2 ты2: и3 и4мене твоегw2 рaди 
настaвиши мS и3 препитaеши мS.
є7. И#зведeши мS t сёти сеS, ю4же скрhша ми2: ћкw ты2 є3си2 защи1титель 
м0й, гDи.
ѕ7. Въ рyцэ твои2 предложY дyхъ м0й: и3збaвилъ мS є3си2, гDи б9е и4стины.
з7. Возненави1дэлъ є3си2 хранsщыz суєты2 вотщE: ѓзъ же на гDа ўповaхъ.
}. Возрaдуюсz и3 возвеселю1сz њ млcти твоeй, ћкw призрёлъ є3си2 на смирeніе 
моE, сп7слъ є3си2 t нyждъ дyшу мою2
f7. И# нёси менE затвори1лъ въ рукaхъ врaжіихъ, постaвилъ є3си2 на 
прострaннэ н0зэ мои2.
‹. Поми1луй мS, гDи, ћкw скорблю2: смzтeсz ћростію џко моE, душA моS и3 
ўтр0ба моS.
№i. Ћкw и3счезE въ болёзни жив0тъ м0й, и3 лBта мо‰ въ воздыхaніихъ: 
и3знем0же нищет0ю крёпость моS, и3 кHсти мо‰ смzт0шасz.
в7i. T всёхъ вр†гъ мои1хъ бhхъ поношeніе, и3 сосёдwмъ мои6мъ ѕэлw2, и3 
стрaхъ знaємымъ мои6мъ: ви1дzщіи мS в0нъ бэжaша t менE.
Gi. Забвeнъ бhхъ ћкw мeртвъ t сeрдца: бhхъ ћкw сосyдъ погублeнъ.
д7i. Ћкw слhшахъ °гаждeніе°  мн0гихъ живyщихъ w4крестъ: внегдA собрaтисz 
и5мъ вкyпэ на мS, пріsти дyшу мою2 совэщaша.
є7i. Ѓзъ же на тS, гDи, ўповaхъ, рёхъ: ты2 є3си2 бGъ м0й.
ѕ7i. Въ рукY твоє1ю жрє1біи мои2: и3збaви мS и3з8 руки2 вр†гъ мои1хъ и3 t 
гонsщихъ мS.
з7i. Просвэти2 лицE твоE на рабA твоего2: сп7си1 мz млcтію твоeю.
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8. По благоволението Си, Господи, Ти укрепи моята планина; но скри лицето Си, 

и аз се смутих.

9. Тогава към Тебе, Господи, виках и Господа (моего) молих:

10. “каква полза от кръвта ми, кога сляза в гроба? ще Те слави ли прахът? ще 

възвестява ли той Твоята истина?

11. Чуй, Господи, и помилуй ме; Господи, бъди ми помощник!”

12. И Ти обърна тъгата ми в ликуване, сне от мене вретището и ме препаса с 

веселие,

13. за да Те слави душата ми и да не замлъква. Господи, Боже мой, вечно ще Те 

славя!

ПСАЛОМ 30. 

2. На Тебе, Господи, се уповавам, да се не посрамя навеки; по Твоята правда 

избави ме;

3. наклони ухо към мене, побързай да ме избавиш. Бъди ми каменна твърдиня, 

дом за прибежище, за да ме спасиш,

4. защото Ти си моя каменна планина и моя ограда; заради Твоето име води ме и 

ме оправяй.

5. Изведи ме от примката, която тайно ми са поставили, защото Ти си моя 

крепост.

6. В Твоя ръка предавам духа си; Ти си ме избавял, Господи, Боже на истината.

7. Мразя почитателите на суетните идоли, а се уповавам на Господа.

8. Ще се радвам и ще се веселя за Твоята милост, защото Ти погледна на 

злочестието ми, узна скръбта на душата ми,

9. и ме не предаде в ръцете на врага; постави нозете ми на просторно място.

10. Помилуй ме, Господи, защото съм в утеснение; от скръб се помрачи окото ми, 

душата ми и утробата ми.

11. Изнури се от скръб животът ми, и годините ми - от въздишки; от моите 

грехове изнемощя силата ми, и костите ми изсъхнаха.

12. От всичките си врагове станах за укор дори пред моите съседи и плашило за 

моите познати; които ме видят на улицата бягат от мене.

13. Забравен съм в сърцата като мъртъв; аз съм като разбит съсъд,

14. защото слушам злоречието на мнозина; отвред - ужас, кога се наговарят 

против мене и замислят да изтръгнат душата ми.

15. Аз пък на Тебе, Господи, се уповавам и казвам: Ти си мой Бог.

16. Дните ми са в Твоя ръка; избави ме от ръцете на враговете ми и от гонителите 

ми.

17. Яви на Твоя раб светлото Си лице; спаси ме с Твоята милост.
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}i. ГDи, да не постыжyсz, ћкw призвaхъ тS: да постыдsтсz нечести1віи, и3 
сни1дутъ во ѓдъ.
f7i. НBмы да бyдутъ ўстны2 льсти6выz, глаг0лющыz на првdнаго беззак0ніе, 
гордhнею и3 ўничижeніемъ.
к7. К0ль мн0гое мн0жество бlгости твоеS, гDи, ю4же скрhлъ є3си2 боsщымсz 
тебє2, содёлалъ є3си2 ўповaющымъ на тS, пред8 сhны человёческими:
к7а. Скрhеши и5хъ въ тaйнэ лицA твоегw2 t мzтeжа человёческа, покрhеши 
и5хъ въ кр0вэ t прерэкaніz љзы6къ.
к7в. Бlгословeнъ гDь, ћкw ўдиви2 млcть свою2 во грaдэ њграждeніz.
к7г. Ѓзъ же рёхъ во и3зступлeніи моeмъ: tвeрженъ є4смь t лицA џчію 
твоє1ю: сегw2 рaди ўслhшалъ є3си2 глaсъ моли1твы моеS, внегдA воззвaхъ къ 
тебЁ.
к7д. Возлюби1те гDа, вси2 прпdбніи є3гw2: ћкw и4стины взыскaетъ гDь и3 
воздаeтъ и3зли1ше творsщымъ гордhню.
к7є. Мужaйтесz, и3 да крэпи1тсz сeрдце вaше, вси2 ўповaющіи на гDа.
Pал0мъ дв7ду, рaзума, lа.
№. Бlжeни, и4хже њстaвишасz беззакHніz, и3 и4хже прикрhшасz грэси2.
в7. Бlжeнъ мyжъ, є3мyже не вмэни1тъ гDь грэхA, нижE є4сть во ўстёхъ 
є3гw2 лeсть.
G. Ћкw ўмолчaхъ, њбетшaша кHсти мо‰, t є4же звaти ми2 вeсь дeнь,
д7. Ћкw дeнь и3 н0щь њтzготЁ на мнЁ рукA твоS: возврати1хсz на 
стрaсть, є3гдA ўнзe ми тeрнъ.
є7. Беззак0ніе моE познaхъ и3 грэхA моегw2 не покрhхъ, рёхъ: и3сповёмъ на 
мS беззак0ніе моE гDеви: и3 ты2 њстaвилъ є3си2 нечeстіе сeрдца моегw2.
ѕ7. За то2 пом0литсz къ тебЁ всsкъ прпdбный во врeмz бlгопотрeбно: 
nбaче въ пот0пэ в0дъ мн0гихъ къ немY не прибли1жатсz.
з7. Ты2 є3си2 прибёжище моE t ск0рби њбдержaщіz мS: рaдосте моS, и3збaви 
мS t њбышeдшихъ мS.
}. Вразумлю1 тz, и3 настaвлю тS на пyть сeй, в0ньже п0йдеши: ўтвержY на 
тS џчи мои2.
f7. Не бyдите ћкw к0нь и3 мeскъ, и4мже нёсть рaзума: броздaми и3 ўзд0ю 
чє1люсти и4хъ востsгнеши, не приближaющихсz къ тебЁ.
‹. МнHги р†ны грёшному: ўповaющаго же на гDа млcть њбhдетъ.
№i. Весели1тесz њ гDэ и3 рaдуйтесz првdніи, и3 хвали1тесz, вси2 прaвіи с®цемъ.
Слaва:
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18. Господи, да се не посрамя, задето викам към Тебе; а нечестивите да се 

посрамят и да млъкнат в ада.

19. Да онемеят лъжливи уста, които говорят зло против праведника с гордост и 

презрение.

20. Колко много са у Тебе благата, що пазиш за ония, които Ти се боят, и що си 

приготвил за ония, които се уповават на Тебе пред синовете човешки!

21. Ти ги укриваш под покрива на лицето Си от човешките вълнения, скриваш ги 

под сянка от нападки на езиците.

22. Благословен е Господ, задето яви към мене Своята чудна милост в укрепения 

град!

23. В смущението си мислех: отхвърлен съм от Твоите очи; но Ти чу гласа на 

молитвата ми, когато викнах към Тебе.

24. Обичайте Господа, всички Негови праведници; Господ пази верните и 

отплаща с излишък на ония, които постъпват горделиво.

25. Дерзайте, и да крепне сърцето ви; дерзайте всички, които се надявате на 

Господа!

ПСАЛОМ 31. 

1. Блажен е оня, комуто беззаконията са простени, и чиито грехове са покрити!

2. Блажен е онзи човек, комуто Господ няма да вмени грях, и в чийто дух няма 

лукавство!

3. Докле мълчах, изтощиха се костите ми от вседневното ми охкане,

4. защото денем и нощем тежеше над мене Твоята ръка; свежестта ми изчезна 

като през лятна засуха.

5. Но аз Ти открих греха си и не скрих беззаконието си; аз казах: “ще изповядам 

Господу моите престъпления”, и Ти сне от мене вината на греха ми.

6. Затова всеки праведник ще Ти се помоли овреме, и тогава разливът от многото 

води няма да го достигне.

7. Ти си моя закрила: Ти ме пазиш от скръб; окръжаваш ме с радост на 

избавление.

8. “Ще те вразумя - казва Бог, - ще ти насоча пътя, по който да вървиш; ще те 

ръководя, Моето око е над тебе.”

9. “Не бивайте като кон, като неразумна мъска, чиито челюсти трябва да се 

обуздават с юзда и оглавник, за да ти се покоряват.”

10. Много са скърбите за нечестивеца, а който се уповава на Господа, него милост 

окръжава.

11. Веселете се в Господа и радвайте се, праведници; тържествувайте, всички 

прави по сърце.
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Каfjсма є7.
Pал0мъ дв7ду, не надпи1санъ ў є3врє1й, lв.
№. Рaдуйтесz, првdніи, њ гDэ: пр†вымъ подобaетъ похвалA.
в7. И#сповёдайтесz гDеви въ гyслехъ, во pалти1ри десzтострyннэмъ п0йте є3мY:
G. Восп0йте є3мY пёснь н0ву, д0брэ п0йте є3мY со восклицaніемъ:
д7. Ћкw прaво сл0во гDне, и3 вс‰ дэлA є3гw2 въ вёрэ.
є7. Лю1битъ млcтыню и3 сyдъ гDь, млcти гDни и3сп0лнь землS.
ѕ7. Сл0вомъ гDнимъ небесA ўтверди1шасz, и3 д¦омъ ќстъ є3гw2 всS си1ла и4хъ:
з7. Собирazй ћкw мёхъ в0ды морск‡z, полагazй въ сокр0вищихъ бeздны.
}. Да ўбои1тсz гDа всS землS, t негHже да подви1жутсz вси2 живyщіи по 
вселeннэй:
f7. Ћкw т0й речE, и3 бhша: т0й повелЁ, и3 создaшасz.
‹. ГDь разорsетъ совёты kзhкwвъ, tметaетъ же мы6сли людeй и3 tметaетъ 
совёты кнzзeй.
№i. Совётъ же гDень во вёкъ пребывaетъ, помышлє1ніz с®ца є3гw2 въ р0дъ и3 
р0дъ.
в7i. Бlжeнъ kзhкъ, є3мyже є4сть гDь бGъ є3гw2, лю1діе, ±же и3збрA въ наслёдіе 
себЁ.
Gi. Съ нб7сE призрЁ гDь, ви1дэ вс‰ сhны человёчєскіz:
д7i. T гот0вагw жили1ща своегw2 призрЁ на вс‰ живyщыz на земли2:
є7i. Создaвый на є3ди1нэ сердцA и4хъ, разумэвazй на вс‰ дэлA и4хъ.
ѕ7i. Не спасaетсz цaрь мн0гою си1лою, и3 и3споли1нъ не спасeтсz мн0жествомъ 
крёпости своеS.
з7i. Л0жь к0нь во спасeніе, во мн0жествэ же си1лы своеS не спасeтсz.
}i. СE, џчи гDни на боsщыzсz є3гw2, ўповaющыz на млcть є3гw2:
f7i. И#збaвити t смeрти дyшы и4хъ, и3 препитaти | въ глaдъ.
к7. Душa же нaша чaетъ гDа, ћкw пом0щникъ и3 защи1титель нaшъ є4сть:
к7а. Ћкw њ нeмъ возвесели1тсz сeрдце нaше, и3 во и4мz с™0е є3гw2 ўповaхомъ.
к7в. Бyди, гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS.
№. Pал0мъ дв7ду, внегдA и3змэни2 лицE своE пред8 ґвімелeхомъ: и3 tпусти2 
є3го2, и3 tи1де, lг.
в7. Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ.
G. Њ гDэ похвaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3 возвеселsтсz.
д7. Возвели1чите гDа со мн0ю, и3 вознесeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ.
є7. Взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мS и3 t всёхъ скорбeй мои1хъ и3збaви мS.
ѕ7. Приступи1те къ немY и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не постыдsтсz.
з7. Сeй ни1щій воззвA, и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ скорбeй є3гw2 сп7сE и5.
}. Њполчи1тсz ѓгGлъ гDень w4крестъ боsщихсz є3гw2 и3 и3збaвитъ и5хъ.
f7. Вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь: бlжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъ нaнь.
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ПСАЛОМ 32. 

1. Радвайте се, праведници, в Господа: на праведници прилича да славословят.

2. Славете Господа с гусли, пейте Му с десетострунен псалтир;

3. пейте Му нова песен; пейте Му стройно, с възклицание,

4. защото словото на Господа е право, и всичките Му дела са верни.

5. Той обича правда и съд; с милост Господня е пълна земята.

6. Чрез словото на Господа са сътворени небесата, и чрез духа на устата Му - 

цялото им воинство.

7. Той събра като на купища морските води; бездните тури в клетове.

8. Нека се бои от Господа цяла земя; да треперят пред Него всички, които живеят 

във вселената,

9. защото Той рече - и всичко стана; Той заповяда - и всичко се яви.

10. Господ разрушава кроежите на езичниците, унищожава заговорите на 

народите (унищожава кроежите на князете).

11. А решението на Господа пребъдва навеки; мислите на сърцето Му пребъдват 

от рода в род.

12. Блажен оня народ, комуто Господ е Бог, и племето, което Си е Той избрал за 

наследие!

13. От небесата гледа Господ, вижда всички синове човешки;

14. от престола, на който седи, гледа на всички, които живеят по земята:

15. на всички тях Той е създал сърцата и вниква във всички техни дела.

16. Не се спасява цар с много войска; голямата сила не ще защити исполина.

17. Ненадежден е конят за спасяване, с голямата си сила не ще избави.

18. Ето, окото на Господа е над ония, които Му се боят и които се уповават на 

милостта Му,

19. че Той ще спаси душата им от смърт и във време на глад ще ги прехрани.

20. Нашата душа се уповава на Господа: Той е наша помощ и наша защита;

21. за Него се весели сърцето ни, защото на Неговото свето име се уповаваме.

22. Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме.

ПСАЛОМ 33. 

2. Ще благославям Господа във всяко време; хвалата за Него винаги е в устата ми.

3. С Господа ще се хвали душата ми; ще чуят кротките и ще се развеселят.

4. Величайте Господа с мене, и да възхвалим името Му заедно.

5. Подирих Господа, и Той ме послуша и от всички мои опасности ме избави.

6. Които обръщаха поглед към Него, просияваха, и лицата им няма да се 

посрамят.

7. Ето, сиромахът викна, - и Господ чу и го спаси от всичките му беди.

8. Ангелът на Господа застава около ония, които Му се боят, и ги избавя.

9. Вкусете и ще видите, колко благ е Господ! Блажен е човекът, който се Нему 



43

‹. Б0йтесz гDа, вси2 с™jи є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2.
№i. Богaтіи њбнищaша и3 взалкaша: взыскaющіи же гDа не лишaтсz всsкагw 
блaга.
в7i. Пріиди1те, ч†да, послyшайте менE, стрaху гDню научY вaсъ.
Gi. Кт0 є3сть человёкъ хотsй жив0тъ, любsй дни6 ви1дэти блaги;
д7i. Ўдержи2 љзhкъ тв0й t ѕлA и3 ўстнЁ твои2, є4же не глаг0лати льсти2.
є7i. Ўклони1сz t ѕлA и3 сотвори2 блaго: взыщи2 ми1ра и3 пожени2 и5.
ѕ7i. Џчи гDни на првdныz, и3 ќши є3гw2 въ моли1тву и4хъ.
з7i. Лицe же гDне на творsщыz ѕл†z, є4же потреби1ти t земли2 пaмzть 
и4хъ.
}i. Воззвaша првdніи, и3 гDь ўслhша и5хъ и3 t всёхъ скорбeй и4хъ и3збaви и5хъ.
f7i. Бли1з8 гDь сокрушeнныхъ сeрдцемъ, и3 смирє1нныz дyхомъ сп7сeтъ.
к7. МнHги скHрби првdнымъ, и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь.
к7а. Храни1тъ гDь вс‰ кHсти и4хъ, ни є3ди1на t ни1хъ сокруши1тсz.
к7в. Смeрть грёшникwвъ лютA, и3 ненави1дzщіи првdнаго прегрэшaтъ.
к7г. И#збaвитъ гDь дyшы р†бъ свои1хъ, и3 не прегрэшaтъ вси2 ўповaющіи на 
него2.

Слaва:

Pал0мъ дв7ду, lд.
№. Суди2, гDи, њби1дzщыz мS, побори2 борю1щыz мS.
в7. Пріими2 nрyжіе и3 щи1тъ и3 востaни въ п0мощь мою2:
G. И#зсyни мeчь и3 заключи2 сопроти1въ гонsщихъ мS: рцы2 души2 моeй: сп7сeніе 
твоE є4смь ѓзъ.
д7. Да постыдsтсz и3 посрaмzтсz и4щущіи дyшу мою2, да возвратsтсz 
вспsть и3 постыдsтсz мhслzщіи ми2 ѕл†z.
є7. Да бyдутъ ћкw прaхъ пред8 лицeмъ вётра, и3 ѓгGлъ гDень њскорблsz и5хъ:
ѕ7. Да бyдетъ пyть и4хъ тмA и3 п0лзокъ, и3 ѓгGлъ гDень погонszй и5хъ:
з7. Ћкw тyне скрhша ми2 пaгубу сёти своеS, всyе поноси1ша души2 моeй.
}. Да пріи1детъ є3мY сёть, ю4же не вёсть, и3 лови1тва, ю4же скры2, да њб8и1метъ 
и5, и3 въ сёть да впадeтъ въ ню2.
f7. Душa же моS возрaдуетсz њ гDэ, возвесели1тсz њ сп7сeніи є3гw2.
‹. Вс‰ кHсти мо‰ рекyтъ: гDи, гDи, кто2 под0бенъ тебЁ; и3збавлszй ни1ща 
и3з8 руки2 крёпльшихъ є3гw2, и3 ни1ща, и3 ўб0га t расхищaющихъ є3го2.
№i. Востaвше на мS свидётелє непрaведніи, ±же не вёдzхъ, вопрошaху мS.
в7i. Воздaша ми2 лук†ваz воз8 бlг†z, и3 безчaдіе души2 моeй.
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уповава!

10. Бойте се от Господа, (всички) Негови светии, защото няма оскъдност у ония, 

които Му се боят.

11. Лъвчетата бедствуват и търпят глад, а ония, които дирят Господа, не са 

лишени от никое благо.

12. Дойдете, деца, послушайте ме: на страх Господен ще ви науча.

13. Иска ли човек да живее и обича ли дълголетие, за да види блага?

14. Нека сдържа езика си от зло и устата си от коварни думи;

15. нека се отклонява от зло и прави добро; да търси мир и да следва подир него.

16. Очите на Господа са обърнати към праведниците, и ушите Му - към техните 

вопли.

17. Но лицето на Господа е против ония, които вършат зло, за да изтреби от 

земята помена им.

18. Викат (праведниците), и Господ слуша и ги избавя от всичките им скърби.

19. Близо е Господ до сломените по сърце, и смирените по дух ще спаси.

20. Много са скърбите на праведника, но от всички тях Господ ще го избави.

21. Той пази всички негови кости; ни една от тях не ще се строши.

22. Злото ще убие грешника, и които мразят праведника, ще загинат.

23. Господ ще избави душата на рабите Си, и никой от ония, които се Нему 

уповават, няма да загине.

ПСАЛОМ 34. 

1. Застъпи се, Господи, в тъжбата с ония, които ме съдят, и обори борещите се с 

мене;

2. вземи щит и броня и дигни се мен на помощ;

3. извади меч и пресечи пътя на гонителите ми; кажи на душата ми: Аз съм твое 

спасение!

4. В стид и срам да потънат, които търсят душата ми; да се върнат назад и покрият 

с безчестие, които ми мислят зло;

5. да бъдат те като прах пред лицето на вятъра, и Ангел Господен да ги прогонва;

6. да бъде пътят им тъмен и плъзгав, и Ангел Господен да ги преследва,

7. защото без вина скриха за мене мрежата си, без вина изкопаха яма за душата 

ми.

8. Да дойде върху него неочаквана пагуба, и мрежата му, която е скрил за мене, да 

улови самия него; да падне в нея и да загине.

9. А моята душа ще се радва в Господа, ще се весели за спасението от Него.

10. Всичките ми кости ще кажат: Господи, кой е подобен Тебе, Който избавяш 

слаб от силен, беден и сиромах от грабителя му?

11. Дигнаха се против мене неправедни свидетели: каквото не зная, за това ме 

разпитват;

12. връщат ми зло за добро, причиняват сиротинство на душата ми.
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Gi. Ѓзъ же, внегдA nни2 стужaху ми2, њблачaхсz во врeтище и3 смирsхъ 
пост0мъ дyшу мою2, и3 моли1тва моS въ нёдро моE возврати1тсz.
д7i. Ћкw бли1жнему, ћкw брaту нaшему, тaкw ўгождaхъ: ћкw плaчz и3 
сётуz, тaкw смирsхсz.
є7i. И# на мS возвесели1шасz и3 собрaшасz: собрaшасz на мS р†ны, и3 не 
познaхъ: раздэли1шасz, и3 не ўмили1шасz.
ѕ7i. И#скуси1ша мS, подражни1ша мS подражнeніемъ, поскрежетaша на мS 
зубы2 свои1ми.
з7i. ГDи, когдA ќзриши; ўстр0й дyшу мою2 t ѕлодёйства и4хъ, t лє1въ 
є3динор0дную мою2.
}i. И#сповёмсz тебЁ въ цRкви мн0зэ, въ лю1дехъ тsжцэхъ восхвалю1 тz.
f7i. Да не возрaдуютсz њ мнЁ враждyющіи ми2 непрaведнw, ненави1дzщіи мS 
тyне и3 помизaющіи nчи1ма:
к7. Ћкw мнЁ ќбw ми6рнаz глаг0лаху, и3 на гнёвъ лє1сти помышлsху.
к7а. Разшири1ша на мS ўстA сво‰, рёша: блaгоже, блaгоже, ви1дэша џчи 
нaши.
к7в. Ви1дэлъ є3си2, гDи, да не премолчи1ши: гDи, не tступи2 t менE.
к7г. Востaни, гDи, и3 вонми2 судY моемY, б9е м0й и3 гDи м0й, на прю2 мою2.
к7д. Суди1 ми, гDи, по прaвдэ твоeй, гDи б9е м0й, и3 да не возрaдуютсz њ 
мнЁ.
к7є. Да не рекyтъ въ сердцaхъ свои1хъ: блaгоже, блaгоже души2 нaшей: нижE 
да рекyтъ: пожр0хомъ є3го2.
к7ѕ. Да постыдsтсz и3 посрaмzтсz вкyпэ рaдующіисz ѕлHмъ мои6мъ: да 
њблекyтсz въ стyдъ и3 срaмъ велерёчующіи на мS.
к7з. Да возрaдуютсz и3 возвеселsтсz хотsщіи прaвды моеS: и3 да рекyтъ 
вhну, да возвели1читсz гDь, хотsщіи ми1ра рабY є3гw2.
к7и. И# љзhкъ м0й поучи1тсz прaвдэ твоeй, вeсь дeнь хвалЁ твоeй.
№. Въ конeцъ, џтроку гDню дв7ду, lє.
в7. Глаг0летъ пребеззак0нный согрэшaти въ себЁ: нёсть стрaха б9іz пред8 
nчи1ма є3гw2:
G. Ћкw ўльсти2 пред8 ни1мъ њбрэсти2 беззак0ніе своE, и3 возненави1дэти.
д7. Глаг0лы ќстъ є3гw2 беззак0ніе и3 лeсть: не восхотЁ разумёти є4же 
ўблажи1ти.
є7. Беззак0ніе помhсли на л0жи своeмъ: предстA всsкому пути2 неблaгу, њ 
ѕл0бэ же не негодовA.
ѕ7. ГDи, на нб7си2 млcть твоS, и3 и4стина твоS до џблакъ:
з7. Прaвда твоS ћкw г0ры б9іz, судьбы6 тво‰ бeздна мн0га: человёки и3 
скоты2 сп7сeши, гDи.
}. Ћкw ўмн0жилъ є3си2 млcть твою2, б9е: сhнове же человёчестіи въ кр0вэ 
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13. През време на тяхната болест, аз се обличах във вретище, изнурявах душата 

си с пост, и молитвата ми се връщаше в пазухата ми.

14. Постъпвах тъй, като че това беше мой приятел, мой брат; ходех тъжен, с 

наведена глава, като че майка оплаквах.

15. А когато се препъвах, те се радваха и събираха; събираха се хулителите 

против мене, без да зная защо, хулеха и не преставаха;

16. с лицемерни присмехулници скърцаха зъби против мене.

17. Господи, докога ще гледаш това? Отърви душата ми от техните злодейства, 

самотната ми душа - от тия лъвове.

18. Ще Те прославя аз във великото събрание, сред многочислен народ ще Те 

възхваля,

19. за да не тържествуват над мене ония, които враждуват неправедно против 

мене, и да си не смигват с очи ония, които ме мразят без вина;

20. защото не за мир говорят те, а против мирните на земята кроят лукави 

заговори;

21. разтварят уста против мене; говорят: “добре! добре! окото ни видя”.

22. Ти видя, Господи, недей мълча; Господи, не се отдалечавай от мене!

23. Подигни се, пробуди се за моя съд, за моята тъжба, Боже мой и Господи мой!

24. Съди ме по Твоята правда, Господи, Боже мой, та да не тържествуват те над 

мене;

25. да не казват в сърцето си: “добре! (добре!) тъкмо по душата ни!” Да не казват: 

“погълнахме го”.

26. В стид и срам да потънат всички, които се радват на моето нещастие; да се 

облекат в срам и позор, които се големеят над мене.

27. Да се радват и да се веселят, които желаят моята правота, и да говорят 

непрестанно: да се възвеличи Господ, Който желае мир на Своя раб!

28. И езикът ми ще проповядва Твоята правда и Твоята хвала всеки ден.

ПСАЛОМ 35. 

2. Нечестието на беззаконника говори в сърцето ми: страх Божий няма пред очите 

му,

3. защото той се лъсти в очите си, че уж търси беззаконието си, за да го намрази;

4. думите на устата му са неправда и лукавство; той не иска да се вразуми, та да 

върши добро;

5. на леглото си замисля беззаконие, стъпя на лош път, от зло не се гнуси.

6. Господи, Твоята милост е до небесата, Твоята истина - до облаците!

7. Твоята правда като планини Божии, и Твоите съдби - велика бездна! Човеци и 

добитъци пазиш Ти, Господи!

8. Колко е драгоценна Твоята милост, Боже! Синовете човешки са спокойни под 
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крил{ твоє1ю надёzтисz и4мутъ.
f7. Ўпію1тсz t тyка д0му твоегw2, и3 пот0комъ слaдости твоеS напои1ши 
|.
‹. Ћкw ў тебє2 и3ст0чникъ животA, во свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ.
№i. Пробaви млcть твою2 вёдущымъ тS и3 прaвду твою2 пр†вымъ сeрдцемъ.
в7i. Да не пріи1детъ мнЁ ногA гордhни, и3 рукA грёшнича да не подви1житъ 
менE.
Gi. Тaмw пад0ша вси2 дёлающіи беззак0ніе: и3зриновeни бhша, и3 не 
возм0гутъ стaти.
Слaва:
Pал0мъ дв7ду, lѕ.
№. Не ревнyй лукaвнующымъ, нижE зави1ди творsщымъ беззак0ніе.
в7. ЗанE ћкw травA ск0рw и4зсшутъ, и3 ћкw ѕeліе ѕлaка ск0рw tпадyтъ.
G. Ўповaй на гDа и3 твори2 бlгостhню: и3 насели2 зeмлю, и3 ўпасeшисz въ 
богaтствэ є3S.
д7. Наслади1сz гDеви, и3 дaстъ ти2 прошє1ніz сeрдца твоегw2.
є7. Tкрhй ко гDу пyть тв0й и3 ўповaй на него2, и3 т0й сотвори1тъ.
ѕ7. И# и3зведeтъ ћкw свётъ прaвду твою2 и3 судьбY твою2 ћкw полyдне.
з7. Повини1сz гDеви и3 ўмоли2 є3го2. Не ревнyй спёющему въ пути2 своeмъ, 
человёку творsщему законопреступлeніе.
}. Престaни t гнёва и3 њстaви ћрость: не ревнyй, є4же лукaвновати,
f7. ЗанE лукaвнующіи потребsтсz, терпsщіи же гDа, тjи наслёдzтъ зeмлю.
‹. И# є3щE мaлw, и3 не бyдетъ грёшника: и3 взhщеши мёсто є3гw2 и3 не 
њбрsщеши.
№i. Кр0тцыи же наслёдzтъ зeмлю и3 насладsтсz њ мн0жествэ ми1ра.
в7i. Назирaетъ грёшный првdнаго и3 поскрежeщетъ нaнь зубы2 свои1ми:
Gi. ГDь же посмэeтсz є3мY, занE прозирaетъ, ћкw пріи1детъ дeнь є3гw2.
д7i. Мeчь и3звлек0ша грBшницы, напрzг0ша лyкъ св0й, низложи1ти ўб0га и3 
ни1ща, заклaти пр†выz сeрдцемъ.
є7i. Мeчь и4хъ да вни1детъ въ сердцA и4хъ, и3 лyцы и4хъ да сокрушaтсz.
ѕ7i. Лyчше мaлое првdнику, пaче богaтства грёшныхъ мн0га.
з7i. ЗанE мы6шцы грёшныхъ сокрушaтсz, ўтверждaетъ же првdныz гDь.
}i. Вёсть гDь пути6 непор0чныхъ, и3 достоsніе и4хъ въ вёкъ бyдетъ.
f7i. Не постыдsтсz во врeмz лю1тое и3 во днeхъ глaда насhтzтсz, ћкw 
грBшницы поги1бнутъ.
к7. Врази1 же гDни, кyпнw прослaвитисz и5мъ и3 вознести1сz, и3счезaюще ћкw 
дhмъ и3счез0ша.
к7а. Заeмлетъ грёшный и3 не возврати1тъ: првdный же щeдритъ и3 даeтъ.
к7в. Ћкw бlгословsщіи є3го2 наслёдzтъ зeмлю, кленyщіи же є3го2 
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сянката на Твоите криле:

9. те се насищат от тлъстината на Твоя дом, и от потока на Твоите сладости ги 

напояваш;

10. защото у Тебе е изворът на живота: в Твоята светлина ние виждаме светлина.

11. Продължи милостта Си към тия, които Те познават, и правдата Си към 

правите по сърце;

12. да ме не настъпи ногата на гордостта, и ръката на грешника да ме не изгони;

13. там паднаха ония, които вършат беззаконие; съборени са и не могат стана.

ПСАЛОМ 36.

1. Не ревнувай на злодейците, не завиждай на ония, които вършат беззаконие,

2. защото те като трева ще бъдат скоро покосени, и като зелен злак те повяхват.

3. Уповавай се на Господа и върши добро; живей на земята и пази истината.

4. Утешавай се с Господа, и Той ще изпълни желанието на сърцето ти.

5. Предай пътя си на Господа и Нему се уповавай, и Той ще извърши

6. и ще изведе като светлина твоята правда, и твоята справедливост - като 

пладнина.

7. Покори се на Господа и Нему се надявай. Не ревнувай на оня, който успява в 

пътя си, на човек, който лукавствува.

8. Престани да се гневиш и остави яростта; не ревнувай дотолкова, че да правиш 

зло,

9. защото тези, които вършат зло, ще бъдат изтребени, а ония, които се уповават 

на Господа, ще наследят земята.

10. Още малко, и нечестивеца не ще го има; ще погледнеш на мястото му, и - няма 

го.

11. А кротките ще наследят земята и ще се насладят с много мир.

12. Нечестивецът замисля зло против праведника и скърца зъби против него,

13. а Господ се надсмива над него, защото вижда, че денят му иде.

14. Нечестивците вадят меч, изопват лъка си, за да повалят бедния и сиромаха, за 

да прободат ония, които вървят по прав път;

15. мечът им ще се забие в тяхното сърце, и лъковете им ще се пречупят.

16. Малкото у праведника е по-добро от богатството на много нечестивци,

17. защото мишците на нечестивците ще се сломят, а праведниците Господ 

подкрепя.

18. Господ знае дните на непорочните, и тяхното притежание ще пребъде вечно:

19. в усилно време няма да бъдат посрамени и в гладни дни ще бъдат сити;

20. а нечестивците ще загинат, и враговете Господни като агнешка тлъстина ще 

изчезнат, в дим ще изчезнат.

21. Нечестивецът взема в заем и не връща, а праведникът се смилява и дава,

22. защото благословените от Бога ще наследят земята, а проклетите от Него ще 
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потребsтсz.
к7г. T гDа стwпы2 человёку и3справлsютсz, и3 пути2 є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.
к7д. Е#гдA падeтъ, не разбіeтсz, ћкw гDь подкрэплsетъ рyку є3гw2.
к7є. Ю#нёйшій бhхъ, и4бо состарёхсz, и3 не ви1дэхъ првdника њстaвлена, нижE 
сёмене є3гw2 просsща хлёбы.
к7ѕ. Вeсь дeнь ми1луетъ и3 взаи1мъ даeтъ првdный, и3 сёмz є3гw2 во 
бlгословeніе бyдетъ.
к7з. Ўклони1сz t ѕлA и3 сотвори2 бlго, и3 всели1сz въ вёкъ вёка.
к7и. Ћкw гDь лю1битъ сyдъ и3 не њстaвитъ прпdбныхъ свои1хъ: во вёкъ 
сохранsтсz: беззакHнницы же и3зженyтсz, и3 сёмz нечести1выхъ 
потреби1тсz.
к7f. Првdницы же наслёдzтъ зeмлю и3 вселsтсz въ вёкъ вёка на нeй.
l. ЎстA првdнагw поучaтсz премdрости, и3 љзhкъ є3гw2 возглаг0летъ сyдъ.
lа. Зак0нъ бGа є3гw2 сeрдцы є3гw2, и3 не зaпнутсz стwпы2 є3гw2.
lв. Сматрsетъ грёшный првdнаго и3 и4щетъ є4же ўмертви1ти є3го2:
lг. ГDь же не њстaвитъ є3гw2 въ рукY є3гw2, нижE њсyдитъ є3го2, є3гдA сyдитъ 
є3мY.
lд. Потерпи2 гDа и3 сохрани2 пyть є3гw2, и3 вознесeтъ тS є4же наслёдити 
зeмлю: внегдA потреблsтисz грёшникwмъ, ќзриши.
lє. Ви1дэхъ нечести1ваго превозносsщасz и3 вhсzщасz ћкw кeдры лів†нскіz:
lѕ. И# ми1мw и3д0хъ, и3 сE, не бЁ, и3 взыскaхъ є3го2, и3 не њбрётесz мёсто 
є3гw2.
lз. Храни2 неѕл0біе и3 ви1ждь правотY, ћкw є4сть њстaнокъ человёку ми1рну.
lи. БеззакHнницы же потребsтсz вкyпэ: њстaнцы же нечести1выхъ 
потребsтсz.
lf. Сп7сeніе же првdныхъ t гDа, и3 защи1титель и4хъ є4сть во врeмz ск0рби:
м7. И# пом0жетъ и5мъ гDь и3 и3збaвитъ и5хъ, и3 и4зметъ и5хъ t грBшникъ и3 
сп7сeтъ и5хъ, ћкw ўповaша на него2.
Слaва:
Каfjсма ѕ7.
№. Pал0мъ дв7ду, въ воспоминaніе њ суббHтэ, lз.
в7. ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ твои1мъ 
накaжеши менE:
G. Ћкw стрёлы тво‰ ўнз0ша во мнЁ, и3 ўтверди1лъ є3си2 на мнЁ рyку 
твою2.
д7. Нёсть и3сцэлeніz въ пл0ти моeй t лицA гнёва твоегw2, нёсть ми1ра въ 
костeхъ мои1хъ t лицA грBхъ мои1хъ.
є7. Ћкw беззакHніz мо‰ превзыд0ша главY мою2, ћкw брeмz тsжкое 
њтzготёша на мнЁ.
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бъдат изтребени.

23. Господ укрепи стъпките на такъв човек и благоволи към неговите пътища:

24. кога да падне, не пада, защото Господ го поддържа за ръка.

25. Бях млад, вече остарях, и не видях изоставен праведник, нито потомците му 

хляб да просят:

26. той всеки ден се смилява и на заем дава, и неговото потомство ще бъде 

благословено.

27. Избягвай злото и върши добро, и ще живееш вечно

28. защото Господ обича правдата и не оставя Своите светии; те вечно ще бъдат 

запазени; (а беззаконниците ще бъдат изхвърлени) и потомството на нечестивите 

ще бъде изтребено.

29. Праведниците ще наследят земята и ще живеят на нея вечно.

30. Устата на праведника изказват премъдрост, и езикът му изговаря правда.

31. Законът на неговия Бог е в сърцето му; стъпките му няма да се поклатят.

32. Нечестивецът дебне праведника и търси да го умъртви;

33. но Господ няма да го предаде в негови ръце и няма да допусне да го обвинят, 

когато бъде съден.

34. Уповавай се на Господа и се дръж о Неговите пътища: и Той ще те въздигне, 

за да наследиш земята; и когато бъдат изтребвани нечестивците, ти ще видиш.

35. Видях страшен нечестивец, как се ширеше като вкоренено многоклонесто 

дърво;

36. но той премина, и го няма; търся го, и го не намирам.

37. Наблюдавай непорочния и гледай праведника, защото бъднината на такъв 

човек е мир;

38. а беззаконниците всички ще бъдат изтребени; бъднината на нечестивците е 

гибел.

39. От Господа е спасението на праведниците. Той е тям защита в скръбно време;

40. и ще им помогне Господ и ще ги избави; ще ги избави от нечестивците и ще 

ги спаси, защото Нему се уповават.

ПСАЛОМ 37. 

2. Господи, в яростта Си не ме изобличавай и в гнева Си не ме наказвай,

3. защото Твоите стрели се забиха в мене, и Твоята ръка тежи върху ми.

4. Няма здраво място в плътта ми от Твоя гняв; няма мира в моите кости от 

греховете ми;

5. защото беззаконията ми превишиха главата ми, като тежко бреме ме 

притиснаха,
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ѕ7. Возсмердёша и3 согни1ша р†ны мо‰, t лицA безyміz моегw2.
з7. Пострадaхъ и3 слzк0хсz до концA, вeсь дeнь сётуz хождaхъ:
}. Ћкw л‰двіz мо‰ нап0лнишасz поругaній, и3 нёсть и3сцэлeніz въ пл0ти 
моeй.
f7. Њѕл0бленъ бhхъ и3 смири1хсz до ѕэлA, рыкaхъ t воздыхaніz сeрдца 
моегw2.
‹. ГDи, пред8 тоб0ю всE желaніе моE, и3 воздыхaніе моE t тебє2 не ўтаи1сz.
№i. Сeрдце моE смzтeсz, њстaви мS си1ла моS, и3 свётъ џчію моє1ю, и3 т0й 
нёсть со мн0ю.
в7i. Дрyзи мои2 и3 и4скренніи мои2 прsмw мнЁ прибли1жишасz и3 стaша.
Gi. И# бли1жніи мои2 tдалeче менE стaша, и3 нуждaхусz и4щущіи дyшу мою2: и3 
и4щущіи ѕл†z мнЁ глаг0лаху сyєтнаz, и3 льсти6внымъ вeсь дeнь поучaхусz.
д7i. Ѓзъ же ћкw глyхъ не слhшахъ, и3 ћкw нёмъ не tверзazй ќстъ свои1хъ:
є7i. И# бhхъ ћкw человёкъ не слhшай и3 не и3мhй во ўстёхъ свои1хъ 
њбличeніz.
ѕ7i. Ћкw на тS, гDи, ўповaхъ, ты2 ўслhшиши, гDи б9е м0й.
з7i. Ћкw рёхъ: да не когдA порaдуютъ ми сz врази2 мои2: и3 внегдA 
подвижaтисz ногaмъ мои6мъ, на мS велерёчеваша.
}i. Ћкw ѓзъ на р†ны гот0въ, и3 болёзнь моS предо мн0ю є4сть вhну.
f7i. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ возвэщY и3 попекyсz њ грэсЁ моeмъ.
к7. Врази1 же мои2 живyтъ и3 ўкрэпи1шасz пaче менE, и3 ўмн0жишасz 
ненави1дzщіи мS без8 прaвды:
к7а. Воздаю1щіи ми2 ѕл†z воз8 благ†z њболгaху мS, занE гонsхъ бlгостhню.
к7в. Не њстaви менE, гDи б9е м0й, не tступи2 t менE:
к7г. Вонми2 въ п0мощь мою2, гDи сп7сeніz моегw2.
№. Въ конeцъ, їдіfyму, пёснь дв7ду, lи.
в7. Рёхъ: сохраню2 пути6 мо‰, є4же не согрэшaти ми2 љзhкомъ мои1мъ: 
положи1хъ ўстHмъ мои6мъ храни1ло, внегдA востaти грёшному предо мн0ю.
G. Њнэмёхъ и3 смири1хсz, и3 ўмолчaхъ t бл†гъ, и3 болёзнь моS њбнови1сz.
д7. Согрёzсz сeрдце моE во мнЁ, и3 въ поучeніи моeмъ разгори1тсz џгнь: 
глаг0лахъ љзhкомъ мои1мъ:
є7. Скажи1 ми, гDи, кончи1ну мою2 и3 число2 днjй мои1хъ, к0е є4сть, да разумёю, 
что2 лишaюсz ѓзъ.
ѕ7. СE, п‰ди положи1лъ є3си2 дни6 мо‰, и3 состaвъ м0й ћкw ничт0же пред8 
тоб0ю: nбaче всsчєскаz суетA всsкъ человёкъ живhй.
з7. U5бо w4бразомъ х0дитъ человёкъ, nбaче всyе мzтeтсz: сокр0вищствуетъ, 
и3 не вёсть, комY соберeтъ |.
}. И# нhнэ кто2 терпёніе моE; не гDь ли; и3 состaвъ м0й t тебє2 є4сть.
f7. T всёхъ беззак0ній мои1хъ и3збaви мS: поношeніе безyмному дaлъ мS 
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6. смърдят и гноясват моите рани поради безумието ми.

7. Аз се прегърбих и съвсем се наведох, цял ден ходя натъжен;

8. защото чреслата ми са цели възпалени, и няма здраво място в плътта ми.

9. Изнемощях и извънмерно съм съкрушен; викам от мъките на сърцето си.

10. Господи, пред Тебе са всичките ми желания, и моята въздишка не е скрита от 

Тебе.

11. Сърцето ми трепери; моите сили ме напуснаха, и светлината на очите ми, - и 

нея няма у мене.

12. Моите приятели и моите искрени отстъпиха от раните ми, и ближните ми 

стоят надалеч.

13. А които търсят душата ми, турят мрежи, и които ми желаят зло, говорят за 

моето загиване и всеки ден козни кроят;

14. аз пък като глух не чувам и съм като ням, който не отваря устата си;

15. и станах като човек, който не чува и няма в устата си отговор,

16. защото на Тебе, Господи, се уповавам; Ти ще чуеш, Господи, Боже мой.

17. И аз рекох: да не възтържествуват над мене (моите врагове); когато се колебае 

ногата ми, те се големеят над мене.

18. Близко съм да падна, и скръбта ми е винаги пред мене.

19. Беззаконието си съзнавам, съкрушавам се заради греха си.

20. А моите врагове живеят и крепнат, и ония, които ме ненавиждат без вина, се 

умножават;

21. и които ми връщат зло за добро, враждуват против мене, задето следвам 

доброто.

22. Не ме оставяй, Господи, Боже мой, не се отдалечавай от мене;

23. побързай ми на помощ, Господи, Спасителю мой!

ПСАЛОМ 38. 

Рекох си: ще пазя пътищата си, за да не сгреша с езика си, ще обуздавам устата 

си, додето нечестивият е пред мене.

3. Бях ням и безгласен, и мълчах дори за доброто; и скръбта ми се усили.

4. Пламна сърцето ми в мене, огън се разгоря в мислите ми; заговорих с езика си:

5. кажи ми, Господи, моя край, и какво е числото на моите дни, за да зная, какъв е 

векът ми.

6. Ето, Ти си ми дал дни колкото педя, и векът ми е като нищо пред Тебе. 

Наистина, пълна суета е всеки човек, който живее.

7. Наистина, човек ходи като привидение; напразно се лута, събира и не знае, 

кому ще се падне то.

8. И сега какво да очаквам, Господи? надеждата ми е на Тебе.

9. Избави ме от всичките ми беззакония, не ме предавай на безумния за охулване.
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є3си2.
‹. Њнэмёхъ и3 не tверз0хъ ќстъ мои1хъ, ћкw ты2 сотвори1лъ є3си2.
№i. Tстaви t менE р†ны тво‰: t крёпости бо руки2 твоеS ѓзъ и3счез0хъ.
в7i. Во њбличeніихъ њ беззак0ніи наказaлъ є3си2 человёка, и3 и3стazлъ є3си2 
ћкw паучи1ну дyшу є3гw2: nбaче всyе всsкъ человёкъ.
Gi. Ўслhши моли1тву мою2, гDи, и3 молeніе моE внуши2, слeзъ мои1хъ не 
премолчи2: ћкw пресeльникъ ѓзъ є4смь ў тебє2 и3 пришлeцъ, ћкоже вси2 
nтцы2 мои2.
д7i. Њслaби ми2, да почjю, прeжде дaже не tидY, и3 ктомY не бyду.
№. Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, lf.
в7. ТерпS потерпёхъ гDа, и3 внsтъ ми2 и3 ўслhша моли1тву мою2:
G. И# возведe мz t р0ва страстeй и3 t брeніz ти1ны, и3 постaви на кaмени 
н0зэ мои2 и3 и3спрaви стwпы2 мо‰:
д7. И# вложи2 во ўстA мо‰ пёснь н0ву, пёніе бGу нaшему. Ќзрzтъ мн0зи 
и3 ўбоsтсz, и3 ўповaютъ на гDа.
є7. Бlжeнъ мyжъ, є3мyже є4сть и4мz гDне ўповaніе є3гw2, и3 не призрЁ въ 
суєты2 и3 неистовлє1ніz лHжнаz.
ѕ7. МнHга сотвори1лъ є3си2 ты2, гDи б9е м0й, чудесA тво‰, и3 помышлeніємъ 
твои6мъ нёсть кто2 ўпод0битсz тебЁ: возвэсти1хъ и3 глаг0лахъ: 
ўмн0жишасz пaче числA.
з7. Жeртвы и3 приношeніz не восхотёлъ є3си2, тёло же сверши1лъ ми2 є3си2: 
всесожжeній и3 њ грэсЁ не взыскaлъ є3си2.
}. ТогдA рёхъ: сE, пріидY: въ глави1знэ кни1жнэ пи1сано є4сть њ мнЁ:
f7. Е$же сотвори1ти в0лю твою2, б9е м0й, восхотёхъ, и3 зак0нъ тв0й посредЁ 
чрeва моегw2.
‹. Бlговэсти1хъ прaвду въ цRкви вели1цэй, сE, ўстнaмъ мои6мъ не возбраню2: 
гDи, ты2 разумёлъ є3си2.
№i. Прaвду твою2 не скрhхъ въ сeрдцы моeмъ, и4стину твою2 и3 сп7сeніе твоE 
рёхъ, не скрhхъ млcть твою2 и3 и4стину твою2 t с0нма мн0га.
в7i. Тh же, гDи, не ўдали2 щедр0тъ твои1хъ t менE: млcть твоS и3 и4стина 
твоS вhну да застyпитэ мS.
Gi. Ћкw њдержaша мS ѕл†z, и5мже нёсть числA: постиг0ша мS 
беззакHніz мо‰, и3 не возмог0хъ зрёти: ўмн0жишасz пaче вл†съ главы2 
моеS, и3 сeрдце моE њстaви мS.
д7i. Бlговоли2, гDи, и3збaвити мS: гDи, во є4же помощи1 ми, вонми2.
є7i. Да постыдsтсz и3 посрaмzтсz вкyпэ и4щущіи дyшу мою2, и3з8sти ю5: да 
возвратsтсz вспsть и3 постыдsтсz хотsщіи ми2 ѕл†z.
ѕ7i. Да пріи1мутъ ѓбіе стyдъ св0й глаг0лющіи ми2: блaгоже, блaгоже.
з7i. Да возрaдуютсz и3 возвеселsтсz њ тебЁ вси2 и4щущіи тебE, гDи, и3 да 
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10. Станах ням, не си отварям устата, защото Ти направи това.

11. Отклони от мене Твоите удари, аз изчезвам от Твоята поразяваща ръка.

12. Ако чрез изобличения наказваш човека за престъпления, то неговата хубост 

ще се развали като от молци. Тъй всеки човек е суетен!

13. Чуй, Господи, молитвата ми и дай ухо на моите вопли, не бъди безмълвен към 

моите сълзи, защото съм странник у Тебе и пришълец, както и всичките ми отци.

14. Отстъпи от мене, за да мога да се подкрепя, преди да замина и да ме няма 

вече.

ПСАЛОМ 39. 

2. Твърдо се уповавах на Господа, и Той се наклони към мене и чу моите вопли;

3. извлече ме от страшен ров, от тинесто блато, постави на камък нозете ми и 

утвърди стъпките ми;

4. и вложи в устата ми нова песен - хвала на нашия Бог. Мнозина ще видят, ще се 

побоят и ще се уповават на Господа.

5. Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа и се не обръща към 

горделивите и към ония, които се отбиват към лъжата!

6. Много си сторил Ти, Господи, Боже мой: за Твоите чудеса и помисли за нас 

- кой ще се уподоби на Тебе! - бих желал да проповядвам и говоря за тях, но те 

брой нямат.

7. Жертва и принос Ти не пожела; продупчи Ми ушите *; всесъжение и жертва за 

грях не поиска.

8. Тогава рекох: ето, ида; в книжния свитък е писано за Мене;

9. желая да изпълня волята Ти, Боже Мой и Твоят закон е в сърцето Ми.

10. Възвестявах Твоята правда във великото събрание; не забранявах на устата си: 

Ти знаеш това, Господи.

11. Твоята правда не скривах в сърцето си, възвестявах Твоята вярност и 

спасението от Тебе, и не затаявах Твоята милост и Твоята истина пред великото 

събрание.

12. Не спирай, Господи, Твоите щедрости към мене; Твоята милост и Твоята 

истина нека ме пазят непрестанно,

13. защото злини безбройни са ме окръжили; постигнаха ме беззаконията ми, та 

дори да виждам не мога; те са повече от космите на главата ми; моето сърце ме 

остави.

14. Благоволи, Господи, да ме избавиш; Господи, побързай ми на помощ.

15. Да потънат в стид и срам всички, които искат гибелта на душата ми! Да бъдат 

върнати назад и да бъдат предадени на присмех ония, които ми желаят зло.

16. Да се смутят от своя срам ония, които ми говорят: “добре, добре!”

17. Да се радват и да се веселят чрез Тебе всички, които Те търсят, и ония, които 
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рекyтъ вhну, да возвели1читсz гDь, лю1бzщіи сп7сeніе твоE.
}i. Ѓзъ же ни1щъ є4смь и3 ўб0гъ, гDь попечeтсz њ мнЁ: пом0щникъ м0й и3 
защи1титель м0й є3си2 ты2, б9е м0й, не закосни2.
Слaва:
№. Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, м7.
в7. Бlжeнъ разумэвazй на ни1ща и3 ўб0га, въ дeнь лю1тъ и3збaвитъ є3го2 гDь.
G. ГDь да сохрани1тъ є3го2 и3 живи1тъ є3го2, и3 да ўбlжи1тъ є3го2 на земли2 и3 да 
не предaстъ є3гw2 въ рyки врагHвъ є3гw2.
д7. ГDь да пом0жетъ є3мY на nдрЁ болёзни є3гw2: всE л0же є3гw2 њбрати1лъ 
є3си2 въ болBзни є3гw2.
є7. Ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу мою2, ћкw согрэши1хъ ти2.
ѕ7. Врази2 мои2 рёша мнЁ ѕл†z: когдA ќмретъ, и3 поги1бнетъ и4мz є3гw2;
з7. И# вхождaше ви1дэти, всyе глаг0лаше сeрдце є3гw2: собрA беззак0ніе себЁ, 
и3схождaше в0нъ и3 глаг0лаше вкyпэ.
}. На мS шептaху вси2 врази2 мои2, на мS помышлsху ѕл†z мнЁ.
f7. Сл0во законопрестyпное возложи1ша на мS: є3дA спsй не приложи1тъ 
воскреснyти;
‹. И$бо человёкъ ми1ра моегw2, на нег0же ўповaхъ, kдhй хлёбы мо‰, 
возвели1чи на мS запинaніе.
№i. Тh же, гDи, поми1луй мS и3 возстaви мS, и3 воздaмъ и5мъ.
в7i. Въ сeмъ познaхъ, ћкw восхотёлъ мS є3си2, ћкw не возрaдуетсz врaгъ 
м0й њ мнЁ.
Gi. Менe же за неѕл0біе пріsлъ, и3 ўтверди1лъ мS є3си2 пред8 тоб0ю въ вёкъ.
д7i. Бlгословeнъ гDь бGъ ї}левъ t вёка и3 до вёка: бyди, бyди.
№. Въ конeцъ, въ рaзумъ сынHвъ корeовыхъ, pал0мъ дв7ду, м7а.
в7. И$мже w4бразомъ желaетъ є3лeнь на и3ст0чники водны6z, си1це желaетъ 
душA моS къ тебЁ, б9е.
G. ВозжадA душA моS къ бGу крёпкому, жив0му: когдA пріидY и3 kвлю1сz 
лицY б9ію;
д7. Бhша слeзы мо‰ мнЁ хлёбъ дeнь и3 н0щь, внегдA глаг0латисz мнЁ на 
всsкъ дeнь: гдЁ є4сть бGъ тв0й;
є7. Сі‰ помzнyхъ, и3 и3зліsхъ на мS дyшу мою2: ћкw пройдY въ мёсто 
селeніz ди1вна, дaже до д0му б9іz, во глaсэ рaдованіz и3 и3сповёданіz, шyма 
прaзднующагw.
ѕ7. Вскyю приск0рбна є3си2, душE моS; и3 вскyю смущaеши мS; ўповaй на бGа, 
ћкw и3сповёмсz є3мY, сп7сeніе лицA моегw2 и3 бGъ м0й.
з7. Ко мнЁ самомY душA моS смzтeсz: сегw2 рaди помzнyхъ тS t земли2 
їoрдaнски и3 є3рмwніи1мски, t горы2 мaлыz.
}. Бeздна бeздну призывaетъ во глaсэ хлsбій твои1хъ: вс‰ высоты6 тво‰ и3 
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обичат Твоето спасение, да казват непрестанно: велик е Господ!

18. Аз съм беден и сиромах, но Господ се грижи за мене. Ти си помощ моя и 

избавител мой; Боже мой, не закъснявай!

ПСАЛОМ 40. 

2. Блажен оня, който пригледва бедни (и сиромаси)! В злочест ден Господ ще го 

избави.

3. Господ ще го запази и ще заварди живота му; той ще бъде блажен на земята. И 

Ти няма да го предадеш на волята на враговете му.

4. Господ ще го подкрепи в леглото на болестта му. Ти ще измениш цялата му 

постеля през болестта му.

5. Рекох: Господи, помилуй ме, изцели душата ми, защото съгреших пред Тебе.

6. Враговете ми говорят зло за мене: “кога ще умре, и кога ще загине името му?”

7. И ако някой дохожда да ме види, говори лъжа; неговото сърце трупа в себе си 

неправда, и той, щом излезе вън, разправя.

8. Всички, които ме мразят, шепнат си против мене, кроят зло против мене:

9. “законопрестъпност тежи върху него; той легна; няма вече да стане.”

10. Дори човекът, който беше в мир с мене, комуто се осланях, който е ял хляба 

ми, дигна против мене пета.

11. А Ти, Господи, помилуй ме, изправи ме, и аз ще им въздам.

12. По това ще узная, че Ти благоволиш към мене, ако моят враг не 

възтържествува над мене,

13. а мене запазиш читав и ме поставиш пред лицето Си навеки.

14. Благословен Господ, Бог Израилев, от века и до века! Амин, амин!

ПСАЛОМ 41. 

Както кошута жадува за водни потоци, тъй и душата ми, Боже, копнее за Тебе!

3. Душата ми жадува за Бога силний, живий: кога ще дойда и се явя пред лицето 

Божие!

4. Сълзите ми бяха хляб за мене денем и нощем, когато всеки ден ми думаха: де е 

твоят Бог?

5. Колчем си спомня това, изливам душата си, защото съм ходил с многолюдие, 

влизал съм с тях в Божия дом с радостния и славословен глас на празнуващото 

множество.

6. Защо униваш, душо моя, и защо се смущаваш? Уповавай се на Бога, защото аз 

още ще славя Него, моя Спасител и моя Бог.

7. Унива в мене душата ми; затова си спомням за Тебе от земята Иорданска, от 

Ермон, от планина Цоар.

8. Бездна бездна призовава с гласа на Твоите водопади; всички Твои води и Твои 
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вHлны тво‰ на мнЁ преид0ша.
f7. Въ дeнь заповёсть гDь млcть свою2, и3 н0щію пёснь є3гw2 °t менE° , 
моли1тва бGу животA моегw2.
‹. РекY бGу: застyпникъ м0й є3си2, почто2 мS забhлъ є3си2; и3 вскyю сётуz 
хождY, внегдA њскорблsетъ врaгъ;
№i. ВнегдA сокрушaтисz костeмъ мои6мъ, поношaху ми2 врази2 мои2, внегдA 
глаг0лати и5мъ мнЁ на всsкъ дeнь: гдЁ є4сть бGъ тв0й;
в7i. Вскyю приск0рбна є3си2, душE моS; и3 вскyю смущaеши мS; ўповaй на бGа, 
ћкw и3сповёмсz є3мY, сп7сeніе лицA моегw2 и3 бGъ м0й.
Pал0мъ дв7ду, не надпи1санъ ў є3врє1й, м7в.
№. Суди1 ми, б9е, и3 разсуди2 прю2 мою2: t kзhка непрепод0бна, t человёка 
непрaведна и3 льсти1ва и3збaви мS.
в7. ЗанE ты2 є3си2, б9е, крёпость моS, вскyю tри1нулъ мS є3си2; и3 вскyю 
сётуz хождY, внегдA њскорблsетъ врaгъ;
G. Посли2 свётъ тв0й и3 и4стину твою2: т† мS настaвиста, и3 введ0ста мS въ 
г0ру с™yю твою2 и3 въ селє1ніz тво‰.
д7. И# вни1ду къ жeртвеннику б9ію, къ бGу веселsщему ю4ность мою2: 
и3сповёмсz тебЁ въ гyслехъ, б9е, б9е м0й.
є7. Вскyю приск0рбна є3си2, душE моS; и3 вскyю смущaеши мS; ўповaй на бGа, 
ћкw и3сповёмсz є3мY, сп7сeніе лицA моегw2 и3 бGъ м0й.
Слaва:
№. Въ конeцъ, сынHвъ корeовыхъ, въ рaзумъ, pал0мъ м7г.
в7. Б9е, ўши1ма нaшима ўслhшахомъ, и3 nтцы2 нaши возвэсти1ша нaмъ 
дёло, є4же содёлалъ є3си2 во днeхъ и4хъ, во днeхъ дрeвнихъ.
G. РукA твоS kзhки потреби2, и3 насади1лъ | є3си2: њѕл0билъ є3си2 лю1ди и3 
и3згнaлъ є3си2 |.
д7. Не бо мечeмъ свои1мъ наслёдиша зeмлю, и3 мhшца и4хъ не спасE и4хъ, но 
десни1ца твоS и3 мhшца твоS и3 просвэщeніе лицA твоегw2, ћкw бlговоли1лъ 
є3си2 въ ни1хъ.
є7. Ты2 є3си2 сaмъ цRь м0й и3 бGъ м0й, заповёдаzй спасє1ніz ї†кwвлz.
ѕ7. Њ тебЁ враги2 нaшz и3збодeмъ р0ги, и3 њ и4мени твоeмъ ўничижи1мъ 
востаю1щыz на ны2.
з7. Не на лyкъ бо м0й ўповaю, и3 мeчь м0й не спасeтъ менE:
}. Сп7слъ бо є3си2 нaсъ t стужaющихъ нaмъ, и3 ненави1дzщихъ нaсъ посрами1лъ 
є3си2.
f7. Њ бз7э похвaлимсz вeсь дeнь, и3 њ и4мени твоeмъ и3сповёмысz во вёкъ.
‹. Нhнэ же tри1нулъ є3си2 и3 посрами1лъ є3си2 нaсъ, и3 не и3зhдеши, б9е, въ 
си1лахъ нaшихъ.
№i. Возврати1лъ є3си2 нaсъ вспsть при вразёхъ нaшихъ, и3 ненави1дzщіи нaсъ 
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вълни преминаха над мене.

9. Денем Господ ще покаже милостта Си, и нощем песен ще Му пея, молитва към 

Бога на моя живот.

10. Ще кажа на Бога, моя застъпник: защо си ме забравил? Защо ходя натъжен от 

обидите на врага?

11. Сякаш костите ми се трошат, кога враговете ми се гаврят над мене, кога ми 

думат всеки ден: де е твоят Бог?

12. Защо униваш, душо моя, и защо се смущаваш? Уповавай се на Бога, защото аз 

още ще славя Него, моя Спасител и моя Бог.

ПСАЛОМ 42.

1. Съди ме, Боже, и застъпи се в тъжбата ми с тоя недобър народ. Избави ме от 

лукав и несправедлив човек,

2. защото Ти си Бог на моята сила. Защо си ме отхвърлил? Защо ходя натъжен от 

обидите на врага?

3. Прати Твоята светлина и Твоята истина да ме водят и да ме доведат на Твоята 

света планина и в Твоите обиталища.

4. И ще се приближа до Божия жертвеник, до Бога на радостта и на моето 

веселие, и на гусли ще Те славя, Боже, Боже мой!

5. Защо униваш, душо моя, и защо се смущаваш? Уповавай се на Бога, защото 

още ще славя Него, моя Спасител и моя Бог.

ПСАЛОМ 43. 

2. Боже, с ушите си сме чули, нашите отци са ни разказвали за делото, което си 

сторил през техни дни, в стародавни дни:

3. Ти с Твоята ръка си изтребил народи, а тях си настанил: поразил си племена и 

си ги изгонил;

4. защото те не с меча си са придобили земята, и не тяхната мишца ги е спасила, 

а Твоята десница и Твоята мишца, и светлината на Твоето лице, понеже Ти си 

благоволил към тях.

5. Боже, Царю мой! Ти си същият; дари спасение на Иакова.

6. С Тебе, като с рогове, избождаме нашите врагове, в Твое име ще стъпчим с 

нозе ония, които въстават против нас;

7. защото не на моя лък се уповавам, и не моят меч ще ме спаси;

8. но Ти ще ни спасиш от враговете ни и ще посрамиш ония, които ни мразят.

9. С Бога ще се хвалим всеки ден и Твоето име ще славим вечно.

10. Но сега Ти ни отритна и посрами, и не излизаш с нашите войски;

11. обърна ни в бягство пред врага, и ония, които ни мразят, ограбват ни.
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расхищaху себЁ.
в7i. Дaлъ є3си2 нaсъ ћкw џвцы снёди, и3 во kзhцэхъ разсёzлъ ны2 є3си2.
Gi. Tдaлъ є3си2 лю1ди тво‰ без8 цэны2, и3 не бЁ мн0жество въ восклицaніихъ 
нaшихъ.
д7i. Положи1лъ є3си2 нaсъ поношeніе сосёдwмъ нaшымъ, подражнeніе и3 поругaніе 
сyщымъ w4крестъ нaсъ.
є7i. Положи1лъ є3си2 нaсъ въ при1тчу во kзhцэхъ, покивaнію главы2 въ лю1дехъ.
ѕ7i. Вeсь дeнь срaмъ м0й предо мн0ю є4сть, и3 стyдъ лицA моегw2 покрh мz,
з7i. T глaса поношaющагw и3 њклеветaющагw, t лицA врaжіz и3 
и3згонsщагw.
}i. Сі‰ вс‰ пріид0ша на ны2, и3 не забhхомъ тебє2, и3 не непрaвдовахомъ въ 
завётэ твоeмъ,
f7i. И# не tступи2 вспsть сeрдце нaше: и3 ўклони1лъ є3си2 стези2 нaшz t пути2 
твоегw2,
к7. Ћкw смири1лъ є3си2 нaсъ на мёстэ њѕлоблeніz, и3 прикрh ны сёнь 
смeртнаz.
к7а. Ѓще забhхомъ и4мz бGа нaшегw, и3 ѓще воздёхомъ рyки нaшz къ б0гу 
чуждeму,
к7в. Не бGъ ли взhщетъ си1хъ; т0й бо вёсть т†йнаz сeрдца.
к7г. ЗанE тебє2 рaди ўмерщвлsемсz вeсь дeнь, вмэни1хомсz ћкw џвцы 
заколeніz.
к7д. Востaни, вскyю спи1ши, гDи; воскrни2, и3 не tри1ни до концA.
к7є. Вскyю лицE твоE tвращaеши; забывaеши нищетY нaшу и3 ск0рбь нaшу;
к7ѕ. Ћкw смири1сz въ пeрсть душA нaша, прильпE земли2 ўтр0ба нaша.
к7з. Воскrни2, гDи, помози2 нaмъ, и3 и3збaви нaсъ и4мене рaди твоегw2.
№. Въ конeцъ, њ и3змэнsемыхъ сынHмъ корewвымъ въ рaзумъ, 
пёснь њ возлю1бленнэмъ, м7д.
в7. Tрhгну сeрдце моE сл0во блaго, глаг0лю ѓзъ дэлA мо‰ цReви: љзhкъ 
м0й тр0сть кни1жника скоропи1сца.
G. Красeнъ добр0тою пaче сынHвъ человёческихъ, и3зліsсz бlгодaть во 
ўстнaхъ твои1хъ: сегw2 рaди бlгослови1 тz бGъ во вёкъ.
д7. Препоsши мeчь тв0й по бедрЁ твоeй, си1льне,
є7. Красот0ю твоeю и3 добр0тою твоeю: и3 налzцы2, и3 ўспэвaй, и3 цrтвуй 
и4стины рaди и3 кр0тости и3 прaвды: и3 настaвитъ тS ди1внw десни1ца твоS.
ѕ7. Стрёлы тво‰ и3з8wщрє1ны, си1льне: лю1діе под8 тоб0ю падyтъ въ сeрдцы 
вр†гъ цReвыхъ.
з7. Пrт0лъ тв0й, б9е, въ вёкъ вёка: жeзлъ прaвости жeзлъ цrтвіz 
твоегw2.
}. Возлюби1лъ є3си2 прaвду и3 возненави1дэлъ є3си2 беззак0ніе: сегw2 рaди помaза 
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12. Предаде ни като овци на изядане и ни разпиля между народите;

13. продаде народа Си без печалба и не подигна цената му;

14. предаде ни за укор на съседите ни, за присмех и хула на ония, които живеят 

около нас;

15. направи ни за притча в народите, за кимване с глава между друговерците.

16. Всеки ден моето унижение пред мене, и срам покрива лицето ми

17. от гласа на хулителя и клеветника, от погледите на врага и отмъстителя:

18. всичко това дойде върху нас, ала ние Те не забравихме и Твоя завет не 

нарушихме.

19. Сърцето ни не отстъпи назад, и стъпките ни се не отклониха от Твоя път,

20. когато ни съкруши в земята на змейовете и ни покри със смъртна сянка.

21. Ако бяхме забравили името на нашия Бог и протегнехме ръце към чужди бог,

22. то Бог не щеше ли да подири сметка за това? защото Той знае тайните на 

сърцето.

23. Заради Тебе ни затриват всеки ден, смятат ни за овци, обречени на клане.

24. Стани, защо спиш, Господи! пробуди се, не отритвай ни завинаги!

25. Защо криеш лицето Си, забравяш скръбта ни и угнетението ни?

26. Защото душата ни е унизена до прах, утробата ни е прилепнала о земята.

27. Дигни се нам на помощ, и ни избави поради Твоята милост.

ПСАЛОМ 44. 
2. Из сърцето ми се изля блага дума; аз говоря: моята песен е за 
Царя; езикът ми е перо на бързописец.
3. Ти си най-прекрасният от синовете човечески; благодат се 
изля от Твоите уста; затова Бог Те е благословил навеки.
4. Препаши на бедро меча Си, о Силний! Препаши се с Твоята 
слава и красота!
5. И в това Твое украшение побързай, седни в колесница заради 
истината, красотата и правдата, и Твоята десница ще Ти покаже 
чудни дела.
6. Остри са Твоите стрели (о Силний), народите ще паднат пред 
Тебе, - те са в сърцето на Царевите врагове.
7. Твоят престол, Боже, е вечен; жезълът на правотата е жезъл 
на Твоето царство.
8. Ти обикна правдата и намрази беззаконието, затова, Боже, 
Твоят Бог Те помаза с елей на радост повече от Твоите 
съучастници.
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тS, б9е, бGъ тв0й є3лeемъ рaдости пaче прич†стникъ твои1хъ.
f7. СмЂрна и3 стaкти и3 касjа t ри1зъ твои1хъ, °t тsжестей слон0выхъ° , и3з8 
ни1хже возвесели1ша тS.
‹. Дщє1ри царeй въ чeсти твоeй: предстA цари1ца њдеснyю тебє2, въ ри1захъ 
позлащeнныхъ њдёzна преиспещрeна.
№i. Слhши, дщи2, и3 ви1ждь, и3 приклони2 ќхо твоE, и3 забyди лю1ди тво‰ и3 
д0мъ nтцA твоегw2:
в7i. И# возжелaетъ цRь добр0ты твоеS, занE т0й є4сть гDь тв0й, и3 
поклони1шисz є3мY,
Gi. И# дщи2 тЂрова съ дaры: лицY твоемY пом0лzтсz богaтіи лю1дстіи.
д7i. ВсS слaва дщeре цReвы внyтрь: р‰сны златhми њдёzна и3 преиспещрeна.
є7i. Приведyтсz цRю2 дBвы в8слёдъ є3S, и4скрєнніz є3S приведyтсz тебЁ:
ѕ7i. Приведyтсz въ весeліи и3 рaдованіи, введyтсz въ хрaмъ цReвъ.
з7i. Вмёстw nтє1цъ твои1хъ бhша сhнове твои2: постaвиши | кн‰зи по 
всeй земли2.
}i. ПомzнY и4мz твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ: сегw2 рaди лю1діе 
и3сповёдzтсz тебЁ въ вёкъ и3 во вёкъ вёка.
№. Въ конeцъ, њ сынёхъ корeовыхъ, њ тaйныхъ, pал0мъ м7є.
в7. БGъ нaмъ прибёжище и3 си1ла, пом0щникъ въ ск0рбехъ њбрётшихъ ны2 
ѕэлw2.
G. Сегw2 рaди не ўбои1мсz, внегдA смущaетсz землS, и3 прелагaютсz г0ры въ 
сердцA морск†z.
д7. Возшумёша и3 смzт0шасz в0ды и4хъ, смzт0шасz г0ры крёпостію є3гw2.
є7. РBчнаz ўстремлє1ніz веселsтъ грaдъ б9ій: њс™и1лъ є4сть селeніе своE 
вhшній.
ѕ7. БGъ посредЁ є3гw2, и3 не подви1житсz: пом0жетъ є3мY бGъ ќтрw заyтра.
з7. Смzт0шасz kзhцы, ўклони1шасz ц†рствіz: дадE глaсъ св0й вhшній, 
подви1жесz землS.
}. ГDь си1лъ съ нaми, застyпникъ нaшъ бGъ їaкwвль.
f7. Пріиди1те и3 ви1дите дэлA б9іz, ±же положи2 чудесA на земли2:
‹. Teмлz бр†ни до конє1цъ земли2, лyкъ сокруши1тъ и3 сл0митъ nрyжіе, и3 
щиты2 сожжeтъ nгнeмъ.
№i. Ўпраздни1тесz и3 разумёйте, ћкw ѓзъ є4смь бGъ: вознесyсz во 
kзhцэхъ, вознесyсz на земли2.
в7i. ГDь си1лъ съ нaми, застyпникъ нaшъ бGъ їaкwвль.
Слaва:
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9. Всички Твои дрехи благоухаят на смирна, алой и касия; из чертози от слонова 

кост Те веселят.

10. Царски дъщери са между Твоите почетни; застана царица Теб отдясно в 

офирско злато.

11. Чуй, дъще, и виж, наклони ухо и забрави твоя народ и дома на баща си.

12. И силно ще пожелае Царят твоята красота, защото Той е твой Господ, и ти Му 

се поклони.

13. И дъщерята тирска с дарове и най-богатите от народа ще умоляват лицето Ти.

14. Всичката слава на царската дъщеря е вътре: нейната дреха е със злато везана;

15. в изпъстрена дреха я довеждат при Царя; след нея водят при Тебе девици, 

нейни дружки,

16. довеждат ги с веселие и ликуване, влизат в Царевия чертог.

17. Вместо Твоите бащи, ще бъдат Твоите синове; Ти ще ги туриш князе по цяла 

земя.

18. Ще направя да се помни Твоето име от рода в род; затова народите ще Те 

славят от века до века.

ПСАЛОМ 45. 

2. Бог е нам прибежище и сила, бърз помощник в беди,

3. затова няма да се уплашим, макар и земята да се разклати и планините да се 

преместят в сърцето морско.

4. Нека бучат и се подигат водите им, нека се тресат планините от вълнението им.

5. Речни потоци веселят Божия град, светото жилище на Всевишния.

6. Бог е всред него; той няма да се поклати: Бог ще му помогне от ранно утро.

7. Разфучаха се народите; дигнаха се царствата: (Всевишният) даде Своя глас, и 

земята се разтопи.

8. Господ на силите е с нас, Бог на Иакова е наш застъпник.

9. Дойдете и вижте делата на Господа, - какви опустошения направи Той по 

земята:

10. прекратявайки войните докрай земя, строши лък и пречупи копие, колесници 

с огън изгори.

11. Застанете и познайте, че Аз съм Бог: ще бъда превъзнесен у народите, 

превъзнесен по земята.

12. Господ на силите е с нас, Бог на Иакова е наш застъпник.
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Каfjсма з7.
№. Въ конeцъ, њ сынёхъ корeовыхъ, pал0мъ, м7ѕ.
в7. Вси2 kзhцы, восплещи1те рукaми, воскли1кните бGу глaсомъ рaдованіz:
G. Ћкw гDь вhшній стрaшенъ, цRь вeлій по всeй земли2:
д7. Покори2 лю1ди нaмъ и3 kзhки под8 н0ги нaша:
є7. И#збрA нaмъ достоsніz своE, добр0ту їaкwвлю, ю4же возлюби2.
ѕ7. Взhде бGъ въ воскликновeніи, гDь во глaсэ трyбнэ.
з7. П0йте бGу нaшему, п0йте: п0йте цReви нaшему, п0йте:
}. Ћкw цRь всеS земли2 бGъ, п0йте разyмнw.
f7. ВоцRи1сz бGъ над8 kзhки: бGъ сэди1тъ на пrт0лэ с™ёмъ своeмъ.
‹. Кн‰зи лю1дстіи собрaшасz съ бGомъ ґвраaмлимъ: ћкw б9іи держaвніи 
земли2 ѕэлw2 вознес0шасz.
№. Pал0мъ пёсни сынHвъ корeовыхъ, вторhz суббHты, м7з.
в7. Вeлій гDь и3 хвaленъ ѕэлw2 во грaдэ бGа нaшегw, въ горЁ с™ёй є3гw2,
G. Бlгокорeннымъ рaдованіемъ всеS земли2: г0ры сіHнскіz, рeбра сёверwва, 
грaдъ цRS вели1кагw.
д7. БGъ °въ тsжестэхъ°  є3гw2 знaемь є4сть, є3гдA заступaетъ и5.
є7. Ћкw сE, цaріе зeмстіи собрaшасz, снид0шасz вкyпэ:
ѕ7. Тjи ви1дэвше тaкw, ўдиви1шасz, смzт0шасz, подвиг0шасz:
з7. Трeпетъ пріsтъ | тaмw, бwлёзни ћкw раждaющіz.
}. Дyхомъ бyрнымъ сокруши1ши корабли2 fарс‡йскіz.
f7. Ћкоже слhшахомъ, тaкw и3 ви1дэхомъ во грaдэ гDа си1лъ, во грaдэ бGа 
нaшегw: бGъ њсновA и3 въ вёкъ.
‹. Пріsхомъ, б9е, млcть твою2 посредЁ людeй твои1хъ.
№i. По и4мени твоемY, б9е, тaкw и3 хвалA твоS на концaхъ земли2: прaвды 
и3сп0лнь десни1ца твоS.
в7i. Да возвесели1тсz горA сіHнскаz, и3 да возрaдуютсz дщє1ри їудє1йскіz, 
судeбъ рaди твои1хъ, гDи.
Gi. Њбыди1те сіHнъ и3 њбыми1те є3го2, повёдите въ столпёхъ є3гw2:
д7i. Положи1те сердцA в†ша въ си1лу є3гw2, и3 раздэли1те д0мы є3гw2, ћкw да 
повёсте въ р0дэ и3нёмъ.
є7i. Ћкw т0й є4сть бGъ нaшъ во вёкъ и3 въ вёкъ вёка: т0й ўпасeтъ нaсъ 
во вёки.
№. Въ конeцъ, сынHмъ корewвымъ, pал0мъ, м7и.
в7. Ўслhшите сі‰, вси2 kзhцы, внуши1те, вси2 живyщіи по вселeннэй,
G. Земнор0дніи же и3 сhнове человёчестіи, вкyпэ богaтъ и3 ўб0гъ.
д7. ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость, и3 поучeніе сeрдца моегw2 рaзумъ.
є7. Приклоню2 въ при1тчу ќхо моE, tвeрзу во pалти1ри ганaніе моE.
ѕ7. Вскyю бою1сz въ дeнь лю1тъ; беззак0ніе пzты2 моеS њбhдетъ мS.
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ПСАЛОМ 46. 

Запляскайте с ръце, всички народи, възкликнете към Бога с радостен глас;

3. защото Всевишний Господ е страшен, велик Цар е над цялата земя;

4. покори нам под нозете ни народи и племена;

5. избра за нас нашето наследие, красотата на Иакова, когото възлюби.

6. Бог възлезе при възклицания, Господ възлезе при тръбен звук.

7. Пейте на нашия Бог, пейте; пейте на нашия Цар, пейте,

8. защото Бог е Цар на цяла земя; пейте всички разумно.

9. Бог се възцари над народите, Бог седна на светия Свой престол;

10. князете на народите се събраха при народа на Бога Авраамов, защото земните 

щитове са на Бога; Той е превъздигнат над тях.

ПСАЛОМ 47. 

2. Велик е Господ и всехвален в града на нашия Бог, на светата Негова планина.

3. Прекрасна възвишеност, радост на цяла земя е планина Сион; на северната й 

страна е градът на великия Цар.

4. В неговите жилища Бог е познат като застъпник:

5. защото, ето събраха се царете и всички минаха покрай него;

6. видяха и се почудиха, смутиха се и удариха на бяг;

7. страх и мъка ги обхвана там, като жена, кога ражда;

8. с източния вятър Ти съкруши тарсиските кораби.

9. Както сме слушали, така и видяхме в града на Господа на силите, в града на 

нашия Бог: Бог ще го утвърди навеки.

10. Ние размишлявахме, Боже, за Твоята благост сред Твоя храм.

11. Както Твоето име, Боже, така и Твоята хвала е до краищата на земята; Твоята 

десница е пълна с правда.

12. Да се весели планина Сион, (и) да се радват иудейските дъщери заради Твоите 

съдби (Господи).

13. Идете около Сион и го обиколете, пребройте кулите му:

14. обърнете сърцето си към неговите укрепления; разгледайте неговите домове, 

за да разкажете на бъдещия род,

15. защото този Бог е Бог наш на вечни векове: Той ще бъде наш вожд до самата 

смърт.

ПСАЛОМ 48. 

2. Чуйте това, всички народи; внимавайте в това всички, които живеете по 

вселената:

3. и прости, и видни, както богат, тъй и сиромах.

4. Устата ми ще изговорят мъдрост, и размишленията на сърцето ми - знание.

5. Ще наклоня ухо към притчата; с гусла ще открия гатанката си:

6. “защо да се боя в усилни дни, когато беззаконието на моите пътища ме 
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з7. Надёющіисz на си1лу свою2 и3 њ мн0жествэ богaтства своегw2 хвaлzщіисz:
}. Брaтъ не и3збaвитъ, и3збaвитъ ли человёкъ; не дaстъ бGу и3змёны за сS,
f7. И# цёну и3збавлeніz души2 своеS: и3 ўтруди1сz въ вёкъ,
‹. И# жи1въ бyдетъ до концA, не ќзритъ пaгубы.
№i. Е#гдA ўви1дитъ прем{дрыz ўмирaющыz, вкyпэ безyменъ и3 несмhсленъ 
поги1бнутъ, и3 њстaвzтъ чужди6мъ богaтство своE.
в7i. И# гр0би и4хъ жили6ща и4хъ во вёкъ, селє1ніz и4хъ въ р0дъ и3 р0дъ, нарек0ша 
и3менA сво‰ на землsхъ.
Gi. И# человёкъ въ чeсти сhй не разумЁ, приложи1сz скотHмъ 
несмhслєннымъ и3 ўпод0бисz и5мъ.
д7i. Сeй пyть и4хъ соблaзнъ и5мъ, и3 по си1хъ во ўстёхъ свои1хъ бlговолsтъ.
є7i. Ћкw џвцы во ѓдэ положeни сyть, смeрть ўпасeтъ |: и3 њбладaютъ 
и4ми прaвіи заyтра, и3 п0мощь и4хъ њбетшaетъ во ѓдэ: t слaвы своеS 
и3зриновeни бhша.
ѕ7i. Nбaче бGъ и3збaвитъ дyшу мою2 и3з8 руки2 ѓдовы, є3гдA пріeмлетъ мS.
з7i. Не ўб0йсz, є3гдA разбогатёетъ человёкъ, и3ли2 є3гдA ўмн0житсz слaва 
д0му є3гw2:
}i. Ћкw внегдA ўмрeти є3мY, не в0зметъ вс‰, нижE сни1детъ съ ни1мъ слaва 
є3гw2.
f7i. Ћкw душA є3гw2 въ животЁ є3гw2 бlгослови1тсz, и3сповёстсz тебЁ, є3гдA 
бlгосотвори1ши є3мY.
к7. Вни1детъ дaже до р0да nтє1цъ свои1хъ, дaже до вёка не ќзритъ свёта.
к7а. И# человёкъ въ чeсти сhй не разумЁ, приложи1сz скотHмъ 
несмhслєннымъ и3 ўпод0бисz и5мъ.
Слaва:
Pал0мъ ґсaфу, м7f.
№. БGъ богHвъ гDь глаг0ла, и3 призвA зeмлю t востHкъ с0лнца до з†падъ.
в7. T сіHна бlголёпіе красоты2 є3гw2:
G. БGъ ћвэ пріи1детъ, бGъ нaшъ, и3 не премолчи1тъ: џгнь пред8 ни1мъ 
возгори1тсz, и3 w4крестъ є3гw2 бyрz ѕёлна.
д7. Призовeтъ нeбо свhше, и3 зeмлю, разсуди1ти лю1ди сво‰.
є7. Собери1те є3мY прпdбныz є3гw2, завэщaющыz завётъ є3гw2 њ жeртвахъ.
ѕ7. И# возвэстsтъ нб7сA прaвду є3гw2: ћкw бGъ судіS є4сть.
з7. Ўслhшите, лю1діе мои2, и3 возглаг0лю вaмъ, ї}лю, и3 засвидётельствую 
тебЁ: бGъ, бGъ тв0й є4смь ѓзъ.
}. Не њ жeртвахъ твои1хъ њбличY тS, всесожжє1ніz же тво‰ предо мн0ю 
сyть вhну:
f7. Не пріимY t д0му твоегw2 тельцHвъ, нижE t стaдъ твои1хъ козлHвъ.
‹. Ћкw мои2 сyть вси2 ѕвёріе дубрaвніи, ск0ти въ горaхъ и3 вол0ве:
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обиколи?”

7. Вие, които се надявате на силите си и се хвалите с голямото си богатство, 

чуйте:

8. човек не може да изкупи брата си, нито да даде откуп Богу за него:

9. скъпа е цената за изкупване техните души, и това не ще бъде никога,

10. щото някой да остане да живее завинаги и да не види гроб.

11. Всеки вижда, че и мъдрите умират, както и невежите, и безсмислените загиват 

и оставят имота си на други.

12. Те си мислят, че домовете им са вечни, и че жилищата им са от рода в род, и 

земите си наричат със свои имена.

13. Но човек в почит не ще пребъде; ще се уподоби на животните, които загиват.

14. Тоя техен път е тяхно безумие, макар следващите подир тях да одобряват 

мнението им.

15. Като овци ги затварят в преизподнята; смъртта ще ги пасе, а на утрото 

праведниците ще господаруват над тях; силата им ще се изтощи; гробът е тяхното 

жилище.

16. Но Бог ще избави душата ми от властта на преизподнята, кога ме приеме.

17. Не бой се, кога човек богатее, кога славата на дома му расте:

18. защото, умирайки, нищо няма да вземе; славата му не ще отиде подире му;

19. макар приживе той да облажава душата си, и тебе хвалят, че си угаждаш;

20. той ще отиде в рода на своите бащи, които никога няма да видят светлина.

21. Човек, който е в почит и е неразумен, е подобен на животните, които загиват.

ПСАЛОМ 49. 

1. Бог на боговете, Господ заговори и призовава земята от изгрев-слънце до запад.

2. От Сион, връх на красотата, се явява Бог;

3. иде нашият Бог, и не в безмълвие: пред Него - всепоядащ огън, и около Него - 

силна буря.

4. Отгоре Той призовава небе и земя, за да съди Своя народ:

5. съберете при Мене Моите светии, които при жертва са встъпили в завет с 

Мене.

6. И небесата ще прогласят Неговата правда, защото тоя съдия е Бог.

7. Слушай, народе Мой, Аз ще говоря; Израилю, ще свидетелствувам против 

тебе: Аз съм Бог, твой Бог.

8. Не за твоите жертви ще те укорявам; твоите всесъжения винаги са пред Мене;

9. няма да приема телец от твоя дом, нито козли от твоите дворове,

10. защото Мои са всички зверове в гората, и добитъкът по хилядите планини;
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№i. Познaхъ вс‰ пти6цы небє1сныz, и3 красотA сeльнаz со мн0ю є4сть.
в7i. Ѓще взaлчу, не рекY тебЁ: моs бо є4сть вселeннаz и3 и3сполнeніе є3S.
Gi. Е#дA ћмъ мzсA ю4нча; и3ли2 кр0вь козлHвъ пію2;
д7i. Пожри2 бGови жeртву хвалы2 и3 воздaждь вhшнему моли6твы тво‰:
є7i. И# призови1 мz въ дeнь ск0рби твоеS, и3 и3змy тz, и3 прослaвиши мS.
ѕ7i. Грёшнику же речE бGъ: вскyю ты2 повёдаеши њправд†ніz мо‰ и3 
воспріeмлеши завётъ м0й ўсты2 твои1ми;
з7i. Тh же возненави1дэлъ є3си2 наказaніе и3 tвeрглъ є3си2 словесA мо‰ вспsть.
}i. Ѓще ви1дэлъ є3си2 тaтz, тeклъ є3си2 съ ни1мъ, и3 съ прелюбодёемъ ўчaстіе 
твоE полагaлъ є3си2:
f7i. ЎстA тво‰ ўмн0жиша ѕл0бу, и3 љзhкъ тв0й сплетaше льщє1ніz:
к7. СэдS на брaта твоего2 клеветaлъ є3си2 и3 на сhна мaтере твоеS полагaлъ 
є3си2 соблaзнъ.
к7а. Сі‰ сотвори1лъ є3си2, и3 ўмолчaхъ, вознепщевaлъ є3си2 беззак0ніе, ћкw 
бyду тебЁ под0бенъ: њбличy тz и3 предстaвлю пред8 лицeмъ твои1мъ грэхи2 
тво‰.
к7в. Разумёйте ќбw сі‰, забывaющіи бGа, да не когдA похи1титъ, и3 не 
бyдетъ и3збавлszй.
к7г. Жeртва хвалы2 прослaвитъ мS, и3 тaмw пyть, и4мже kвлю2 є3мY сп7сeніе 
моE.
№. Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, внегдA вни1ти къ немY наfaну прbр0ку,
в7. Е#гдA вни1де къ вирсавjи женЁ ўрjевэ, н7.
G. Поми1луй мS, б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ 
твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE.
д7. Наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2 и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS:
є7. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну.
ѕ7. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да 
њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2.
з7. Сe бо, въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS.
}. Сe бо, и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премdрости твоеS 
kви1лъ ми2 є3си2.
f7. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга 
ўбэлю1сz.
‹. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе: возрaдуютсz кHсти смирє1нныz.
№i. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти.
в7i. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ, б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ 
моeй.
Gi. Не tвeржи менE t лицA твоегw2 и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE.
д7i. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2 и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz.
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11. познавам всички птици по планините, и полските животни са пред Мене.

12. Ако бих огладнял, не бих казал на тебе, защото Моя е вселената и всичко, що 

я пълни.

13. Ям ли Аз волско месо и пия ли козя кръв?

14. Принеси жертва Богу хвала и отдай на Всевишния твоите оброци,

15. и Ме призови в скръбен ден; Аз ще те избавя, и ти ще Ме прославиш.

16. А на грешника Бог говори: защо проповядваш Моите наредби и влагаш в 

устата си завета Ми,

17. а сам мразиш наставлението Ми и хвърляш зад себе си думите Ми?

18. кога видиш крадец, сближаваш се с него и с прелюбодейци дружиш;

19. устата си отваряш за злодумство, и езикът ти коварство плете;

20. седиш и говориш против брата си, клеветиш майчиния си син;

21. ти върши това, и Аз мълчах; ти помисли, че Аз съм, какъвто си ти. Ще те 

изоблича и ще представя пред очите ти (твоите грехове).

22. Разберете това вие, които забравяте Бога, за да ви не грабна, - и не ще има 

избавител.

23. Който принася жертва хвала, той Ме почита, и който следи своя път, нему ще 

явя Божие спасение.

ПСАЛОМ 50. 
3. Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости 
изглади беззаконията ми.
4. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях,
5. защото беззаконията си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене.
6. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи 
извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд.
7. Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми.
8. Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта 
(Си).
9. Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг.
10. Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите, от Тебе 
съкрушени.
11. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония.
12. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене.
13. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене.
14. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди.
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є7i. НаучY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz.
ѕ7i. И#збaви мS t кровeй, б9е, б9е сп7сeніz моегw2: возрaдуетсz љзhкъ м0й 
прaвдэ твоeй.
з7i. ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2.
}i. Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжє1ніz не 
бlговоли1ши.
f7i. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не 
ўничижи1тъ.
к7. Ўбlжи2, гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны 
їеrли6мскіz:
к7а. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA 
возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.
Слaва:
№. Въ конeцъ, рaзума дв7ду,
в7. ВнегдA пріити2 дwи1ку їдумeйску, и3 возвэсти1ти саyлу, и3 рещи2 є3мY: 
пріи1де дв7дъ въ д0мъ ґвімелeховъ, н7а.
G. Что2 хвaлишисz во ѕл0бэ, си1льне; беззак0ніе вeсь дeнь,
д7. Непрaвду ўмhсли љзhкъ тв0й: ћкw бри1тву и3з8wщрeну сотвори1лъ є3си2 
лeсть.
є7. Возлюби1лъ є3си2 ѕл0бу пaче бlгостhни, непрaвду нeже глаг0лати прaвду:
ѕ7. Возлюби1лъ є3си2 вс‰ глаг0лы потHпныz, љзhкъ льсти1въ.
з7. Сегw2 рaди бGъ разруши1тъ тS до концA: вост0ргнетъ тS, и3 пресели1тъ тS 
t селeніz твоегw2 и3 к0рень тв0й t земли2 живhхъ.
}. Ќзрzтъ првdніи и3 ўбоsтсz, и3 њ нeмъ возсмэю1тсz и3 рекyтъ:
f7. СE, человёкъ, и4же не положи2 бGа пом0щника себЁ, но ўповA на 
мн0жество богaтства своегw2, и3 возм0же сует0ю своeю.
‹. Ѓзъ же ћкw мaслина плодови1та въ домY б9іи: ўповaхъ на млcть б9ію 
во вёкъ и3 въ вёкъ вёка.
№i. И#сповёмсz тебЁ въ вёкъ, ћкw сотвори1лъ є3си2: и3 терплю2 и4мz твоE, 
ћкw бlго пред8 прпdбными твои1ми.
№. Въ конeцъ, њ маелefэ, рaзума дв7ду, н7в.
в7. РечE безyменъ въ сeрдцы своeмъ: нёсть бGъ. Растлёша и3 њмерзи1шасz въ 
беззак0ніихъ, нёсть творsй бlг0е.
G. БGъ съ нб7сE прини1че на сhны человёчєскіz, ви1дэти, ѓще є4сть 
разумэвazй и3ли2 взыскazй бGа.
д7. Вси2 ўклони1шасz, вкyпэ непотрeбни бhша: нёсть творsй бlг0е, нёсть 
до є3ди1нагw.
є7. Ни ли2 ўразумёютъ вси2 дёлающіи беззак0ніе, снэдaющіи лю1ди мо‰ въ 
снёдь хлёба; гDа не призвaша.
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15. Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се 

обърнат.

16. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще 

възхвали Твоята правда.

17. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала;

18. защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш.

19. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще 

презреш.

20. Стори добро (Господи) на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените 

иерусалимски;

21. тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; 

тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

ПСАЛОМ 51. 

3. Защо се, силний, хвалиш със злодейство? Божията милост е винаги с мене;

4. езикът ти пагуба измисля; като наострен бръснач е той у тебе, коварнико;

5. ти обичаш зло повече, нежели добро, повече лъжа, отколкото да говориш 

правда;

6. ти, коварни езико, обичаш всякакви пагубни речи;

7. затова Бог докрай ще те съкруши, ще те изрине и ще изтръгне тебе из 

жилището (ти), и корена ти - из земята на живите.

8. Ще видят праведниците, ще се побоят и ще му се присмеят (като кажат):

9. ето човек, който не полагаше в Бога своята сила, а се надяваше на многото си 

богатство, укрепяваше се в своето злодейство.

10. Аз пък съм в Божия дом като зеленееща се маслина, и се уповавам на 

милостта Божия навеки.

11. Вечно ще Те славя за това, що си сторил, и ще се уповавам на Твоето име, 

защото то е благо пред Твоите светии.

ПСАЛОМ 52. 

2. Рече безумец в сърцето си: “няма Бог”. Развратиха се човеците и извършиха 

гнусни престъпления; няма кой да прави добро.

3. Бог от небесата с внимание погледна към синовете човешки, за да види, има ли 

кой да разбира, да търси Бога.

4. Всички се отклониха, станаха еднакво покварени; няма кой да прави добро, 

няма ни един.

5. Нима не ще се вразумят ония, които вършат беззаконие, които тъй изпояждат 

народа ми, както ядат хляб, и които не призовават Бога?
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ѕ7. Тaмw ўстраши1шасz стрaха, и3дёже не бЁ стрaхъ: ћкw бGъ разсhпа 
кHсти человэкоуг0дникwвъ: постыдёшасz, ћкw бGъ ўничижи2 и5хъ.
з7. Кто2 дaстъ t сіHна сп7сeніе ї}лево; внегдA возврати1тъ бGъ плэнeніе людeй 
свои1хъ, возрaдуетсz їaкwвъ и3 возвесели1тсz ї}ль.
№. Въ конeцъ, въ пёснехъ рaзума дв7ду,
в7. ВнегдA пріити2 зіфeємъ и3 рещи2 саyлови: не сe ли, дв7дъ скрhсz въ нaсъ; н7г.
G. Б9е, во и4мz твоE сп7си1 мz и3 въ си1лэ твоeй суди1 ми.
д7. Б9е, ўслhши моли1тву мою2, внуши2 глаг0лы ќстъ мои1хъ:
є7. Ћкw чyждіи востaша на мS, и3 крёпцыи взыскaша дyшу мою2, и3 не 
предложи1ша бGа пред8 соб0ю.
ѕ7. Сe бо, бGъ помогaетъ ми2, и3 гDь застyпникъ души2 моeй:
з7. Tврати1тъ ѕл†z врагHмъ мои6мъ: и4стиною твоeю потреби2 и5хъ.
}. В0лею пожрY тебЁ, и3сповёмсz и4мени твоемY, гDи, ћкw бlго:
f7. Ћкw t всsкіz печaли и3збaвилъ мS є3си2, и3 на враги2 мо‰ воззрЁ џко 
моE.
№. Въ конeцъ, въ пёснехъ рaзума, ґсaфу, pал0мъ, н7д.
в7. Внуши2, б9е, моли1тву мою2 и3 не прeзри молeніz моегw2:
G. Вонми1 ми и3 ўслhши мS: возскорбёхъ °печaлію моeю° , и3 смzт0хсz
д7. T глaса врaжіz и3 t стужeніz грёшнича: ћкw ўклони1ша на мS 
беззак0ніе и3 во гнёвэ враждовaху ми2.
є7. Сeрдце моE смzтeсz во мнЁ, и3 боsзнь смeрти нападE на мS:
ѕ7. Стрaхъ и3 трeпетъ пріи1де на мS, и3 покрh мz тмA.
з7. И# рёхъ: кто2 дaстъ ми2 крилB ћкw голуби6нэ; и3 полещY, и3 почjю.
}. СE, ўдали1хсz бёгаz и3 водвори1хсz въ пустhни.
f7. Чazхъ бGа сп7сaющагw мS t малодyшіz и3 t бyри.
‹. Потопи2, гDи, и3 раздэли2 љзhки и4хъ: ћкw ви1дэхъ беззак0ніе и3 прерэкaніе 
во грaдэ.
№i. Днeмъ и3 н0щію њбhдетъ и5 по стэнaмъ є3гw2: беззак0ніе и3 трyдъ 
посредЁ є3гw2, и3 непрaвда:
в7i. И# не њскудЁ t ст0гнъ є3гw2 ли1хва и3 лeсть.
Gi. Ћкw ѓще бы врaгъ поноси1лъ ми2, претерпёлъ бhхъ ќбw: и3 ѓще бы 
ненави1дzй мS на мS велерёчевалъ, ўкрhлъ бhхъ сz t негw2.
д7i. Тh же, человёче равнодyшне, владhко м0й и3 знaемый м0й,
є7i. И$же кyпнw наслаждaлсz є3си2 со мн0ю брaшенъ: въ домY б9іи ходи1хомъ 
є3диномышлeніемъ.
ѕ7i. Да пріи1детъ же смeрть на нS, и3 да сни1дутъ во ѓдъ жи1ви: ћкw 
лукaвство въ жили1щахъ и4хъ, посредЁ и4хъ.
з7i. Ѓзъ къ бGу воззвaхъ, и3 гDь ўслhша мS.
}i. Вeчеръ и3 заyтра и3 полyдне повёмъ и3 возвэщY, и3 ўслhшитъ глaсъ м0й.
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6. Там ще се уплашат те от страх, дето няма страх, защото Бог ще разсипе костите 

на ония, които се опълчват против тебе. Ти ще ги посрамиш, защото Бог ги 

отхвърли.

7. Кой ще даде от Сион спасение Израилю! Кога Бог върне пленените от Своя 

народ, тогава ще се зарадва Иаков и ще се развесели Израил.

ПСАЛОМ 53. 

Боже, чрез Твоето име ме спаси и с Твоята сила ме съди.

4. Боже, чуй молитвата ми, послушай думите на устата ми;

5. защото чужденци се дигнаха против мене, и силни търсят душата ми; те нямат 

Бога пред себе си.

6. Ето, Бог е мой помощник; Господ подкрепя душата ми.

7. На враговете ми Той ще въздаде за злото; изтреби ги Ти с Твоята истина.

8. С усърдие ще Ти принеса жертва, ще прославя името Ти, Господи, защото е 

благо,

9. защото Ти ме избави от всички неволи, и окото ми изгледваше неприятелите 

ми.

ПСАЛОМ 54. 

2. Чуй, Боже, молитвата ми и не се крий от моето моление;

3. послушай ме и чуй ме; стена в тъгата си и се смущавам

4. от гласа на неприятеля, от притеснението на нечестивеца, защото хвърлят 

върху ми беззаконие и с гняв враждуват против мене.

5. Сърцето ми трепери в мене, и смъртни ужаси ме нападнаха;

6. страх и трепет ме връхлетя, и ужас ме обвзе.

7. И аз рекох: кой би ми дал криле гълъбови? Аз бих отлетял и бих се успокоил,

8. далеч бих се отстранил и бих останал в пустинята;

9. побързал бих да се скрия от вятъра и бурята.

10. Разстрой, Господи, и раздели техните езици, защото виждам насилие и разпри 

в града:

11. денем и нощем обикалят по стените му; злодейства и неволя всред него;

12. всред него е пагуба; измама и коварство не напущат улиците му;

13. защото, да би ме враг хулил, - това бих понесъл; да би ми се противник 

големеел, - от него бих се скрил;

14. но това си ти, който беше за мене същото, каквото аз, - мой приятел и мой 

близък,

15. с когото сме имали искрени разговори и сме ходили заедно в Божия дом!

16. Да ги сполети смърт; да слязат живи в ада, защото злодейството е сред тях, в 

техните жилища.

17. Аз пък ще викна към Бога, и Господ ще ме спаси.

18. Вечер и сутрин и на пладне ще моля и ще викам, и Той ще чуе гласа ми,
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f7i. И#збaвитъ ми1ромъ дyшу мою2 t приближaющихсz мнЁ: ћкw во мн0зэ 
бsху со мн0ю.
к7. Ўслhшитъ бGъ, и3 смири1тъ | сhй прeжде вBкъ: нёсть бо и5мъ 
и3змэнeніz, ћкw не ўбоsшасz бGа.
к7а. ПрострE рyку свою2 на воздаsніе: њскверни1ша завётъ є3гw2.
к7в. Раздэли1шасz t гнёва лицA є3гw2, и3 прибли1жишасz сердцA и4хъ: 
ўмsкнуша словесA и4хъ пaче є3лeа, и3 т† сyть стрёлы.
к7г. Возвeрзи на гDа печaль твою2, и3 т0й тS препитaетъ: не дaстъ въ вёкъ 
молвы2 првdнику.
к7д. Тh же, б9е, низведeши и5хъ въ студенeцъ и3стлёніz: мyжіе кровeй и3 
льсти2 не преполовsтъ днjй свои1хъ. Ѓзъ же, гDи, ўповaю на тS.
Слaва:
Каfjсма }.
№. Въ конeцъ, њ лю1дехъ t с™hхъ ўдалeнныхъ, дв7ду въ столпописaніе, 
внегдA ўдержaша и5 и3ноплемє1нницы въ гefэ, pал0мъ, н7є.
в7. Поми1луй мS, б9е, ћкw попрa мz человёкъ: вeсь дeнь борS стужи1 ми.
G. Попрaша мS врази2 мои2 вeсь дeнь: ћкw мн0зи борю1щіи мS съ высоты2.
д7. Въ дeнь °не ўбою1сz° , ѓзъ же ўповaю на тS.
є7. Њ бз7э похвалю2 словесA мо‰: на бGа ўповaхъ, не ўбою1сz: что2 сотвори1тъ 
мнЁ пл0ть;
ѕ7. Вeсь дeнь словeсъ мои1хъ гнушaхусz: на мS вс‰ помышлє1ніz и4хъ на ѕло2.
з7. Вселsтсz и3 скрhютъ, °тjи пsту мою2 сохранsтъ, ћкоже потерпёша дyшу 
мою2° .
}. Ни њ чес0мъ же tри1неши |, гнёвомъ лю1ди низведeши.
f7. Б9е, жив0тъ м0й возвэсти1хъ тебЁ: положи1лъ є3си2 слeзы мо‰ пред8 
тоб0ю, ћкw и3 во њбэтовaніи твоeмъ.
‹. Да возвратsтсz врази2 мои2 вспsть, в0ньже ѓще дeнь призовy тz: сE, 
познaхъ, ћкw бGъ м0й є3си2 ты2.
№i. Њ бз7э похвалю2 глаг0лъ, њ гDэ похвалю2 сл0во.
в7i. На бGа ўповaхъ, не ўбою1сz: что2 сотвори1тъ мнЁ человёкъ;
Gi. Во мнЁ, б9е, моли1твы, ±же воздaмъ хвалы2 твоеS:
д7i. Ћкw и3збaвилъ є3си2 дyшу мою2 t смeрти, џчи мои2 t слeзъ и3 н0зэ мои2 
t поползновeніz: бlгоугождY пред8 гDемъ во свётэ живhхъ.
№. Въ конeцъ, да не растли1ши, дв7ду въ столпописaніе, внегдA є3мY 
tбэгaти t лицA саyлова въ пещeру, н7ѕ.
в7. Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS: ћкw на тS ўповA душA моS, и3 на 
сёнь крил{ твоє1ю надёюсz, д0ндеже прeйдетъ беззак0ніе.
G. ВоззовY къ бGу вhшнему, бGу бlгодёzвшему мнЁ.
д7. ПослA съ нб7сE и3 сп7сe мz, дадE въ поношeніе попирaющыz мS: послA бGъ 
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19. ще избави в мир душата ми от ония, които въстават против мене, защото 

много ги имам;

20. Бог ще чуе и отвека Живеещият ще ги смири, защото в тях промяна няма; те 

се не боят от Бога,

21. простряха ръце върху ония, които живееха в мир с тях, нарушиха своя съюз;

22. устата им по-меки от масло, а в сърцето им вражда; думите им по-нежни от 

елей, но те са голи мечове.

23. Възложи на Господа грижите си, и Той ще те подкрепи. Той никога не ще 

допусне праведник да се поклати.

24. Ти, Боже, ще ги свалиш в гибелния ров: кръвници и коварници не ще 

поживеят ни половина от дните си. Аз пък на Тебе (Господи) се уповавам.

ПСАЛОМ 55. 

2. Помилуй ме, Боже, защото човек иска да ме погълне; нападайки всеки ден, 

притеснява ме.

3. Моите врагове всеки ден търсят да ме погълнат, защото мнозина са, които 

въстават против мене, о Всевишний!

4. Кога съм в страх, на Тебе се уповавам.

5. При помощта на Бога ще възхваля Неговото слово; на Бога се уповавам, не се 

боя; какво ще ми стори плътта?

6. Всеки ден извъртат думите ми; всички техни помисли за мене са зло:

7. събират се, спотайват се, наблюдават петите ми, за да хванат душата ми.

8. Нима ще избегнат отплатата за своята неправда? С гняв, Боже, повали 

народите.

9. У Тебе са изброени моите скитания; тури сълзите ми в съд при Тебе - не са ли 

те в Твоята книга?

10. Враговете ми се връщат назад, колчем викна към Тебе; по това познавам, че 

Бог е с мене.

11. При помощта на Бога ще възхваля думите Му, при помощта на Господа ще 

възхваля словото Му.

12. На Бога се уповавам, не се боя; какво ще ми стори човек?

13. Върху мене лежат, Боже, оброците към Тебе; на Тебе ще въздам хвала;

14. защото Ти избави душата ми от смърт, (очите ми - от сълзи,) па и нозете ми от 

препъване, за да ходя пред лицето Божие в светлината на живите.

ПСАЛОМ 56. 

2. Помилуй ме, Боже, помилуй ме, защото на Тебе се уповава душата ми, и в 

сянката на Твоите криле ще се скрия, докле преминат бедите.

3. Ще викна към Бога Всевишний, към Бога, Който ми прави добро.

4. Той ще прати от небесата, и ще ме спаси; ще посрами оногова, който иска да ме 

погълне; Бог ще прати Своята милост и Своята истина.
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млcть свою2 и3 и4стину свою2,
є7. И# и3збaви дyшу мою2 t среды2 скЂмнwвъ. Поспaхъ смущeнъ: сhнове 
человёчестіи, зyбы и4хъ nр{жіz и3 стрёлы, и3 љзhкъ и4хъ мeчь џстръ.
ѕ7. Вознеси1сz на нб7сA, б9е, и3 по всeй земли2 слaва твоS.
з7. Сёть ўгот0ваша ногaмъ мои6мъ, и3 слzк0ша дyшу мою2: и3скопaша пред8 
лицeмъ мои1мъ ћму, и3 впад0ша въ ню2.
}. Гот0во сeрдце моE, б9е, гот0во сeрдце моE: воспою2 и3 пою2 во слaвэ моeй.
f7. Востaни, слaва моS, востaни, pалти1рю и3 гyсли: востaну рaнw.
‹. И#сповёмсz тебЁ въ лю1дехъ, гDи, воспою2 тебЁ во kзhцэхъ:
№i. Ћкw возвели1чисz до нб7съ млcть твоS и3 дaже до џблакъ и4стина твоS.
в7i. Вознеси1сz на нб7сA, б9е, и3 по всeй земли2 слaва твоS.
№. Въ конeцъ, да не растли1ши, дв7ду въ столпописaніе, н7з.
в7. Ѓще вои1стинну ќбw прaвду глаг0лете, пр†ваz суди1те, сhнове 
человёчестіи.
G. И$бо въ сeрдцы беззак0ніе дёлаете на земли2, непрaвду рyки вaшz 
сплетaютъ.
д7. Њчужди1шасz грBшницы t ложeснъ, заблуди1ша t чрeва, глаг0лаша лжY.
є7. Ћрость и4хъ по под0бію ѕміинY, ћкw ѓспіда глyха и3 затыкaющагw ќши 
свои2,
ѕ7. И$же не ўслhшитъ глaса њбавaющихъ, њбавaемь њбавaетсz t премyдра.
з7. БGъ сокруши1тъ зyбы и4хъ во ўстёхъ и4хъ: членHвныz львHвъ сокруши1лъ 
є4сть гDь.
}. Ўничижaтсz ћкw водA мимотекyщаz: напрzжeтъ лyкъ св0й, д0ндеже 
и3знем0гутъ.
f7. Ћкw в0скъ растazвъ tи1мутсz: падE џгнь на ни1хъ, и3 не ви1дэша с0лнца.
‹. Прeжде є4же разумёти тє1рніz вaшегw рaмна, ћкw жи6вы, ћкw во гнёвэ 
пожрeтъ |.
№i. Возвесели1тсz првdникъ, є3гдA ўви1дитъ tмщeніе: рyцэ свои2 ўмhетъ въ 
кр0ви грёшника.
в7i. И# речeтъ человёкъ: ѓще ќбw є4сть пл0дъ првdнику, u5бо є4сть бGъ судS 
и5мъ на земли2.
Слaва:
№. Въ конeцъ, да не растли1ши, дв7ду въ столпописaніе, внегдA послA 
саyлъ и3 стрежE д0мъ є3гw2, є4же ўмертви1ти є3го2, н7и.
в7. И#зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, б9е, и3 t востаю1щихъ на мS и3збaви мS:
G. И#збaви мS t дёлающихъ беззак0ніе, и3 t м{жъ кровeй сп7си1 мz.
д7. Ћкw сE, ўлови1ша дyшу мою2, напад0ша на мS крёпцыи: нижE 
беззак0ніе моE, нижE грёхъ м0й, гDи:
є7. Без8 беззак0ніz тек0хъ и3 и3спрaвихъ: востaни въ срётеніе моE и3 ви1ждь.
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5. Душата ми е всред лъвове; лежа всред ония, които пламък дишат, всред 

синовете човешки, чиито зъби са копия и стрели, и чийто език е остър меч.

6. Бъди превъзнесен по-високо от небесата, Боже, и над цялата земя да бъде 

Твоята слава!

7. Приготвиха примка за нозете ми; душата ми отпадна; изкопаха пред мене яма и 

сами паднаха в нея.

8. Готово е сърцето ми, Боже, готово е сърцето ми: ще пея и ще славя.

9. Дигни се, славо моя, дигни се, псалтире и гусло! Ще стана рано.

10. Ще Те славя, Господи, между народите, ще Те възпявам между племената,

11. защото до небесата е голяма Твоята милост, и до облаците - Твоята истина.

12. Бъди превъзнесен по-високо от небесата, Боже, и над цялата земя да бъде 

Твоята слава.

ПСАЛОМ 57

2. Наистина ли говорите правда вие, съдии, и справедливо ли съдите вие, 

човешки синове?

3. В сърце си кроите беззаконие, на къпони туряте злодействата, що сте сторили 

на земята.

4. От самото си рождение са отстъпили нечестивите; от майчина си утроба се 

заблуждават, говорейки лъжа.

5. Отровата им е като змийна отрова, като отрова на глуха аспида, която затиква 

ушите си

6. и не слуша гласа на заклинателя, най-изкусния в заклинания.

7. Боже, строши техните зъби в устата им; съкруши, Господи, челюстите на 

лъвовете!

8. Да изчезнат като вода, която се отича; кога изопнат стрелите, нека бъдат 

като пречупени. Да изчезнат като разпуснал се охлюв; да не видят слънце като 

пометниче от жена.

10. Преди котлите ви да усетят пламнало тръне, вихър да разнесе и сурово, и 

обгорено.

11. Ще се зарадва праведникът, кога види отмъщение: ще умие стъпките си в 

кръвта на нечестивеца.

12. И ще каже човек: наистина има плод за праведника! и тъй, има Бог, Който 

съди на земята.

ПСАЛОМ 58. 

2. Избави ме от враговете ми, Боже мой, защити ме от въстаналите против мене!

3. Избави ме от ония, които вършат беззаконие; спаси ме от кръвниците;

4. защото, ето, те дебнат душата ми; събират се против мене силните, без 

престъпление и без грях от моя страна, Господи;

5. без моя вина се стичат и въоръжават; дигни се мен на помощ и погледни.
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ѕ7. И# ты2, гDи б9е си1лъ, б9е ї}левъ, вонми2 посэти1ти вс‰ kзhки: да не 
ўщeдриши вс‰ дёлающыz беззак0ніе.
з7. Возвратsтсz на вeчеръ, и3 взaлчутъ ћкw пeсъ, и3 њбhдутъ грaдъ.
}. СE, тjи tвэщaютъ ўсты6 свои1ми, и3 мeчь во ўстнaхъ и4хъ: ћкw кто2 
слhша;
f7. И# ты2, гDи, посмэeшисz и5мъ, ўничижи1ши вс‰ kзhки.
‹. Держaву мою2 къ тебЁ сохраню2: ћкw ты2, б9е, застyпникъ м0й є3си2.
№i. БGъ м0й, млcть є3гw2 предвари1тъ мS: бGъ м0й, kви1тъ мнЁ на вразёхъ 
мои1хъ.
в7i. Не ўбjй и5хъ, да не когдA забyдутъ зак0нъ тв0й: расточи2 | си1лою твоeю 
и3 низведи2 |, защи1тниче м0й, гDи,
Gi. Грёхъ ќстъ и4хъ, сл0во ўстeнъ и4хъ: и3 ћти да бyдутъ въ гордhни своeй, 
и3 t клsтвы и3 лжи2 возвэстsтсz въ кончи1нэ,
д7i. Во гнёвэ кончи1ны, и3 не бyдутъ: и3 ўвёдzтъ, ћкw бGъ вLчествуетъ 
їaкwвомъ и3 концы2 земли2.
є7i. Возвратsтсz на вeчеръ, и3 взaлчутъ ћкw пeсъ, и3 њбhдутъ грaдъ:
ѕ7i. Тjи разhдутсz ћсти: ѓще ли же не насhтzтсz, и3 пор0пщутъ.
з7i. Ѓзъ же воспою2 си1лу твою2 и3 возрaдуюсz заyтра њ млcти твоeй: ћкw 
бhлъ є3си2 застyпникъ м0й и3 прибёжище моE въ дeнь ск0рби моеS.
}i. Пом0щникъ м0й є3си2, тебЁ пою2: ћкw бGъ застyпникъ м0й є3си2, б9е 
м0й, млcть моS.
№. Въ конeцъ, њ и3змэни1тисz хотsщихъ, въ столпописaніе дв7ду, въ 
научeніе:
в7. ВнегдA сожжE средорёчіе сmрjйское и3 сmрjю совaлскую, и3 возврати1сz 
їwaвъ и3 порази2 є3дHма въ дeбри солeй дванaдесzть тhсzщъ, н7f.
G. Б9е, tри1нулъ ны2 є3си2 и3 низложи1лъ є3си2 нaсъ, разгнёвалсz є3си2 и3 
ўщeдрилъ є3си2 нaсъ.
д7. Стрsслъ є3си2 зeмлю и3 смути1лъ є3си2 ю5: и3сцэли2 сокрушeніе є3S, ћкw 
подви1жесz.
є7. Показaлъ є3си2 лю1демъ твои6мъ жестHкаz: напои1лъ є3си2 нaсъ він0мъ 
ўмилeніz.
ѕ7. Дaлъ є3си2 боsщымсz тебє2 знaменіе, є4же ўбэжaти t лицA лyка.
з7. Ћкw да и3збaвzтсz возлю1бленніи твои2, сп7си2 десни1цею твоeю и3 ўслhши 
мS.
}. БGъ возглаг0ла во с™ёмъ своeмъ: возрaдуюсz, и3 раздэлю2 сіки1му, и3 ю3д0ль 
жили1щъ размёрю.
f7. М0й є4сть галаaдъ, и3 м0й є4сть манассjй, є3фрeмъ крёпость главы2 моеS, 
їyда цaрь м0й.
‹. Мwaвъ кон0бъ ўповaніz моегw2: на їдумeю прострY сап0гъ м0й: мнЁ 
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6. Ти, Господи, Боже на силите, Боже Израилев, дигни се да посетиш всички 

народи и недей щади ни едного от нечестивите беззаконници;

7. вечер те се връщат, вият като псета и ходят около града;

8. ето, изригват хули с езика си; в устата им мечове, “защото, - мислят си те, - кой 

слуша?”

9. Но Ти, Господи, ще се насмееш над тях; Ти ще посрамиш всички народи.

10. Силата е у тях, но аз към Тебе прибягвам, защото Бог е мой застъпник.

11. Моят Бог, Който ме милува, ще ме превари; Бог ще ми даде да гледам на 

моите врагове.

12. Не ги умъртвявай, за да не забрави моят народ; разпръсни ги със силата Си и 

повали ги, Господи, Защитниче наш.

13. Думата от езика ми е грях в устата ми; нека се хванат в гордостта си за 

клетвата и лъжата, която изговарят.

14. Разпръсни ги с гняв, разпръсни ги, за да ги няма; и нека познаят, че Бог 

владичествува над Иакова до краищата на земята.

15. Нека се връщат вечер, нека вият като псета и ходят около града;

16. нека се скитат да търсят храна, и ненаситени да прекарат нощите.

17. Аз пък ще възпявам Твоята сила и от ранни зори ще прогласям Твоята милост, 

защото Ти ми беше защита и прибежище в деня на моето нещастие.

18. Сило моя! Тебе ще възпявам, защото Бог е мой застъпник, мой Бог, Който ме 

милува.

ПСАЛОМ 59. 

3. Боже! Ти ни отхвърли, Ти ни съкруши, и се разгневи. Обърни се към нас.
4. Ти потресе земята, разби я; поправи нейните повреди, защото тя се е 
разклатила.
5. Ти даде на Твоя народ да изпита жестокото и ни напои с омайно вино.
6. Подари на тия, които Ти се боят, знаме, за да го издигнат заради 
истината,
7. за да се избавят Твоите възлюбени; спаси ме с Твоята десница и чуй ме!
8. Бог рече в Своето светилище: ще възтържествувам, ще разделя Сихем и 
ще размеря долина Сокхот;
9. Мой е Галаад, Мой е Манасия, Ефрем е крепост на главата Ми, Иуда е 
Мой скиптър,
10. Моав е Моя умивалница; върху Едом ще простра обувката Си. 
Приветствувай Ме, земьо Филистимска!
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и3ноплемє1нницы покори1шасz.
№i. Кто2 введeтъ мS во грaдъ њграждeніz; и3ли2 кто2 настaвитъ мS до 
їдумeи;
в7i. Не тh ли, б9е, tри1нувый нaсъ; и3 не и3зhдеши, б9е, въ си1лахъ нaшихъ;
Gi. Дaждь нaмъ п0мощь t ск0рби: и3 сyетно спасeніе человёческо.
д7i. Њ бз7э сотвори1мъ си1лу: и3 т0й ўничижи1тъ стужaющыz нaмъ.
№. Въ конeцъ, въ пёснехъ, дв7ду pал0мъ, ….
в7. Ўслhши, б9е, молeніе моE, вонми2 моли1твэ моeй:
G. T конє1цъ земли2 къ тебЁ воззвaхъ, внегдA ўны2 сeрдце моE: на кaмень 
вознeслъ мS є3си2, настaвилъ мS є3си2,
д7. Ћкw бhлъ є3си2 ўповaніе моE, ст0лпъ крёпости t лицA врaжіz.
є7. Вселю1сz въ селeніи твоeмъ во вёки, покрhюсz въ кр0вэ кри1лъ твои1хъ.
ѕ7. Ћкw ты2, б9е, ўслhшалъ є3си2 моли6твы мо‰, дaлъ є3си2 достоsніе 
боsщымсz и4мене твоегw2.
з7. Дни6 на дни6 царє1вы приложи1ши, лBта є3гw2 до днE р0да и3 р0да.
}. Пребyдетъ въ вёкъ пред8 бGомъ: млcть и3 и4стину є3гw2 кто2 взhщетъ;
f7. Тaкw воспою2 и4мени твоемY во вёки, воздaти ми2 моли6твы мо‰ дeнь 
t днE.
Слaва:
№. Въ конeцъ, њ їдіfyмэ, pал0мъ дв7ду, …а.
в7. Не бGу ли повинeтсz душA моS; t тогH бо сп7сeніе моE.
G. И$бо т0й бGъ м0й и3 сп7съ м0й, застyпникъ м0й: не подви1жусz наипaче.
д7. Док0лэ належитE на человёка; ўбивaете вси2 вы2, ћкw стэнЁ преклонeнэ 
и3 њпл0ту возриновeну.
є7. Nбaче цёну мою2 совэщaша tри1нути, тек0ша въ жaжди: ўсты6 свои1ми 
бlгословлsху, и3 сeрдцемъ свои1мъ кленsху.
ѕ7. Nбaче бGови повини1сz, душE моS: ћкw t тогw2 терпёніе моE.
з7. И$бо т0й бGъ м0й и3 сп7съ м0й, застyпникъ м0й: не преселю1сz.
}. Њ бз7э сп7сeніе моE и3 слaва моS: бGъ п0мощи моеS, и3 ўповaніе моE на 
бGа.
f7. Ўповaйте на него2, вeсь с0нмъ людeй: и3зліsйте пред8 ни1мъ сердцA в†ша, 
ћкw бGъ пом0щникъ нaшъ.
‹. Nбaче сyетни сhнове человёчестіи, лжи1ви сhнове человёчестіи въ 
мёрилэхъ є4же непрaвдовати: тjи t суеты2 вкyпэ.
№i. Не ўповaйте на непрaвду, и3 на восхищeніе не желaйте: богaтство ѓще 
течeтъ, не прилагaйте сeрдца.
в7i. Е#ди1ною глаг0ла бGъ, дв0z сі‰ слhшахъ, занE держaва б9іz,
Gi. И# твоS, гDи, млcть: ћкw ты2 воздaси комyждо по дэлHмъ є3гw2.
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11. Кой ще ме въведе в укрепения град? Кой ще ме доведе до Едом?

12. Не Ти ли, Боже, Който ни отхвърли, и не излизаш вече, Боже, с нашите 

войски?

13. Дай ни помощ в утеснението, защото човешката защита е суетна.

14. С Бога ние ще проявим сила: Той ще повали враговете ни.

ПСАЛОМ 60. 

2. Послушай, Боже, моите вопли, чуй молитвата ми;

3. от край-земя викам към Тебе с тъга на сърце; възведи ме на скалата, за мен 

непристъпна,

4. защото Ти си мое прибежище, Ти си крепка защита против врага.

5. Нека живея вечно в Твоето жилище и да си почивам под подслона на Твоите 

криле,

6. защото Ти, Боже, чу моите обещания и ми даде за наследие ония, които се боят 

от Твоето име.

7. Притури още дни към дните на царя, годините му продължи от рода в род,

8. да пребъде той вечно пред Бога; заповядай на милостта и истината да го пазят.

9. И аз, изпълнявайки всекидневно моите обещания, ще възпявам Твоето име 

довека.

ПСАЛОМ 61. 

2. Само в Бога се успокоява душата ми: от Него е моето спасение.

3. Само Той е моя твърдиня, мое спасение, мое прибежище: няма да се поколебая 

повече.

4. Докога ще напирате върху човека? Вие ще бъдете сринати, всички вие, като 

наведена стена, като грухнала ограда.

5. Те намислиха да го свалят от височината, прибягнаха до лъжа; с уста 

благославят, а със сърце кълнат.

6. Само в Бога се успокоявай, душо моя, защото на Него ми е надеждата.

7. Само Той е моя твърдиня, мое спасение, мое прибежище: няма да се поколебая.

8. В Бога е моето спасение и моята слава; крепостта на силата ми и моето 

упование са в Бога.

9. Народе! Нему се надявайте във всяко време: пред Него изливайте сърцето си: 

Бог е нам прибежище.

10. Синовете човешки са само суета; синовете велможки - лъжа; турят ли се на 

къпони, те всички заедно са по-леки от празнотата.

11. Не се надявайте на грабителство и не дирете слава чрез кражба; кога се 

увеличава богатството, не привързвайте сърце към него.

12. Един път каза Бог, и два пъти аз чух това, че силата е в Бога,

13. и у Тебе, Господи, е милостта, защото Ти ще въздадеш всекиму според делата.
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№. Pал0мъ дв7ду, внегдA бhти є3мY въ пустhни їудeйстэй, …в.
в7. Б9е, б9е м0й, къ тебЁ ќтренюю: возжадA тебE душA моS, к0ль 
мн0жицею тебЁ пл0ть моS, въ земли2 пyстэ и3 непрох0днэ и3 безв0днэ.
G. Тaкw во с™ёмъ kви1хсz тебЁ, ви1дэти си1лу твою2 и3 слaву твою2.
д7. Ћкw лyчши млcть твоS пaче живHтъ: ўстнЁ мои2 похвали1тэ тS.
є7. Тaкw бlгословлю1 тz въ животЁ моeмъ и3 њ и4мени твоeмъ воздэжY 
рyцэ мои2.
ѕ7. Ћкw t тyка и3 мaсти да и3сп0лнитсz душA моS, и3 ўстнaма рaдости 
восхвaлzтъ тS ўстA мо‰.
з7. Ѓще поминaхъ тS на постeли моeй, на ќтреннихъ поучaхсz въ тS:
}. Ћкw бhлъ є3си2 пом0щникъ м0й, и3 въ кр0вэ крил{ твоє1ю возрaдуюсz.
f7. ПрильпE душA моS по тебЁ: менe же пріsтъ десни1ца твоS.
‹. Тjи же всyе и3скaша дyшу мою2: вни1дутъ въ преиспHднzz земли2:
№i. Предадsтсz въ рyки nрyжіz, ч†сти ли1совwмъ бyдутъ.
в7i. Цaрь же возвесели1тсz њ бз7э: похвaлитсz всsкъ кленhйсz и4мъ, ћкw 
загради1шасz ўстA глаг0лющихъ непрaвєднаz.
№. Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, …г.
в7. Ўслhши, б9е, глaсъ м0й, внегдA моли1ти ми сz къ тебЁ: t стрaха 
врaжіz и3зми2 дyшу мою2.
G. Покрhй мS t с0нма лукaвнующихъ, t мн0жества дёлающихъ непрaвду:
д7. И%же и3з8wстри1ша ћкw мeчь љзhки сво‰, напрzг0ша лyкъ св0й, вeщь 
г0рьку,
є7. Сострэлsти въ тaйныхъ непор0чна: внезaпу сострэлsютъ є3го2, и3 не 
ўбоsтсz.
ѕ7. Ўтверди1ша себЁ сл0во лукaвое: повёдаша скрhти сёть, рёша: кто2 
ќзритъ и5хъ;
з7. И#спытaша беззак0ніе: и3счез0ша и3спытaющіи и3спыт†ніz: пристyпитъ 
человёкъ, и3 сeрдце глубоко2.
}. И# вознесeтсz бGъ: стрёлы младeнєцъ бhша ћзвы и4хъ,
f7. И# и3знемог0ша на нS kзhцы и4хъ: смути1шасz вси2 ви1дzщіи и5хъ.
‹. И# ўбоsсz всsкъ человёкъ: и3 возвэсти1ша дэлA б9іz, и3 творє1ніz є3гw2 
разумёша.
№i. Возвесели1тсz првdникъ њ гDэ и3 ўповaетъ на него2: и3 похвaлzтсz вси2 
прaвіи с®цемъ.
Слaва:
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ПСАЛОМ 62. 

2. Боже, Ти си Бог мой, Тебе търся от ранни зори; за Тебе жадува душата ми, за 

Тебе чезне плътта ми в земя пуста, изсъхнала и безводна,

3. за да видя Твоята сила и Твоята слава, както Те видях в светилището:

4. защото Твоята милост е по-добра от живота. Устата ми ще Те възхвалят.

5. Тъй ще Те благославям в живота си; в Твое име ще дигна ръцете си.

6. Като с тлъстина и с дървено масло се насища душата ми, и с радостен глас Те 

възхвалят устата ми.

7. Кога си спомня за Тебе на леглото си, размислям за Тебе през нощните стражи,

8. защото Ти си моя помощ, и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам;

9. към Тебе се привърза душата ми, Твоята десница ме поддържа.

10. А ония, които търсят да погубят душата ми, ще слязат в земната преизподня.

11. Ще бъдат поразени със силата на меча; ще станат плячка на лисиците.

12. А царят ще се зарадва в Бога, ще бъде възхвален всеки, който се кълне в него, 

защото ще се затворят устата на ония, които говорят неправда.

ПСАЛОМ 63. 

2. Чуй, Боже, гласа ми, кога Ти се моля; запази живота ми от врага, който ме 

застрашава;

3. укрий ме от заговора на коварните, от бунта на злодейците,

4. които изостриха езика си като меч; изопнаха лъка си - язвителните си думи,

5. за да стрелят скришом върху непорочния; те стрелят внезапно върху него и не 

се боят.

6. Те се утвърдиха в зло намерение; съветваха се да заложат примки и думаха: кой 

ще ги види?

7. Дирят неправди, правят разследване подир разследване дори до вътрешния 

живот на човека и до дълбочината на сърцето.

8. Но Бог ще ги порази със стрела: те ще бъдат внезапно пронизани;

9. с езика си ще поразят сами себе си; всички, които ги видят, ще бягат от тях.

10. И всички човеци ще се уплашат, ще възвестят делото Божие и ще разберат, че 

това е Негово дело.

11. А праведникът ще се развесели в Господа и ще се уповава Нему; и ще бъдат 

похвалени всички прави по сърце.
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Каfjсма f7.
№. Въ конeцъ, pал0мъ пёсни дв7ду, пёснь їеремjева и3 їезекjилева, людeй 
преселeніz, є3гдA хотsху и3сходи1ти, …д.
в7. ТебЁ подобaетъ пёснь, б9е, въ сіHнэ, и3 тебЁ воздaстсz моли1тва во 
їеrли1мэ.
G. Ўслhши моли1тву мою2: къ тебЁ всsка пл0ть пріи1детъ.
д7. СловесA беззакHнникъ премог0ша нaсъ: и3 нечє1стіz н†ша ты2 њчи1стиши.
є7. Бlжeнъ, є3г0же и3збрaлъ є3си2 и3 пріsлъ, всели1тсz во дв0рэхъ твои1хъ. 
И#сп0лнимсz во бlги1хъ д0му твоегw2: с™ъ хрaмъ тв0й.
ѕ7. Ди1венъ въ прaвдэ, ўслhши ны2, б9е, сп7си1телю нaшъ, ўповaніе всёхъ 
концeй земли2 и3 сyщихъ въ м0ри далeче:
з7. Ўготовлszй г0ры крёпостію своeю, препоsсанъ си1лою:
}. Смущazй глубинY морскyю, шyму в0лнъ є3гw2 кто2 постои1тъ; смzтyтсz 
kзhцы,
f7. И# ўбоsтсz живyщіи въ концaхъ t знaменій твои1хъ: и3сх0ды ќтра и3 
вeчера ўкраси1ши.
‹. Посэти1лъ є3си2 зeмлю и3 ўпои1лъ є3си2 ю5, ўмн0жилъ є3си2 њбогати1ти ю5: 
рэкA б9іz нап0лнисz в0дъ: ўгот0валъ є3си2 пи1щу и5мъ, ћкw тaкw (є4сть) 
ўгот0ваніе.
№i. Бразды6 є3S ўп0й, ўмн0жи жи6та є3S: въ кaплzхъ є3S возвесели1тсz 
°возсіsющи° .
в7i. Бlгослови1ши вэнeцъ лёта блaгости твоеS, и3 полS тво‰ и3сп0лнzтсz 
тyка:
Gi. Разботёютъ кр†снаz пустhни, и3 рaдостію х0лми препоsшутсz.
д7i. Њдёzшасz џвни џвчіи, и3 ўдHліz ўмн0жатъ пшени1цу: воззовyтъ, и4бо 
воспою1тъ.
№. Въ конeцъ, пёснь pалмA воскrніz, …є.
в7. Воскли1кните гDеви всS землS, п0йте же и4мени є3гw2, дади1те слaву хвалЁ 
є3гw2.
G. Рцhте бGу: к0ль стр†шна дэлA тво‰; во мн0жествэ си1лы твоеS 
с0лжутъ тебЁ врази2 твои2.
д7. ВсS землS да покл0нитсz тебЁ и3 поeтъ тебЁ, да поeтъ же и4мени 
твоемY, вhшній.
є7. Пріиди1те и3 ви1дите дэлA б9іz, к0ль стрaшенъ въ совётэхъ пaче сынHвъ 
человёческихъ.
ѕ7. Њбращazй м0ре въ сyшу, въ рэцЁ пр0йдутъ ногaми: тaмw возвесели1мсz 
њ нeмъ,
з7. ВLчествующемъ си1лою своeю вёкомъ: џчи є3гw2 на kзhки призирaетэ: 
преwгорчевaющіи да не возн0сzтсz въ себЁ.
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ПСАЛОМ 64. 

2. Тебе, Боже, подобава хвала на Сион, и Тебе ще се даде оброк (в Иерусалим).

3. Ти чуваш молитвата; към Тебе прибягва всяка плът.

4. Беззаконните дела ме надделяха; Ти ще очистиш нашите престъпления.

5. Блажен е оня, когото си Ти избрал и приближил да живее в Твоите двори; ще се 

наситим с благата на Твоя дом, на светия Твой храм.

6. Страшний в правосъдието, чуй ни, Боже, Спасителю наш, упование на всички 

земни краища и на ония, що са далеч в морето,

7. Който си поставил планините със силата Си и си с мощ препасан,

8. Който укротяваш шума на моретата, шума на вълните им и вълненията на 

народите!

9. И ще се уплашат от Твоите личби живеещите по краищата на земята. Ти ще 

подбудиш утро и вечер Тебе да хвалят.

10. Ти посещаваш земята, утоляваш жаждата й и обилно я обогатяваш: потокът 

Божий е пълен с вода; Ти приготвяш храните, понеже тъй си я устроил;

11. напояваш браздите й, уравняваш буците й, омекчаваш я с дъждовни капки, 

благославяш нейните израсляци;

12. увенчаваш годината на Твоята благост, и Твоите пътеки изпускат тлъстина,

13. изпускат върху пустинните пасбища, и хълмовете се опасват с радост;

14. ливадите се покриват със стада, и долините се кичат с храни, възклицават и 

пеят.

ПСАЛОМ 65. 
2.  Възкликни към Бога, цяла земьо! Възпейте славата на името Му, 
въздайте Му слава и хвала.
3. Кажете Богу: колко си страшен в делата Си! Поради големината на 
Твоята сила, ще Ти се покорят Твоите врагове.
4. Цяла земя да Ти се поклони и да Ти пее, да пее на Твоето име 
(Вишний)!
5. Дойдете и вижте делата на Бога, страшния в делата Си над 
синовете човешки.
6. Той превърна морето в суша; през реката минахме пешком; там се 
веселихме в Него.
7. Със Своята мощ Той владее вечно; Неговите очи гледат над 
народите, да се не превъзнасят бунтовниците.
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}. Бlгослови1те, kзhцы, бGа нaшего, и3 ўслhшанъ сотвори1те глaсъ хвалы2 
є3гw2,
f7. Пол0жшагw дyшу мою2 въ жив0тъ, и3 не дaвшаго во смzтeніе н0гъ 
мои1хъ.
‹. Ћкw и3скуси1лъ ны2 є3си2, б9е, разжeглъ ны2 є3си2, ћкоже разжизaетсz сребро2.
№i. Ввeлъ ны2 є3си2 въ сёть, положи1лъ є3си2 скHрби на хребтЁ нaшемъ.
в7i. Возвeлъ є3си2 человёки на главы6 нaшz: проид0хомъ сквозЁ џгнь и3 в0ду, 
и3 и3звeлъ є3си2 ны2 въ пок0й.
Gi. Вни1ду въ д0мъ тв0й со всесожжeніемъ, воздaмъ тебЁ моли6твы мо‰,
д7i. Я%же и3зрек0стэ ўстнЁ мои2, и3 глаг0лаша ўстA мо‰ въ ск0рби моeй.
є7i. Всесожжє1ніz т{чна вознесY тебЁ съ кади1ломъ, и3 nвны2, вознесY тебЁ 
волы2 съ кwзлы2.
ѕ7i. Пріиди1те, ўслhшите, и3 повёмъ вaмъ, вси2 боsщіисz бGа, є3ли6ка сотвори2 
души2 моeй.
з7i. Къ немY ўсты6 мои1ми воззвaхъ, и3 вознес0хъ под8 љзhкомъ мои1мъ.
}i. Непрaвду ѓще ўзрёхъ въ сeрдцы моeмъ, да не ўслhшитъ менE гDь.
f7i. Сегw2 рaди ўслhша мS бGъ, внsтъ глaсу молeніz моегw2.
к7. Бlгословeнъ бGъ, и4же не tстaви моли1тву мою2 и3 млcть свою2 t менE.
№. Въ конeцъ, въ пёснехъ, pал0мъ пёсни дв7ду, …ѕ.
в7. Б9е, ўщeдри ны2 и3 бlгослови1 ны, просвэти2 лицE твоE на ны2 и3 поми1луй 
ны2:
G. Познaти на земли2 пyть тв0й, во всёхъ kзhцэхъ сп7сeніе твоE.
д7. Да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе, б9е, да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе вси2.
є7. Да возвеселsтсz и3 да возрaдуютсz kзhцы: ћкw сyдиши лю1демъ 
правот0ю, и3 kзhки на земли2 настaвиши.
ѕ7. Да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе, б9е, да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе вси2.
з7. ЗемлS дадE пл0дъ св0й: бlгослови1 ны, б9е, б9е нaшъ,
}. Бlгослови1 ны, б9е: и3 да ўбоsтсz є3гw2 вси2 концы2 земли2.
Слaва:
№. Въ конeцъ, pал0мъ пёсни дв7ду, …з.
в7. Да воскrнетъ бGъ, и3 расточaтсz врази2 є3гw2, и3 да бэжaтъ t лицA є3гw2 
ненави1дzщіи є3го2.
G. Ћкw и3счезaетъ дhмъ, да и3счeзнутъ: ћкw тaетъ в0скъ t лицA nгнS, 
тaкw да поги1бнутъ грBшницы t лицA б9іz:
д7. Ґ првdницы да возвеселsтсz, да возрaдуютсz пред8 бGомъ, да насладsтсz 
въ весeліи.
є7. Восп0йте бGу, п0йте и4мени є3гw2: путесотвори1те возшeдшему на зaпады, 
гDь и4мz є3мY: и3 рaдуйтесz пред8 ни1мъ.
ѕ7. Да смzтyтсz t лицA є3гw2, nц7A си1рыхъ и3 судіи2 вдови1цъ: бGъ въ мёстэ 
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8. Благословете, народи, нашия Бог и възгласете Му хвала.

9. Той запази живота на душата ни и не даде да се поклати ногата ни.

10. Ти ни изпита, Боже, претопи ни, както се сребро претапя.

11. Ти ни вкара в примка, тури окови на чреслата ни,

12. постави човек над главата ни. Влязохме в огън и вода, и Ти ни изведе на 

свобода.

13. Ще вляза в Твоя дом с всесъжения, ще Ти въздам моите оброци,

14. които са изговорили устата ми и е изрекъл езикът ми в моята скръб.

15. Тлъсти всесъжения ще Ти възнеса, с кадение от овнешка тлъстина, жертва ще 

принеса волове и козли.

16. Дойдете, послушайте всички, които се боите от Бога, и аз ще ви разкажа, 

какво стори Той за душата ми.

17. Виках към Него с устата си и Го превъзнесох с езика си.

18. Да бях видял беззаконие в сърцето си, Господ не би ме послушал.

19. Но Бог послуша, чу гласа на молбата ми.

20. Благословен Бог, Който не отхвърли молитвата ми и не отвърна от мене 

милостта Си!

ПСАЛОМ 66. 

2. Боже, бъди милостив към нас и ни благослови; осветли ни с лицето Си,

3. за да познаят на земята Твоя път, у всички народи Твоето спасение.

4. Да Те възхвалят народите, Боже; да Те възхвалят всички народи.

5. Да се веселят и да се радват племената, защото Ти съдиш народите 

справедливо и на земята управляваш племената.

6. Да Те възхвалят народите, Боже; да Те възхвалят всички народи.

7. Земята даде своя плод; да ни благослови Бог, нашият Бог.

8. Да ни благослови Бог, и да се убоят от Него всички земни краища.

ПСАЛОМ 67. 

2. Да се дигне Бог , и да се разпръснат враговете Му и да бягат от лицето Му, 

които Го мразят.

3. Разнеси ги, както се дим разнася; както се топи восък от огън, тъй и 

нечестивците да загинат от лицето Божие.

4. А праведниците да се развеселят, да се зарадват пред Бога и да възтържествуват 

в радост.

5. Пейте нашему Богу, пейте на Неговото име; превъзнасяйте Оногова, Който 

шествува по небесата; името Му е Господ, и радвайте се пред лицето Му.

6. Баща на сираци и съдия на вдовици е Бог в светото Си жилище.
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с™ёмъ своeмъ.
з7. БGъ вселsетъ є3диномhслєнныz въ д0мъ, и3зводS њков†нныz 
мyжествомъ, тaкожде преwгорчевaющыz живyщыz во гробёхъ.
}. Б9е, внегдA и3сходи1ти тебЁ пред8 людьми2 твои1ми, внегдA мимоходи1ти тебЁ 
въ пустhни,
f7. ЗемлS потрzсeсz, и4бо небесA кaнуша t лицA бGа сінaина, t лицA бGа ї}
лева.
‹. Д0ждь в0ленъ tлучи1ши, б9е, достоsнію твоемY, и3 и3знем0же, тh же 
соверши1лъ є3си2 є5.
№i. ЖивHтнаz тво‰ живyтъ на нeй: ўгот0валъ є3си2 бlгостію твоeю ни1щему, 
б9е.
в7i. ГDь дaстъ глаг0лъ бlговэствyющымъ си1лою мн0гою:
Gi. ЦRь си1лъ возлю1бленнагw, °красот0ю°  д0му раздэли1ти кwрhсти.
д7i. Ѓще поспитE посредЁ предBлъ, крилB голуби6нэ посрeбрєнэ, и3 междор†міz 
є3S въ блещaніи злaта:
є7i. ВнегдA рaзнствитъ нбcный цари2 на нeй, њснэжaтсz въ селмHнэ.
ѕ7i. ГорA б9іz, горA тyчнаz, горA ўсырeннаz, горA тyчнаz.
з7i. Вскyю непщyете, г0ры ўсырє1нныz; горA, ю4же бlговоли2 бGъ жи1ти въ нeй: 
и4бо гDь всели1тсz до концA.
}i. Колесни1ца б9іz тмaми тє1мъ, тhсzща гобзyющихъ: гDь въ ни1хъ въ сінaи 
во с™ёмъ.
f7i. Возшeлъ є3си2 на высотY, плэни1лъ є3си2 плёнъ: пріsлъ є3си2 да‰ніz въ 
человёцэхъ, и4бо не покарsющыzсz, є4же всели1тисz.
к7. ГDь бGъ бlгословeнъ, бlгословeнъ гDь дeнь днE: поспэши1тъ нaмъ бGъ 
сп7сeній нaшихъ.
к7а. БGъ нaшъ бGъ є4же сп7сaти: и3 гDнz, гDнz и3схHдища смє1ртнаz.
к7в. Nбaче бGъ сокруши1тъ главы6 врагHвъ свои1хъ, вeрхъ вл†съ преходsщихъ въ 
прегрэшeніихъ свои1хъ.
к7г. РечE гDь: t васaна њбращY, њбращY во глубинaхъ морски1хъ:
к7д. Ћкw да њм0читсz ногA твоS въ кр0ви, љзhкъ пє1съ твои1хъ t вр†гъ t 
негw2.
к7є. Ви6дэна бhша шє1ствіz тво‰, б9е, шє1ствіz бGа моегw2 цRS, и4же во 
с™ёмъ.
к7ѕ. Предвари1ша кн‰зи бли1з8 пою1щихъ, посредЁ дёвъ тmмпaнницъ.
к7з. Въ цRквахъ бlгослови1те бGа, гDа t и3стHчникъ ї}левыхъ.
к7и. Тaмw веніамjнъ ю3нёйшій во ќжасэ, кн‰зи їyдови владhки и4хъ, кн‰зи 
завулw6ни, кн‰зи нефfал‡мли.
к7f. Заповёждь, б9е, си1лою твоeю: ўкрэпи2, б9е, сіE, є4же содёлалъ є3си2 въ 
нaсъ.
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7. Бог въвежда в дом самотните, освобождава от окови затворниците, а 

непокорните остават в знойна пустиня.

8. Боже, когато Ти излизаше пред Твоя народ, когато шествуваше през пустинята,

9. земята се тресеше, дори небесата се топяха от лицето Божие, и тоя Синай - от 

лицето на Бога, на Бога Израилев.

10. Изобилен дъжд проливаше Ти, Боже, върху Твоето наследие, и когато то 

изнемогваше от труд, Ти го подкрепяше.

11. Твоят народ обитаваше там; по Твоята благост, Боже, Ти приготвяше 

потребното за бедния.

12. Господ ще даде слово: вестителките са голямо множество.

13. Царе на войнства бягат, бягат, а която седи в къщи, дели плячката.

14. След като се разположихте в дяловете (си), станахте като гълъбица, чиито 

криле са покрити със сребро, а перата - с чисто злато;

15. когато Всемогъщият разпръсна царете в тая земя, тя се бялна като снега на 

Селмон.

16. Планино Божия, планино Васанска! планино висока, планино Васанска!

17. защо вие, високи планини, гледате завистливо на планината, на която Бог 

благоволи да обитава и Господ ще обитава вечно?

18. Божиите колесници са безброй - хиляди хиляди; посред тях е Господ на 

Синай, в светилището.

19. Ти възлезе на височината, плени плен, прие дарове за човеците, тъй че и от 

непокорните да могат обитава у Господа Бога.

20. Благословен да бъде Господ всеки ден! Бог ни възлага бреме, но Той ни и 

спасява.

21. Бог за нас е Бог за спасение; във властта на Господа Вседържителя е вратата 

на смъртта.

22. Но Бог ще строши главата на враговете Си, косматото теме на закоравелия в 

своите беззакония.

23. Господ рече: от Васан ще ги върна, ще ги изведа из морската дълбина,

24. за да потопиш ти ногата си, и твоите псета - езика си, в кръвта на враговете.

25. Видяхме Твоето шествие, Боже, шествието на моя Бог, на моя Цар в 

светинята:

26. отпред вървяха певци, отзад свирачи на свирала, по средата - девици с 

тимпани:

27. “в събранията благославяйте Бога Господа, вие, които сте от Израилево семе!”

28. Там беше Вениамин малкият - техен княз; князете Иудини - техни владетели, 

князете Завулонови, князете Нефталимови.

29. Твоят Бог ти е предназначил сила. Боже, утвърди туй, що си сторил за нас!
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l. T хрaма твоегw2 во їеrли1мъ тебЁ принесyтъ цaріе дaры.
lа. Запрети2 ѕвэрє1мъ трHстнымъ: с0нмъ ю3нє1цъ въ ю4ницахъ людски1хъ, є4же 
затвори1ти и3скушє1нныz сребр0мъ: расточи2 kзhки хотsщыz брaнемъ.
lв. Пріи1дутъ моли6твенницы t є3гЂпта: є3fі0піа предвари1тъ рyку свою2 къ бGу.
lг. Ц†рства земн†z, п0йте бGу, восп0йте гDеви,
lд. Возшeдшему на нб7о нб7сE на вост0ки: сE, дaстъ глaсу своемY глaсъ си1лы.
lє. Дади1те слaву бGови: на ї}ли велелёпота є3гw2, и3 си1ла є3гw2 на џблацэхъ.
lѕ. Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ: бGъ ї}левъ, т0й дaстъ си1лу и3 держaву 
лю1демъ свои6мъ. Бlгословeнъ бGъ.
Слaва:
№. Въ конeцъ, °њ и3змёншихсz° , pал0мъ дв7ду, …и.
в7. Сп7си1 мz, б9е, ћкw внид0ша в0ды до души2 моеS.
G. Ўглэб0хъ въ тимёніи глубины2, и3 нёсть постоsніz: пріид0хъ во глубины6 
морск‡z, и3 бyрz потопи1 мz.
д7. Ўтруди1хсz зовhй, и3змолчE гортaнь м0й: и3счез0стэ џчи мои2, t є4же 
ўповaти ми2 на бGа моего2.
є7. Ўмн0жишасz пaче вл†съ главы2 моеS ненави1дzщіи мS тyне: ўкрэпи1шасz 
врази2 мои2, и3згонsщіи мS непрaведнw: ±же не восхищaхъ, тогдA воздаsхъ.
ѕ7. Б9е, ты2 ўвёдэлъ є3си2 безyміе моE, и3 прегрэшє1ніz мо‰ t тебє2 не 
ўтаи1шасz.
з7. Да не постыдsтсz њ мнЁ терпsщіи тебE, гDи, гDи си1лъ: нижE да 
посрaмzтсz њ мнЁ и4щущіи тебE, б9е ї}левъ.
}. Ћкw тебє2 рaди претерпёхъ поношeніе, покры2 срамотA лицE моE.
f7. Чyждь бhхъ брaтіи моeй и3 стрaненъ сыновHмъ мaтере моеS:
‹. Ћкw рeвность д0му твоегw2 снэдe мz, и3 поношє1ніz поносsщихъ ти2 
напад0ша на мS.
№i. И# покрhхъ пост0мъ дyшу мою2, и3 бhсть въ поношeніе мнЁ:
в7i. И# положи1хъ њдэsніе моE врeтище, и3 бhхъ и5мъ въ при1тчу.
Gi. Њ мнЁ глумлsхусz сэдsщіи во вратёхъ, и3 њ мнЁ поsху пію1щіи віно2.
д7i. Ѓзъ же моли1твою моeю къ тебЁ, б9е: врeмz бlговолeніz, б9е: во 
мн0жествэ млcти твоеS ўслhши мS, во и4стинэ сп7сeніz твоегw2.
є7i. Сп7си1 мz t брeніz, да не ўглёбну: да и3збaвлюсz t ненави1дzщихъ мS и3 
t глуб0кихъ в0дъ.
ѕ7i. Да не потопи1тъ менE бyрz воднaz, нижE да пожрeтъ менE глубинA, нижE 
сведeтъ њ мнЁ ровeнникъ ќстъ свои1хъ.
з7i. Ўслhши мS, гDи, ћкw бlга млcть твоS: по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ 
при1зри на мS.
}i. Не tврати2 лицA твоегw2 t џтрока твоегw2, ћкw скорблю2: ск0рw ўслhши 
мS.
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30. Заради Твоя храм в Иерусалим царете ще Ти принесат дарове.

31. Укроти звяра в тръстиката, волското стадо - всред телците на народите, които 

се хвалят със слитъци сребро; разпилей народите, които желаят войни.

32. Ще дойдат велможи от Египет; Етиопия ще простре ръце към Бога.

33. Земни царства! пейте Богу, възпявайте Господа,

34. Който отвека шествува по небесата на небесата. Ето, Той издава гласа Си, 

силния Си глас.

35. Въздайте слава Богу! Неговото величие е над Израиля, и Неговото 

могъщество - на облаците.

36. Страшен си Ти, Боже, в Твоето светилище. Бог Израилев - Той дава сила и 

крепост на (Своя) народ. Благословен Бог!

ПСАЛОМ 68. 

2. Спаси ме, Боже, защото водите стигнаха до душата (ми).

3. Затънах в дълбоко блато, и няма на що да застана; влязох в дълбочината на 

водите, и бързото им течение ме отвлича.

4. Изнемощях от вопли; засъхна гърлото ми; измъчиха се очите ми да чакам Бога 

(мой).

5. Ония, които ме мразят без вина, са повече от космите на главата ми: враговете 

ми, които ме преследват несправедливо, се усилиха; каквото не съм отнемал, него 

трябва да дам.

6. Боже, Ти знаеш моето безумие, и греховете ми не са скрити от Тебе.

7. Да се не посрамят поради мене всички ония, които се надяват на Тебе, Господи, 

Боже на силите. Да се не посрамят поради мене ония, които Те търсят, Боже 

Израилев,

8. защото заради Тебе понасям хули, и с безчестие покриват лицето ми.

9. Чужд станах за братята си и странен за синовете на майка ми,

10. защото ревността за Твоя дом ме яде, и хулите на ония, които Те хулят, падат 

върху мене;

11. и плача, като постя с душата си, и за това ме хулят;

12. и обличам вместо дреха вретище, - и им ставам за приказ;

13. за мене приказват седещите при портите, и за мене пеят песни винопийците.

14. Аз пък се обръщам към Тебе, Господи, с молитвата си; във време 

благоприятно, Боже, по голямата Си благост, чуй ме в истината на Твоето 

спасение;

15. извади ме из тинята, за да не затъна; да се избавя от ония, които ме мразят, и 

от дълбоките води;

16. да ме не завлече водното течение, да ме не погълне бездната, да не затвори 

над мене пропастта своите уста.

17. Чуй ме, Господи, защото е блага Твоята милост; по многото Твои щедрости 

милостно погледни на мене;
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f7i. Вонми2 души2 моeй и3 и3збaви ю5: вр†гъ мои1хъ рaди и3збaви мS.
к7. Тh бо вёси поношeніе моE, и3 стyдъ м0й, и3 срамотY мою2: пред8 тоб0ю 
вси2 њскорблsющіи мS.
к7а. Поношeніе чazше душA моS и3 стрaсть: и3 ждaхъ соскорбsщагw, и3 не бЁ, 
и3 ўтэшaющихъ, и3 не њбрэт0хъ.
к7в. И# дaша въ снёдь мою2 жeлчь, и3 въ жaжду мою2 напои1ша мS џцта.
к7г. Да бyдетъ трапeза и4хъ пред8 ни1ми въ сёть и3 въ воздаsніе и3 въ 
соблaзнъ.
к7д. Да помрачaтсz џчи и4хъ, є4же не ви1дэти, и3 хребeтъ и4хъ вhну слzцы2.
к7є. Пролeй на нS гнёвъ тв0й, и3 ћрость гнёва твоегw2 да пости1гнетъ и5хъ.
к7ѕ. Да бyдетъ дв0ръ и4хъ пyстъ, и3 въ жили1щахъ и4хъ да не бyдетъ живhй.
к7з. ЗанE є3г0же ты2 порази1лъ є3си2, тjи погнaша, и3 къ болёзни ћзвъ мои1хъ 
приложи1ша.
к7и. Приложи2 беззак0ніе къ беззак0нію и4хъ, и3 да не вни1дутъ въ прaвду 
твою2.
к7f. Да потребsтсz t кни1ги живhхъ, и3 съ првdными да не напи1шутсz.
l. Ни1щъ и3 болsй є4смь ѓзъ: сп7сeніе твоE, б9е, да пріи1метъ мS.
lа. Восхвалю2 и4мz бGа моегw2 съ пёснію, возвели1чу є3го2 во хвалeніи:
lв. И# ўг0дно бyдетъ бGу пaче тельцA ю4на, р0ги и3зносsща и3 пaзнwкти.
lг. Да ќзрzтъ ни1щіи и3 возвеселsтсz: взыщи1те бGа, и3 живA бyдетъ душA 
вaша.
lд. Ћкw ўслhша ўбHгіz гDь, и3 њков†нныz сво‰ не ўничижи2.
lє. Да восхвaлzтъ є3го2 нб7сA и3 землS, м0ре и3 вс‰ жив{щаz въ нeмъ.
lѕ. Ћкw бGъ сп7сeтъ сіHна, и3 сози1ждутсz грaди їудeйстіи, и3 вселsтсz тaмw 
и3 наслёдzтъ и5:
lз. И# сёмz рабHвъ твои1хъ ўдержи1тъ и5, и3 лю1бzщіи и4мz твоE вселsтсz въ 
нeмъ.
№. Въ конeцъ дв7ду, въ воспоминaніе, во є4же сп7сти1 мz гDу, …f.
в7. Б9е, въ п0мощь мою2 вонми2: гDи, помощи1 ми потщи1сz.
G. Да постыдsтсz и3 посрaмzтсz и4щущіи дyшу мою2, да возвратsтсz 
вспsть и3 постыдsтсz хотsщіи ми2 ѕл†z:
д7. Да возратsтсz ѓбіе стыдsщесz глаг0лющіи ми2: блaгоже, блaгоже.
є7. Да возрaдуютсz и3 возвеселsтсz њ тебЁ вси2 и4щущіи тебE, б9е: и3 да 
глаг0лютъ вhну, да возвели1читсz гDь, лю1бzщіи сп7сeніе твоE.
ѕ7. Ѓзъ же ни1щъ є4смь и3 ўб0гъ, б9е, помози1 ми: пом0щникъ м0й и3 
и3збaвитель м0й є3си2 ты2, гDи, не закосни2.
Слaва:
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18. не скривай лицето Си от Твоя раб, защото скърбя; скоро ме чуй;

19. приближи се до душата ми, избави я; заради моите врагове ме спаси.

20. Ти знаеш моя позор, моя срам и моето посрамяване: всичките ми врагове са 

пред Тебе.

21. Позорът съкруши сърцето ми, и аз изнемощях, очаквах състрадание, но го 

няма, - утешители, ала не намирам.

22. И дадоха ми за храна жлъчка и в жаждата ми с оцет ме напоиха.

23. Нека тяхната трапеза им бъде мрежа, и мирната им гощавка - примка;

24. да им се помрачат очите, та да не виждат, и разслаби завинаги чреслата им;

25. излей върху тях яростта Си, и пламъкът на Твоя гняв да ги обхване;

26. жилището им да запустее, и в шатрите им да няма кой да живее,

27. защото оногова, когото Ти порази, те още преследват, и страданията на 

ранените от Тебе умножават.

28. Притури беззаконие върху беззаконието им, и да не влязат те в Твоята правда;

29. да бъдат заличени из книгата на живите и с праведниците да не бъдат 

записани.

30. Аз пък съм беден и страдам; Твоята помощ, Боже, да ме въздигне.

31. Ще славя името на (моя) Бог в песни, ще Го превъзнасям в славословие,

32. и това ще бъде по-угодно Господу, отколкото вол или телец с рогове и с 

копита.

33. Ще видят това страдащите и ще се зарадват. И ще ви оживее сърцето, на вас, 

които търсите Бога,

34. защото Господ слуша бедните и не пренебрегва Своите затворници.

35. Да Го възхвалят небеса и земя, морета и всичко, що се движи в тях;

36. защото Бог ще спаси Сион, ще съгради Иудините градове, и там ще се заселят 

и ще го наследят;

37. потомството на рабите Му ще се закрепи в него, и всички, които обичат 

Неговото име, ще се заселят в него.

ПСАЛОМ 69. 

2. Побързай, Боже, да ме избавиш, побързай, Господи, да ми помогнеш.

3. В стид и срам да потънат, които търсят душата ми! Да бъдат обърнати назад и 

да бъдат предадени на присмех ония, които ми желаят зло!

4. Да бъдат обърнати назад, задето ме хулеха ония, които ми казваха: о, добре, 

добре!

5. Нека се зарадват и развеселят за Тебе всички, които Те търсят, и които обичат 

Твоето спасение, непрестанно да казват: велик е Бог!

6. Аз пък съм беден и сиромах; Боже, побързай към мене! Ти си помощ моя и 

Избавител мой! Господи, не се забавяй!
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Каfjсма ‹.
Дв7ду pал0мъ, сынHвъ їwнадaвовыхъ и3 пeрвыхъ плёншихсz, не 
надпи1санъ ў є3врє1й, o7.
№. На тS, гDи, ўповaхъ, да не постыжyсz въ вёкъ.
в7. Прaвдою твоeю и3збaви мS и3 и3зми1 мz: приклони2 ко мнЁ ќхо твоE и3 
сп7си1 мz.
G. Бyди ми2 въ бGа защи1тителz и3 въ мёсто крёпко сп7сти1 мz: ћкw 
ўтверждeніе моE и3 прибёжище моE є3си2 ты2.
д7. Б9е м0й, и3збaви мS и3з8 руки2 грёшнагw, и3з8 руки2 законопрестyпнагw и3 
њби1дzщагw:
є7. Ћкw ты2 є3си2 терпёніе моE, гDи, гDи, ўповaніе моE t ю4ности моеS.
ѕ7. Въ тебЁ ўтверди1хсz t ўтр0бы, t чрeва мaтере моеS ты2 є3си2 м0й 
покрови1тель: њ тебЁ пёніе моE вhну.
з7. Ћкw чyдо бhхъ мнHгимъ: и3 ты2 пом0щникъ м0й крёпокъ.
}. Да и3сп0лнzтсz ўстA мо‰ хвалeніz, ћкw да воспою2 слaву твою2, вeсь 
дeнь великолёпіе твоE.
f7. Не tвeржи менE во врeмz стaрости: внегдA њскудэвaти крёпости моeй, 
не њстaви менE.
‹. Ћкw рёша врази2 мои2 мнЁ, и3 стрегyщіи дyшу мою2 совэщaша вкyпэ,
№i. Глаг0люще: бGъ њстaвилъ є4сть є3го2, пожени1те и3 и3ми1те є3го2, ћкw нёсть 
и3збавлszй.
в7i. Б9е м0й, не ўдали1сz t менE: б9е м0й, въ п0мощь мою2 вонми2.
Gi. Да постыдsтсz и3 и3счeзнутъ њклеветaющіи дyшу мою2, да њблекyтсz въ 
стyдъ и3 срaмъ и4щущіи ѕл†z мнЁ.
д7i. Ѓзъ же всегдA воз8уповaю на тS, и3 приложY на всsку похвалY твою2.
є7i. ЎстA мо‰ возвэстsтъ прaвду твою2, вeсь дeнь сп7сeніе твоE, ћкw не 
познaхъ кни6жнаz.
ѕ7i. Вни1ду въ си1лэ гDни: гDи, помzнY прaвду тебє2 є3ди1нагw.
з7i. Б9е м0й, и5мже научи1лъ мS є3си2 t ю4ности моеS, и3 до нhнэ возвэщY 
чудесA тво‰.
}i. И# дaже до стaрости и3 престарёніz, б9е м0й, не њстaви менE, д0ндеже 
возвэщY мhшцу твою2 р0ду всемY грzдyщему,
f7i. Си1лу твою2 и3 прaвду твою2, б9е, дaже до вhшнихъ, ±же сотвори1лъ ми2 
є3си2 вели6чіz: б9е, кто2 под0бенъ тебЁ;
к7. Е#ли6ки kви1лъ ми2 є3си2 скHрби мнHги и3 ѕлы2; и3 њбрaщьсz њживотвори1лъ 
мS є3си2 и3 t бeзднъ земли2 возвeлъ мS є3си2.
к7а. Ўмн0жилъ є3си2 на мнЁ вели1чествіе твоE, и3 њбрaщьсz ўтёшилъ мS 
є3си2, и3 t бeзднъ земли2 пaки возвeлъ мS є3си2.
к7в. И$бо ѓзъ и3сповёмсz тебЁ въ лю1дехъ, гDи, въ сосyдэхъ pал0мскихъ 
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ПСАЛОМ 70.

1. На Тебе, Господи, се уповавам, да се не посрамя довека.

2. Избави ме по Твоята правда и ме освободи; наклони ухото Си към мене и ме 

спаси.

3. Бъди ми крепко прибежище, дето всякога бих могъл да се скрия; Ти си наредил 

да ме спасиш, защото моя твърдиня и моя крепост си Ти.

4. Боже мой, избави ме от ръцете на нечестивия, от ръцете на беззаконника и 

потисника,

5. защото Ти си моя надежда, Господи Боже, мое упование от младините ми.

6. На Тебе съм се крепил от рождение; Ти си ме извел из майчината ми утроба; 

моята хвала към Тебе няма да престане.

7. За мнозина бях като че ли чудо, но Ти си моя твърда надежда.

8. Да се изпълнят устата ми с хвала (та да възпявам Твоята слава), да възпявам 

всеки ден Твоето великолепие.

9. Не ме отхвърляй на старост; кога почне да чезне силата ми, не ме оставяй,

10. защото враговете ми говорят против мене; които дебнат душата ми, се 

съветват помежду си,

11. думайки: “оставил го Бог; гонете го и го хванете, защото няма кой да го 

избави”.

12. Боже, не се отдалечавай от мене; Боже мой, побързай ми на помощ!

13. Да се посрамят и да изчезнат, които враждуват против душата ми; да се 

покрият със срам и безчестие, които ми желаят зло!

14. Аз пък винаги ще се уповавам (на Тебе) и ще Те хваля все повече и повече.

15. Устата ми ще разгласят Твоята правда, всеки ден Твоите благодеяния, защото 

им не зная броя.

16. Ще вникна в делата на Господа Бога; ще спомня Твоята правда - само Твоята.

17. Боже, Ти си ме поучавал от младините ми, и досега разгласям Твоите чудеса.

18. И до старост и до седини не ме оставяй, Боже, докле не възвестя Твоята сила 

на сегашния род, и на всички идещи - Твоята мощ.

19. Твоята правда, Боже, е до вишни небеса; Ти си извършил велики дела; Боже, 

кой е Тебе подобен?

20. Ти си напращал върху мене много и люти беди, но и пак Ти си ме оживявал и 

пак си ме извеждал от земните бездни.

21. Ти си ме издигал и си ме утешавал (и от земните бездни си ме извеждал).

22. И аз ще славя на псалтир Тебе, Твоята истина, Боже мой; ще Те възпявам на 

гусла, Светийо Израилев!
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и4стину твою2, б9е: воспою2 тебЁ въ гyслехъ, с™hй ї}левъ.
к7г. Возрaдуетэсz ўстнЁ мои2, є3гдA воспою2 тебЁ, и3 душA моS, ю4же є3си2 
и3збaвилъ:
к7д. Е#щe же и3 љзhкъ м0й вeсь дeнь поучи1тсz прaвдэ твоeй, є3гдA 
постыдsтсz и3 посрaмzтсz и4щущій ѕл†z мнЁ.
Њ соломHнэ, pал0мъ дв7ду, o7а.
№. Б9е, сyдъ тв0й царeви дaждь, и3 прaвду твою2 сhну царeву:
в7. Суди1ти лю1демъ твои6мъ въ прaвдэ и3 ни1щымъ твои6мъ въ судЁ.
G. Да воспріи1мутъ г0ры ми1ръ лю1демъ и3 х0лми прaвду.
д7. Сyдитъ ни1щымъ людски6мъ, и3 спасeтъ сhны ўб0гихъ, и3 смири1тъ 
клеветникA.
є7. И# пребyдетъ съ с0лнцемъ, и3 прeжде луны2 р0да родHвъ.
ѕ7. Сни1детъ ћкw д0ждь на руно2, и3 ћкw кaплz кaплющаz на зeмлю.
з7. Возсіsетъ во днeхъ є3гw2 прaвда и3 мн0жество ми1ра, д0ндеже tи1метсz 
лунA.
}. И# њбладaетъ t м0рz до м0рz, и3 t рёкъ до конє1цъ вселeнныz.
f7. Пред8 ни1мъ припадyтъ є3fі0плzне, и3 врази2 є3гw2 пeрсть поли1жутъ.
‹. Цaріе fарсjйстіи и3 џстрови дaры принесyтъ, цaріе ґрaвстіи и3 савA дaры 
приведyтъ:
№i. И# покл0нzтсz є3мY вси2 цaріе зeмстіи, вси2 kзhцы пораб0таютъ є3мY.
в7i. Ћкw и3збaви ни1ща t си1льна, и3 ўб0га, є3мyже не бЁ пом0щника.
Gi. Пощади1тъ ни1ща и3 ўб0га, и3 дyшы ўб0гихъ спасeтъ:
д7i. T ли1хвы и3 t непрaвды и3збaвитъ дyшы и4хъ, и3 чeстно и4мz є3гw2 пред8 
ни1ми.
є7i. И# жи1въ бyдетъ, и3 дaстсz є3мY t злaта ґравjйска: и3 пом0лzтсz њ нeмъ 
вhну, вeсь дeнь бlгословsтъ є3го2.
ѕ7i. Бyдетъ ўтверждeніе на земли2 на версёхъ г0ръ: превознесeтсz пaче лівaна 
пл0дъ є3гw2, и3 процвэтyтъ t грaда ћкw травA земнaz.
з7i. Бyдетъ и4мz є3гw2 бlгословeно во вёки, прeжде с0лнца пребывaетъ и4мz 
є3гw2: и3 бlгословsтсz въ нeмъ вс‰ кwлёна земнaz, вси2 kзhцы ўблажaтъ 
є3го2.
}i. Бlгословeнъ гDь бGъ ї}левъ, творsй чудесA є3ди1нъ,
f7i. И# бlгословeно и4мz слaвы є3гw2 во вёкъ и3 въ вёкъ вёка: и3 и3сп0лнитсz 
слaвы є3гw2 всS землS: бyди, бyди.
Слaва:
Њскудёша пBсни дв7да, сhна їессeова. Pал0мъ ґсaфу, o7в.
№. К0ль бlгъ бGъ ї}левъ пр†вымъ сeрдцемъ.
в7. Мои1 же вмaлэ не подвижaстэсz н0зэ: вмaлэ не проліsшасz стопы6 мо‰:
G. Ћкw возревновaхъ на беззакHнныz, ми1ръ грёшникwвъ зрS:
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23. Радват се устата ми, кога Ти пея, и душата ми, която си Ти избавил;

24. и езикът ми всеки ден ще разглася Твоята правда, защото постидени и 

посрамени са ония, които ми желаят зло.

ПСАЛОМ 71. 

1. Боже, дай на царя Твоето правосъдие и на царевия син Твоята правда,

2. за да съди праведно Твоите люде и Твоите бедни в съда;

3. планините да донесат мир на людете, и хълмовете - правда;

4. да съди бедните от народа, да спаси синовете на сиромаха и да сломи 

потисника, -

5. и ще се боят от Тебе, докле пребъдва слънце и месечина, от рода в род.

6. Той ще слезе като дъжд върху покосена ливада *, като капки, оросяващи 

земята;

7. в негови дни ще процъфти праведникът, и ще има изобилен мир, докле 

месечина трае;

8. той ще владее от море до море и от реката * до краищата на земята;

9. пред него ще паднат жителите на пустините, и враговете му прах ще лижат;

10. царете на Тарсис и островите данък ще му поднесат; царете на Арабия и Сава 

дарове ще му принесат;

11. и ще му се поклонят всички царе; ще му служат всички народи;

12. защото той ще избави бедния, стенещия и угнетения, който няма помощник.

13. Ще бъде милосърден към бедния и сиромаха и ще спаси душите на бедните;

14. от коварство и насилие ще избави душите им, и скъпоценна ще бъде тяхната 

кръв пред очите му;

15. и той ще живее, и ще му дават арабийско злато, и ще се молят за него 

непрестанно, всеки ден ще го благославят;

16. ще има изобилие на жито по земята, навръх планините; плодовете му ще се 

вълнуват като гора Ливанска, и в градовете людете ще се размножат като трева по 

земята;

17. неговото име ще бъде (благословено) довека; докле слънце трае, ще се 

предава името му ; и в него ще бъдат благословени (всички земни племена), 

всички народи ще го облажават.

18. Благословен Господ Бог, Бог Израилев, Който едничък прави чудеса;

19. благословено името на славата Му довека, и цяла земя да се изпълни с 

Неговата слава! Амин и амин.

20. Свършиха се молитвите на Давида, Иесеевия син.

ПСАЛОМ 72. 

1. Колко е благ Господ към Израиля, към чистите по сърце!

2. Пък аз - безмалко се не разклатиха нозете ми, безмалко се не подхлъзнаха 

стъпките ми, -

3. аз пък завидях на безумните, гледайки добруването на нечестивите,
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д7. Ћкw нёсть восклонeніz въ смeрти и4хъ и3 ўтверждeніz въ рaнэ и4хъ:
є7. Въ трудёхъ человёческихъ не сyть, и3 съ человёки не пріи1мутъ рaнъ.
ѕ7. Сегw2 рaди ўдержA | гордhнz и4хъ до концA: њдёzшасz непрaвдою и3 
нечeстіемъ свои1мъ.
з7. И#зhдетъ ћкw и3з8 тyка непрaвда и4хъ: преид0ша въ люб0вь сeрдца.
}. Помhслиша и3 глаг0лаша въ лукaвствэ, непрaвду въ высотY глаг0лаша:
f7. Положи1ша на небеси2 ўстA сво‰, и3 љзhкъ и4хъ прeйде по земли2.
‹. Сегw2 рaди њбратsтсz лю1діе мои2 сёмw, и3 днjе и3сп0лнени њбрsщутсz въ 
ни1хъ.
№i. И# рёша: кaкw ўвёдэ бGъ; и3 ѓще є4сть рaзумъ въ вhшнэмъ;
в7i. СE, сjи грBшницы и3 гобзyющіи въ вёкъ ўдержaша богaтство.
Gi. И# рёхъ: °є3дA  всyе њправди1хъ сeрдце моE и3 ўмhхъ въ непови1нныхъ рyцэ 
мои2,
д7i. И# бhхъ ћзвенъ вeсь дeнь, и3 њбличeніе моE на ќтреннихъ;
є7i. Ѓще глаг0лахъ, повёмъ тaкw: °сE, р0ду сынHвъ твои1хъ, є3мyже 
њбэщaхсz° :
ѕ7i. И# непщевaхъ разумёти: сіE трyдъ є4сть предо мн0ю,
з7i. Д0ндеже вни1ду во с™и1ло б9іе и3 разумёю въ послBднzz и4хъ.
}i. Nбaче за льщє1ніz и4хъ положи1лъ є3си2 и5мъ ѕл†z, низложи1лъ є3си2 |, 
внегдA разгордёшасz.
f7i. Кaкw бhша въ запустёніе; внезaпу и3счез0ша, погиб0ша за беззак0ніе 
своE.
к7. Ћкw с0ніе востаю1щагw, гDи, во грaдэ твоeмъ w4бразъ и4хъ ўничижи1ши.
к7а. Ћкw разжжeсz сeрдце моE, и3 ўтрHбы мо‰ и3змэни1шасz:
к7в. И# ѓзъ ўничижeнъ, и3 не разумёхъ, ск0тенъ бhхъ ў тебє2.
к7г. И# ѓзъ вhну съ тоб0ю: ўдержaлъ є3си2 рyку деснyю мою2,
к7д. И# совётомъ твои1мъ настaвилъ мS є3си2, и3 со слaвою пріsлъ мS є3си2.
к7є. Чт0 бо ми2 є4сть на нб7си2; и3 t тебє2 что2 восхотёхъ на земли2;
к7ѕ. И#счезE сeрдце моE и3 пл0ть моS, б9е сeрдца моегw2, и3 чaсть моS, б9е, 
во вёкъ.
к7з. Ћкw сE, ўдалsющіи себE t тебє2 поги1бнутъ: потреби1лъ є3си2 всsкаго 
любодёющаго t тебє2.
к7и. Мнё же прилэплsтисz бGови блaго є4сть, полагaти на гDа ўповaніе 
моE, возвэсти1ти ми2 вс‰ хвалы6 тво‰, во вратёхъ дщeре сіHни.
Рaзума ґсaфу, o7г.
№. Вскyю, б9е, tри1нулъ є3си2 до концA; разгнёвасz ћрость твоS на џвцы 
пaжити твоеS;
в7. Помzни2 с0нмъ тв0й, є3г0же стzжaлъ є3си2 и3спeрва, и3збaвилъ є3си2 жезл0мъ 
достоsніz твоегw2, горA сіHнъ сіS° , въ нeйже всели1лсz є3си2.
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4. защото за тях няма страдания до смъртта им, и силите им са крепки;

5. за човешки труд ги няма, и на удари с другите люде не се излагат.

6. Затова гордост ги е обвила като огърлие, и дързост ги облича като накит;

7. изпъкнали са очите им от тлъстина, бликат помислите в сърцето;

8. на всички се присмиват, злобно разнасят клевети, говорят надменно;

9. дигат уста към небесата, и езикът им обикаля по земята.

10. Затова и народът Му натам се обръща, пият вода с пълна чаша

11. и казват: “как ще узнае Бог? и може ли да знае Всевишният?”

12. И ето, тия нечестивци добруват на тоя свят, трупат богатство.

13. (И казах си:) та не напразно ли аз очиствах сърцето си, умивах в невинност 

ръцете си,

14. и се подлагах на рани всеки ден и на изобличаване всяка сутрин?

15. Но ако кажех: ще разсъждавам тъй, - то аз щях да бъда виновен пред рода на 

Твоите синове.

16. И мислех си, как да разбера това, но то беше мъчно в моите очи,

17. докле не влязох в Божието светилище и не разумях техния край.

18. Тъй, на плъзгави пътища си ги турил Ти и ги сваляш в пропаст.

19. Как неочаквано дойдоха те до разорение, изчезнаха, загинаха от ужаси!

20. Както сън изчезва след събуждане, тъй и Ти, Господи, като ги събудиш, ще 

унищожиш техните блянове.

21. Когато кипеше сърцето ми и се терзаеше вътрешността ми,

22. аз бях невежа и не разбирах; като добиче бях пред Тебе.

23. Но аз съм винаги с Тебе; Ти ме държиш за десницата;

24. Ти ме ръководиш с Твоя съвет и после ще ме приемеш в слава.

25. Кого имам на небето? а с Тебе ли съм, на земята нищо не искам.

26. Изнемогва плътта и сърцето ми; Бог е твърдиня на сърцето ми и мой дял 

вовеки.

27. Защото ето ония, които се отдалечават от Тебе, загиват; Ти изтребяш всекиго, 

който отстъпва от Тебе.

28. А мене е добре да се приближавам към Бога! На Господа Бога възложих 

упованието си, за да разгласям всички Твои дела (при портите на дъщерята 

Сионова).

ПСАЛОМ 73. 

1. Защо, Боже, си ни отхвърлил завинаги? Защо гневът Ти се е разпалил против 

овците на Твоето пасбище?

2. Спомни си Твоя народ, който Ти от старо време си придобил и изкупил за дял 

на Твоето притежание, спомни си тая Сион планина, на която си се заселил.
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G. Воздви1гни рyцэ твои2 на горды6ни и4хъ въ конeцъ, є3ли6ка лукaвнова врaгъ 
во с™ёмъ твоeмъ.
д7. И# восхвали1шасz ненави1дzщіи тS посредЁ прaздника твоегw2: положи1ша 
знaмєніz сво‰ знaмєніz, и3 не познaша,
є7. Ћкw во и3сх0дэ превhше: ћкw въ дубрaвэ дрeвzнэ сэки1рами разсэк0ша
ѕ7. Двє1ри є3гw2 вкyпэ, сёчивомъ и3 nск0рдомъ разруши1ша и5.
з7. Возжг0ша nгнeмъ с™и1ло твоE: на земли2 њскверни1ша жили1ще и4мене 
твоегw2.
}. Рёша въ сeрдцы своeмъ ю4жики и4хъ вкyпэ: пріиди1те, и3 tстaвимъ вс‰ 
прaздники б9іz t земли2.
f7. °Знaмєніz и4хъ°  не ви1дэхомъ: нёсть ктомY прbр0ка, и3 нaсъ не 
познaетъ ктомY.
‹. Док0лэ, б9е, пон0ситъ врaгъ; раздражи1тъ проти1вный и4мz твоE до 
концA;
№i. Вскyю tвращaеши рyку твою2 и3 десни1цу твою2 t среды2 нёдра твоегw2 въ 
конeцъ;
в7i. БGъ же, цRь нaшъ, прeжде вёка содёла сп7сeніе посредЁ земли2.
Gi. Ты2 ўтверди1лъ є3си2 си1лою твоeю м0ре: ты2 стeрлъ є3си2 главы6 ѕміє1въ въ 
водЁ:
д7i. Ты2 сокруши1лъ є3си2 главY ѕмjеву, дaлъ є3си2 того2 брaшно лю1демъ 
є3fіHпскимъ.
є7i. Ты2 раст0рглъ є3си2 и3ст0чники и3 пот0ки: ты2 и3зсуши1лъ є3си2 рёки 
и3f†мскіz.
ѕ7i. Тв0й є4сть дeнь, и3 твоS є4сть н0щь: ты2 соверши1лъ є3си2 зарю2 и3 с0лнце.
з7i. Ты2 сотвори1лъ є3си2 вс‰ предёлы земли2: жaтву и3 вeсну ты2 создaлъ є3си2 
|.
}i. Помzни2 сі‰: врaгъ поноси2 гDеви, и3 лю1діе безyмніи раздражи1ша и4мz твоE.
f7i. Не предaждь ѕвэрє1мъ дyшу и3сповёдающуюсz тебЁ: дyшъ ўб0гихъ 
твои1хъ не забyди до концA.
к7. При1зри на завётъ тв0й: ћкw и3сп0лнишасz помрачeнніи земли2 домHвъ 
беззак0ній.
к7а. Да не возврати1тсz смирeнный посрaмленъ: ни1щъ и3 ўб0гъ восхвали1та 
и4мz твоE.
к7в. Востaни, б9е, суди2 прю2 твою2: помzни2 поношeніе твоE, є4же t 
безyмнагw вeсь дeнь.
к7г. Не забyди глaса моли1твєнникъ твои1хъ: гордhнz ненави1дzщихъ тS 
°взhде вhну° .
Слaва:
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3. Подигни стъпките Си към вековните развалини: врагът разруши всичко в 

светилището.

4. Рикат Твоите врагове всред събранията Ти; поставили са своите знакове, 

вместо нашите знамена;

5. изглеждаха като някой, който дига брадва върху сплетените на дърво клони;

6. и сега всички резби в него изведнъж разрушиха с топори и секири;

7. предадоха на огън Твоето светилище; съвсем оскверниха жилището на Твоето 

име;

8. рекоха в сърцето си: “да ги разорим съвсем”, - и изпогориха всички места на 

Божиите събрания по земята.

9. Нашите знакове не виждаме, няма вече пророк и няма с нас никой, който да 

знае, докога ще трае това.

10. Докога, Господи, ще ни кори врагът? противникът вечно ли ще хули Твоето 

име?

11. Защо отдръпваш ръката Си и десницата Си? Порази ги отсред недрата Си,

12. Боже, Царю мой отвека, Който извършваш спасение сред земята!

13. Със силата Си Ти раздвои морето, във водата строши главите на змейовете;

14. Ти строши главата на левиатана, даде го за храна на людете (етиопски) в 

пустинята;

15. Ти пресече извори и потоци, Ти пресуши буйни реки.

16. Твой е денят и Твоя е нощта: Ти си приготвил светилата и слънцето;

17. Ти си установил всички предели на земята, лято и зима Ти си наредил.

18. Спомни си, прочее: врагът кори Господа, и люде безумни хулят Твоето име.

19. Не предавай на зверове душата на Твоята гургулица; не забравяй завинаги 

събранията на Твоите бедни.

20. Милостно погледни на Своя завет, защото всички мрачни места по земята се 

изпълниха с насилнишки жилища.

21. Да се не върне посрамен потиснатият; сиромах и беден да възхвалят Твоето 

име.

22. Стани, Боже, защити делото Си, спомни всекидневната хула към Тебе от 

безумния;

23. не забравяй вика на Твоите врагове, шумът на тия, които въстават против 

Тебе, непрестанно се подига.
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№. Въ конeцъ, да не растли1ши, pал0мъ пёсни ґсaфу, o7д.
в7. И#сповёмысz тебЁ, б9е, и3сповёмысz тебЁ и3 призовeмъ и4мz твоE: 
повёмъ вс‰ чудесA тво‰.
G. Е#гдA пріимY врeмz, ѓзъ правwты2 возсуждY.
д7. Растazсz землS и3 вси2 живyщіи на нeй, ѓзъ ўтверди1хъ столпы2 є3S.
є7. Рёхъ беззак0ннующымъ, не беззак0ннуйте: и3 согрэшaющымъ, не 
возноси1те р0га.
ѕ7. Не воздвизaйте на высотY р0га вaшегw и3 не глаг0лите на бGа непрaвду:
з7. Ћкw нижE t и3схHдъ, нижE и3 з†падъ, нижE t пустhхъ г0ръ.
}. Ћкw бGъ судіS є4сть: сего2 смирsетъ, и3 сего2 возн0ситъ.
f7. Ћкw чaша въ руцЁ гDни, вінA нерастворeна и3сп0лнь растворeніz, и3 
ўклони2 t сеS въ сію2: nбaче др0ждіе є3гw2 не и3стощи1сz, и3спію1тъ вси2 грёшніи 
земли2.
‹. Ѓзъ же возрaдуюсz въ вёкъ, воспою2 бGу їaкwвлю:
№i. И# вс‰ р0ги грёшныхъ сломлю2, и3 вознесeтсz р0гъ првdнагw.
№. Въ конeцъ, въ пёснехъ, pал0мъ ґсaфу, пёснь ко ґссmрjанину, o7є.
в7. Вёдомъ во їудeи бGъ: во ї}ли вeліе и4мz є3гw2.
G. И# бhсть въ ми1рэ мёсто є3гw2, и3 жили1ще є3гw2 въ сіHнэ.
д7. Тaмw сокруши2 крёпwсти лукHвъ, nрyжіе и3 мeчь и3 брaнь.
є7. Просвэщaеши ты2 ди1внw t г0ръ вёчныхъ.
ѕ7. Смzт0шасz вси2 неразyмніи сeрдцемъ: ўснyша сн0мъ свои1мъ, и3 ничт0же 
њбрэт0ша вси2 мyжіе богaтства въ рукaхъ свои1хъ.
з7. T запрещeніz твоегw2, б9е їaкwвль, воздремaша всёдшіи на к0ни.
}. Ты2 стрaшенъ є3си2, и3 кто2 противостaнетъ тебЁ; tт0лэ гнёвъ тв0й.
f7. Съ нб7сE слhшанъ сотвори1лъ є3си2 сyдъ: землS ўбоsсz и3 ўмолчA,
‹. ВнегдA востaти на сyдъ бGу, сп7сти2 вс‰ крHткіz земли2.
№i. Ћкw помышлeніе человёческое и3сповёстсz тебЁ, и3 њстaнокъ 
помышлeніz прaзднуетъ ти2.
в7i. Помоли1тесz и3 воздади1те гDеви бGу нaшему: вси2, и5же w4крестъ є3гw2, 
принесyтъ дaры
Gi. Стрaшному и3 teмлющему дyхи кнzзeй, стрaшному пaче царeй земнhхъ.
№. Въ конeцъ, њ їдіfyмэ, pал0мъ ґсaфу, o7ѕ.
в7. Глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ, глaсомъ мои1мъ къ бGу, и3 внsтъ ми2.
G. Въ дeнь ск0рби моеS бGа взыскaхъ рукaма мои1ма, н0щію пред8 ни1мъ, и3 не 
прельщeнъ бhхъ: tвeржесz ўтёшитисz душA моS.
д7. Помzнyхъ бGа и3 возвесели1хсz, °поглумлsхсz°  , и3 малодyшствоваше 
дyхъ м0й.
є7. Предвари1стэ стражбы6 џчи мои2: смzт0хсz и3 не глаг0лахъ.
ѕ7. Помhслихъ дни6 пє1рвыz, и3 лBта вBчнаz помzнyхъ, и3 поучaхсz:
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ПСАЛОМ 74. 

2. Славим Те, Боже, славим, защото е близко Твоето име; това разгласят Твоите 

чудеса.

3. “Кога избера време, Аз ще извърша съд по правда.

4. Тресе се земята и всички, които живеят на нея. Аз ще заякча стълбовете й.”

5. Казвам на ония, които безумствуват: не безумствувайте, и на нечестивците: не 

дигайте рог,

6. не подигайте високо вашия рог, не говорете (против Бога) твърдоглаво,

7. защото въздигането не иде нито от изток, нито от запад, нито от пустинята,

8. но Бог е съдия: едного унижава, а другиго въздига;

9. защото чашата е в ръката на Господа, виното - пълна смес - кипи в нея, и Той 

налива от нея. Дори нейното дрождие ще изцеждат и пият всички нечестивци по 

земята.

10. Аз пък вечно ще разгласям, ще възпявам името на Бога Иаковов,

11. ще сломя всички рогове на нечестивците, и роговете на праведника ще се 

възвисят.

ПСАЛОМ 75. 

2. Знаен е в Иудея Бог; велико е Неговото име у Израиля.

3. В Салим беше Неговото жилище, и Неговото пребивание - на Сион.

4. Там строши Той лъкови стрели, щит и меч и война.

5. Ти си славен, по-мощен от грабителските планини.

6. Силните по сърце станаха плячка, заспаха своя сън, и ни един от силните мъже 

не намери ръцете си.

7. От Твоята заплаха, Боже Иаковов, задряма и колесница, и кон.

8. Ти си страшен, и кой ще устои пред лицето Ти във време на Твоя гняв?

9. Ти възвести от небесата съд; земята се уплаши и утихна,

10. когато Бог стана да съди, за да спаси всички угнетени по земята.

11. И човешкият гняв ще се обърне Тебе за слава: остатъка от гнева Ти ще 

укротиш.

12. Въздавайте оброци на Господа, вашия Бог, и ги изпълнявайте; всички, които 

са около Него, да принесат дарове на Страшния:

13. Той укротява духа на князете. Той е страшен за земните царе.

ПСАЛОМ 76. 

2. Гласът ми е към Бога, и ще викам; гласът ми е към Бога, и Той ще ме чуе.

3. В деня на скръбта си търся Господа; ръката ми нощем е простряна и се не 

уморява; душата ми се отказва от утеха.

4. Спомням си за Бога и треперя; помислям, и духът ми изнемогва.

5. Ти ми не даваш да затворя очи; потресен съм и не мога да говоря.

6. Размислям за стародавни дни, за годините на минали векове;
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з7. Н0щію сeрдцемъ мои1мъ °глумлsхсz, и3 тужaше°   дyхъ м0й:
}. Е#дA во вёки tри1нетъ гDь и3 не приложи1тъ бlговоли1ти пaки;
f7. И#ли2 до концA млcть свою2 tсэчeтъ, скончA глаг0лъ t р0да въ р0дъ;
‹. Е#дA забyдетъ ўщeдрити бGъ; и3ли2 ўдержи1тъ во гнёвэ своeмъ щедрHты 
сво‰;
№i. И# рёхъ: нhнэ начaхъ, сіS и3змёна десни1цы вhшнzгw.
в7i. Помzнyхъ дэлA гDнz: ћкw помzнY t начaла чудесA тво‰,
Gi. И# поучyсz во всёхъ дёлэхъ твои1хъ, и3 въ начинaніихъ твои1хъ 
°поглумлю1сz° .
д7i. Б9е, во с™ёмъ пyть тв0й: кто2 бGъ вeлій, ћкw бGъ нaшъ;
є7i. Ты2 є3си2 бGъ творsй чудесA: сказaлъ є3си2 въ лю1дехъ си1лу твою2,
ѕ7i. И#збaвилъ є3си2 мhшцею твоeю лю1ди тво‰, сhны ї†кwвли и3 їHсифwвы.
з7i. Ви1дэша тS в0ды, б9е, ви1дэша тS в0ды и3 ўбоsшасz: смzт0шасz 
бє1здны.
}i. Мн0жество шyма в0дъ: глaсъ дaша џблацы, и4бо стрёлы тво‰ 
прех0дzтъ.
f7i. Глaсъ гр0ма твоегw2 въ колеси2, њсвэти1ша мHлніz тво‰ вселeнную: 
подви1жесz и3 трeпетна бhсть землS.
к7. Въ м0ри путіE твои2, и3 стєзи2 тво‰ въ водaхъ мн0гихъ, и3 слэды2 твои2 
не познaютсz.
к7а. Настaвилъ є3си2 ћкw џвцы лю1ди тво‰ рук0ю мwmсeовою и3 ґарHнею.
Слaва:
Каfjсма №i.
Рaзума ґсaфу, o7з.
№. Внемли1те, лю1діе мои2, зак0ну моемY, приклони1те ќхо вaше во глаг0лы 
ќстъ мои1хъ.
в7. Tвeрзу въ при1тчахъ ўстA мо‰, провэщaю ган†ніz и3спeрва.
G. Е#ли6ка слhшахомъ и3 познaхомъ |, и3 nтцы2 нaши повёдаша нaмъ:
д7. Не ўтаи1шасz t ч†дъ и4хъ въ р0дъ и4нъ, возвэщaюще хвалы6 гDни, и3 си6лы 
є3гw2 и3 чудесA є3гw2, ±же сотвори2.
є7. И# воздви1же свидёніе во їaкwвэ, и3 зак0нъ положи2 во ї}ли, є3ли6ка 
заповёда nтцє1мъ нaшымъ сказaти | сыновHмъ свои6мъ,
ѕ7. Ћкw да познaетъ р0дъ и4нъ, сhнове родsщіисz, и3 востaнутъ и3 повёдzтъ 
| сыновHмъ свои6мъ:
з7. Да положaтъ на бGа ўповaніе своE, и3 не забyдутъ дёлъ б9іихъ, и3 
зaпwвэди є3гw2 взhщутъ:
}. Да не бyдутъ ћкоже nтцы2 и4хъ, р0дъ стропти1въ и3 преwгорчевazй, р0дъ 
и4же не и3спрaви сeрдца своегw2 и3 не ўвёри съ бGомъ дyха своегw2.
f7. Сhнове є3фрє1мли налzцaюще и3 стрэлsюще лyки возврати1шасz въ дeнь 
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7. припомням си моите песни нощем, беседвам със сърцето си, и духът ми 

изпитва:

8. нима Господ завинаги е отхвърлил и не ще вече да благоволи?

9. нима завинаги е престанала Неговата милост, и Неговото слово се пресекло от 

рода в род?

10. нима Бог е забравил да милува? нима в гнева Си Той е затворил Своите 

щедрости?

11. И си казах: ето моята тъга - десницата на Всевишния се е изменила.

12. Ще си спомням за делата на Господа; ще си спомням за Твоите древни чудеса;

13. ще вниквам във всички Твои дела и ще размислям за Твоите велики деяния.

14. Боже, Твоят път е свет. Кой Бог е тъй велик, както Бог (наш)!

15. Ти си Бог, Който прави чудеса; Ти яви Своята мощ посред народите;

16. Ти избави с мишцата Си Твоя народ, синовете на Иакова и на Иосифа.

17. Видяха Те, Боже, водите, видяха Те водите и се уплашиха, и бездните 

затрепериха.

18. Облаците изливаха вода, черните облаци издаваха гръм, и Твоите стрели 

летяха.

19. Гласът на Твоя гръм се носеше в небесния кръг; светкавици осветяваха 

вселената; земята трепереше и се тресеше.

20. Твоят път в морето, Твоите пътеки в големите води и Твоите следи са 

незнайни.

21. Ти води като стадо Твоя народ чрез ръката на Моисея и Аарона.

ПСАЛОМ 77. 

1. Слушай, народе мой, закона ми, наклонете ухо към думите на устата ми.

2. Ще отворя устата си с притчи и ще изговоря гатанки от старо време.

3. Каквото сме чули и узнали и каквото са ни разказвали отците ни,

4. няма да скрием от техните деца, като разгласяме на идещия род славата на 

Господа, силата Му и чудесата Му, които Той стори.

5. Той нареди наредби у Иакова и положи закон у Израиля, който заповяда на 

бащите ни да разказват на децата си,

6. за да знае идещият род, децата, които ще се родят, та и те в свое време да 

разказват на своите деца, -

7. да възлагат надеждата си на Бога, да не забравят делата Божии, да пазят 

Неговите заповеди

8. и да не бъдат като бащите - род упорит и бунтовен, непостоянен по сърце и 

неверен Богу по дух.

9. Синовете Ефремови, въоръжени, стрелящи с лъкове, се обърнаха назад в деня 

на битката:
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брaни:
‹. Не сохрани1ша завёта б9іz, и3 въ зак0нэ є3гw2 не восхотёша ходи1ти.
№i. И# забhша бlгодэ‰ніz є3гw2 и3 чудесA є3гw2, ±же показA и5мъ
в7i. Пред8 nтцы2 и4хъ, ±же сотвори2 чудесA въ земли2 є3гЂпетстэй, на п0ли 
танеHсэ:
Gi. Развeрзе м0ре и3 проведE и5хъ: предстaви в0ды ћкw мёхъ,
д7i. И# настaви | џблакомъ во дни2 и3 всю2 н0щь просвэщeніемъ nгнS.
є7i. Развeрзе кaмень въ пустhни и3 напои2 | ћкw въ бeзднэ мн0зэ:
ѕ7i. И# и3зведE в0ду и3з8 кaмене и3 низведE ћкw рёки в0ды.
з7i. И# приложи1ша є3щE согрэшaти є3мY, преwгорчи1ша вhшнzго въ 
безв0днэй:
}i. И# и3скуси1ша бGа въ сердцaхъ свои1хъ, воспроси1ти бр†шна душaмъ свои6мъ.
f7i. И# клеветaша на бGа и3 рёша: є3дA возм0жетъ бGъ ўгот0вати трапeзу 
въ пустhни;
к7. Понeже порази2 кaмень, и3 потек0ша в0ды, и3 пот0цы наводни1шасz: є3дA 
и3 хлёбъ м0жетъ дaти; и3ли2 ўгот0вати трапeзу лю1демъ свои6мъ;
к7а. Сегw2 рaди слhша гDь и3 презрЁ, и3 џгнь возгорёсz во їaкwвэ, и3 гнёвъ 
взhде на ї}лz:
к7в. Ћкw не вёроваша бGови, нижE ўповaша на сп7сeніе є3гw2.
к7г. И# заповёда nблакHмъ свhше, и3 двє1ри небесE tвeрзе:
к7д. И# њдожди2 и5мъ мaнну ћсти, и3 хлёбъ небeсный дадE и5мъ.
к7є. Хлёбъ ѓгGльскій kдE человёкъ: брaшно послA и5мъ до сhтости.
к7ѕ. Воздви1же ю4гъ съ небесE, и3 наведE си1лою своeю лjва:
к7з. И# њдожди2 на нS ћкw прaхъ плHти, и3 ћкw пес0къ морскjй пти6цы 
перн†ты.
к7и. И# напад0ша посредЁ стaна и4хъ, w4крестъ жили1щъ и4хъ.
к7f. И# kд0ша и3 насhтишасz ѕэлw2, и3 желaніе и4хъ пренесE и5мъ.
l. Не лиши1шасz t желaніz своегw2: є3щE брaшну сyщу во ўстёхъ и4хъ,
lа. И# гнёвъ б9ій взhде на нS, и3 ўби2 мнHжайшаz и4хъ, и3 и3збр†ннымъ ї}
лєвымъ запsтъ.
lв. Во всёхъ си1хъ согрэши1ша є3щE и3 не вёроваша чудесє1мъ є3гw2:
lг. И# и3счез0ша въ суетЁ днjе и4хъ, и3 лBта и4хъ со тщaніемъ.
lд. Е#гдA ўбивaше |, тогдA взыскaху є3го2 и3 њбращaхусz и3 ќтреневаху къ 
бGу:
lє. И# помzнyша, ћкw бGъ пом0щникъ и5мъ є4сть, и3 бGъ вhшній 
и3збaвитель и5мъ є4сть:
lѕ. И# возлюби1ша є3го2 ўсты6 свои1ми, и3 љзhкомъ свои1мъ солгaша є3мY:
lз. Сeрдце же и4хъ не бЁ прaво съ ни1мъ, нижE ўвёришасz въ завётэ є3гw2.
lи. Т0й же є4сть щeдръ, и3 њчи1ститъ грэхи2 и4хъ, и3 не растли1тъ: и3 

106

10. те не спазиха завета на Бога и се отрекоха да ходят по Неговия закон;

11. забравиха Неговите дела и чудеса, които им беше явил.

12. Той пред очите на техните бащи стори чудеса в Египетската земя, в поле 

Цоан:

13. раздели морето и ги преведе през него, и постави водите като стена;

14. денем ги води с облак, а цяла нощ - с огнена светлина;

15. разсече камък в пустинята и ги напои като из голяма бездна;

16. из скала изведе потоци, и води потекоха като реки.

17. Но те продължаваха да грешат пред Него и да дразнят Всевишния в 

пустинята:

18. изкушаваха Бога в сърцето си, искайки храна по угодата си,

19. говореха против Бога и казаха: “може ли Бог да приготви трапеза в 

пустинята?”

20. Ето, Той удари в камък - и рукнаха води, потекоха ручеи. “Може ли Той да 

даде и хляб, може ли да приготви месо за Своя народ?”

21. Господ чу и пламна от гняв, и огън се разгоря против Иакова, и гняв се 

подигна против Израиля,

22. задето не вярваха в Бога и се не уповаваха на спасение от Него.

23. Той заповяда на облаците отгоре и отвори вратите на небето,

24. та ги одъжди с мана за храна, и им даде хляб небесен.

25. Хляб ангелски яде човек: Той им прати храна до насита.

26. Подигна на небето източния вятър и със силата Си докара южния,

27. и ги одъжди с месо като с прах и с птици пернати като с пясък морски:

28. изхвърли ги посред техния стан, около техните жилища,

29. и те ядоха и се преситиха; и това, що желаеха, им даде.

30. Ала не бе минала още прищявката им, храната им бе още в устата им,

31. и гняв Божий дойде върху тях, уби техните тлъсти и повали Израилевите 

момци.

32. При все това те продължаваха да грешат и не вярваха в чудесата Му.

33. И Той погуби дните им в суета и годините им в смутове.

34. Когато ги убиваше, те Го търсеха и се обръщаха и от ранни зори прибягваха 

към Бога,

35. и си спомняха, че Бог е тяхно прибежище, и Всевишният Бог е техен 

Избавител,

36. и с устата си Го лъстеха и с езика си лъжеха пред Него;

37. но сърцето им беше неправо пред Него, и те не бяха верни на завета Му.

38. Но Той, Милостивият, прощаваше греха и ги не изтребваше, много пъти 

отклоняваше Своя гняв и не възбуждаше всичката Си ярост:

39. Той помнеше, че те са плът, дихание, което отива и се не връща.

40. Колко пъти бяха Го дразнили в пустинята и бяха Го разгневявали в 
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ўмн0житъ tврати1ти ћрость свою2, и3 не разжжeтъ всегw2 гнёва своегw2.
lf. И# помzнY, ћкw пл0ть сyть, дyхъ ходsй и3 не њбращazйсz:
м7. Колькрaты преwгорчи1ша є3го2 въ пустhни, прогнёваша є3го2 въ земли2 
безв0днэй;
м7а. И# њбрати1шасz, и3 и3скуси1ша бGа, и3 с™aго ї}лева раздражи1ша:
м7в. И# не помzнyша руки2 є3гw2 въ дeнь, в0ньже и3збaви | и3з8 руки2 
њскорблsющагw:
м7г. Ћкоже положи2 во є3гЂптэ знaмєніz сво‰, и3 чудесA сво‰ на п0ли 
танеHсэ:
м7д. И# преложи2 въ кр0вь рёки и4хъ и3 и3ст0чники и4хъ, ћкw да не пію1тъ.
м7є. ПослA на нS пє1сіz м{хи, и3 поzд0ша |, и3 ж†бы, и3 растли2 |:
м7ѕ. И# дадE ржЁ плоды2 и4хъ, и3 труды2 и4хъ пругHмъ.
м7з. Ўби2 грaдомъ віногрaды и4хъ и3 черни1чіе и4хъ слaною:
м7и. И# предадE грaду скоты2 и4хъ, и3 и3мёніе и4хъ nгню2.
м7f. ПослA на нS гнёвъ ћрости своеS, ћрость и3 гнёвъ и3 ск0рбь, послaніе 
ѓггєлы лю1тыми.
н7. Путесотвори2 стезю2 гнёву своемY, и3 не пощадЁ t смeрти дyшъ и4хъ, и3 
скоты2 и4хъ въ смeрти заключи2:
н7а. И# порази2 всsкое первор0дное въ земли2 є3гЂпетстэй, начaтокъ всsкагw 
трудA и4хъ въ селeніихъ хaмовыхъ.
н7в. И# воздви1же ћкw џвцы лю1ди сво‰, и3 возведE | ћкw стaдо въ 
пустhни:
н7г. И# настaви | на ўповaніе, и3 не ўбоsшасz: и3 враги2 и4хъ покры2 м0ре.
н7д. И# введE | въ г0ру с™hни своеS, г0ру сію2, ю4же стzжA десни1ца є3гw2.
н7є. И# и3згнA t лицA и4хъ kзhки, и3 по жрeбію дадE и5мъ (зeмлю) ќжемъ 
жребодаsніz, и3 всели2 въ селeніихъ и4хъ кwлёна ї}лєва.
н7ѕ. И# и3скуси1ша и3 преwгорчи1ша бGа вhшнzго, и3 свидёній є3гw2 не сохрани1ша:
н7з. И# tврати1шасz и3 tверг0шасz, ћкоже и3 nтцы2 и4хъ: преврати1шасz въ 
лyкъ развращeнъ:
н7и. И# прогнёваша є3го2 въ х0лмэхъ свои1хъ, и3 во и3стукaнныхъ свои1хъ 
раздражи1ша є3го2.
н7f. Слhша бGъ и3 презрЁ, и3 ўничижи2 ѕэлw2 ї}лz:
…. И# tри1ну ски1нію силHмскую, °селeніе є4же°   всели1сz въ человёцэхъ:
…а. И# предадE въ плёнъ крёпость и4хъ, и3 добр0ту и4хъ въ рyки врагHвъ:
…в. И# затвори2 во nрyжіи лю1ди сво‰ и3 достоsніе своE презрЁ.
…г. Ю$ношы и4хъ поzдE џгнь, и3 дBвы и4хъ не њсётwваны бhша:
…д. Свzщeнницы и4хъ мечeмъ пад0ша, и3 вдови6цы и4хъ не њпл†каны бyдутъ.
…є. И# востA ћкw спS гDь, ћкw си1ленъ и3 шyменъ t вінA:
…ѕ. И# порази2 враги2 сво‰ вспsть, поношeніе вёчное дадE и5мъ:
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необитаемата страна!
41. и пак изкушаваха Бога и оскърбяваха Светия Израилев,
42. не помнеха Неговата ръка, деня, когато Той ги избави от 
потисничество,
43. когато извърши в Египет Своите личби и на поле Цоан - Своите чудеса;
44. и превърна реките им и потоците им в кръв, за да не могат да пият;
45. напрати на тях насекоми да ги жилят и жаби да ги погубват;
46. земните им сеитби предаде на гъсеници и труда им - на скакалци;
47. лозята им уби с град и смоковниците им - със слана;
48. добитъка им порази с градушка и стадата им - с гръмотевици;
49. напрати върху тях пламъка на Своя гняв, и негодувание, и ярост, и 
нещастия - напрати зли ангели;
50. уравняше пътеката на Своя гняв, не вардеше душите им от смърт и 
добитъка им предаде на мор;
51. порази всичко първородно в Египет, начатъците от силите в Хамовите 
шатри;
52. и поведе Своя народ като овци, и ги води като стадо през пустинята:
53. води ги безопасно, и те не се бояха, а враговете им море покри;
54. и ги доведе в светата Своя област, на тая планина, която десницата Му 
бе придобила;
55. прогони отпред лицето им народите, а земята им раздели за тяхно 
наследие, и засели Израилевите колена в шатрите им.
56. Но те още изкушаваха и огорчаваха Бога Всевишни и не спазваха 
наредбите Му;
57. отстъпваха и изменяха като бащите си, връщаха се назад като неверен 
лък;
58. огорчаваха Го със своите оброчища, и със своите истукани възбуждаха 
ревнуването Му.
59. Бог чу и пламна от гняв и силно възнегодува против Израиля;
60. отритна жилището в Силом, скинията, в която обитаваше Той между 
човеците;
61. и предаде на плен Своята сила, и Своята слава - в ръцете на врага;
62. предаде на меч Своя народ и презря Своето наследие.
63. Момците му огън поглъщаше, и на девиците Му не пееха брачни 
песни;
64. свещениците Му падаха от меч, и вдовиците Му не плачеха.
65. Но Господ се вдигна, като че събуден от сън, като исполин от вино 
победен,
66. и порази враговете му в тила, предаде ги на вечен срам;
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…з. И# tри1ну селeніе їHсифово, и3 колёно є3фрeмово не и3збрA:
…и. И# и3збрA колёно їyдово, г0ру сіHню, ю4же возлюби2:
…f. И# создA ћкw є3динор0га с™и1лище своE: на земли2 њсновA и5 въ вёкъ.
o7. И# и3збрA дв7да рабA своего2, и3 воспріsтъ є3го2 t стaдъ џвчихъ:
o7а. T дои1лицъ поsтъ є3го2, пасти2 їaкwва рабA своего2, и3 ї}лz достоsніе 
своE.
o7в. И# ўпасE | въ неѕл0біи сeрдца своегw2, и3 въ рaзумэхъ рукY своє1ю 
настaвилъ | є4сть.
Слaва:
Pал0мъ ґсaфу, o7и.
№. Б9е, пріид0ша kзhцы въ достоsніе твоE, њскверни1ша хрaмъ с™hй тв0й,
в7. Положи1ша їеrли1мъ ћкw nв0щное храни1лище: положи1ша тр{піz р†бъ 
твои1хъ брaшно пти1цамъ небє1снымъ, плHти прпdбныхъ твои1хъ ѕвэрє1мъ 
земнhмъ:
G. Проліsша кр0вь и4хъ ћкw в0ду w4крестъ їеrли1ма, и3 не бЁ погребazй.
д7. Бhхомъ поношeніе сосёдwмъ нaшымъ, подражнeніе и3 поругaніе сyщымъ 
w4крестъ нaсъ.
є7. Док0лэ, гDи, прогнёваешисz до концA; разжжeтсz ћкw џгнь рвeніе 
твоE;
ѕ7. Пролeй гнёвъ тв0й на kзhки незнaющыz тебє2, и3 на ц†рствіz, ±же 
и4мене твоегw2 не призвaша:
з7. Ћкw поzд0ша їaкwва, и3 мёсто є3гw2 њпустоши1ша.
}. Не помzни2 нaшихъ беззак0ній пeрвыхъ: ск0рw да предварsтъ ны2 
щедрHты тво‰, гDи, ћкw њбнищaхомъ ѕэлw2.
f7. Помози2 нaмъ, б9е, сп7си1телю нaшъ, слaвы рaди и4мене твоегw2: гDи, 
и3збaви ны2 и3 њчи1сти грэхи2 нaшz и4мене рaди твоегw2.
‹. Да не когдA рекyтъ kзhцы: гдЁ є4сть бGъ и4хъ; и3 да ўвёстсz во 
kзhцэхъ пред8 nчи1ма нaшима tмщeніе кр0ве р†бъ твои1хъ пролитhz.
№i. Да вни1детъ пред8 тS воздыхaніе њковaнныхъ: по вели1чію мhшцы твоеS 
снабди2 сhны ўмерщвлeнныхъ.
в7i. Воздaждь сосёдwмъ нaшымъ седмери1цею въ нёдро и4хъ поношeніе и4хъ, 
и4мже поноси1ша тS, гDи.
Gi. Мh же лю1діе твои2 и3 џвцы пaжити твоеS и3сповёмысz тебЁ, б9е, во 
вёкъ, въ р0дъ и3 р0дъ возвэсти1мъ хвалY твою2.
№. Въ конeцъ, њ и3змёншихсz, свидёніе ґсaфу, pал0мъ o7f.
в7. Пасhй ї}лz вонми2: наставлszй ћкw nвчA їHсифа, сэдsй на херувjмэхъ, 
kви1сz:
G. Пред8 є3фрeмомъ и3 веніамjномъ и3 манассjемъ воздви1гни си1лу твою2, и3 
пріиди2 во є4же сп7сти2 нaсъ.
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67. и отхвърли Иосифовата шатра и не избра коляното Ефремово,

68. а избра коляното Иудино, Сион планина, която възлюби.

69. И уреди като небето Своето светилище и като земята го утвърди навеки,

70. и избра Своя раб Давида, взе го от овчите кошари,

71. и изсред дойниците го доведе да пасе Неговия народ - Иакова, и Неговото 

наследие - Израиля.

72. И той ги пасе с чисто сърце и ги води с мъдра ръка.

ПСАЛОМ 78. 

1. Боже, езичници дойдоха в Твоето наследие, оскверниха светия Твой храм, 

Иерусалим обърнаха на развалини;

2. труповете на Твоите раби предадоха за храна на птиците небесни, телата на 

Твоите светии - на земните зверове;

3. проляха кръвта им като вода около Иерусалим, и нямаше, кой да ги погребе.

4. Станахме за присмех на съседите си, срам и поругание за околните си.

5. Докога, Господи, ще се гневиш непрестанно, докога ще пламти Твоята ревност 

като огън?

6. Излей гнева Си върху народите, които Те не познават, и върху царствата, които 

не призовават Твоето име,

7. защото те изпоядоха Иакова и жилището му опустошиха.

8. Не ни спомняй греховете на нашите деди, скоро да ни изпреварят Твоите 

щедрости, защото сме много изтощени.

9. Помогни ни, Боже, Спасителю наш, заради славата на името Си; избави ни и 

прости ни греховете наши заради Твоето име!

10. Защо езичниците да казват: “де е техният Бог?” Дано пред очите ни стане 

известно между езичниците отмъщението за пролятата кръв на Твоите раби.

11. Да дойде пред Твоето лице стенанието на затворника; със силата на Твоята 

мишца запази обречените на смърт.

12. Седмократно върни в пазвата на нашите съседи хулите, с които хулеха Тебе, 

Господи.

13. А ние, Твой народ и овци на Твоето пасбище, вечно ще Те славим и от рода в 

род ще разгласяме Тебе хвала.

ПСАЛОМ 79. 
2. Пастирю Израилев, послушай! Ти, Който водиш като стадо Иосифа, 
Който седиш на херувимите, яви се!
3. Пред Ефрема, Вениамина и Манасия издигни силата Си и дойди да ни 
спасиш.
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д7. Б9е, њбрати1 ны, и3 просвэти2 лицE твоE, и3 спасeмсz.
є7. ГDи б9е си1лъ, док0лэ гнёваешисz на моли1тву р†бъ твои1хъ;
ѕ7. Напитaеши нaсъ хлёбомъ слeзнымъ, и3 напои1ши нaсъ слезaми въ мёру.
з7. Положи1лъ є3си2 нaсъ въ прерэкaніе сосёдwмъ нaшымъ, и3 врази2 нaши 
подражни1ша ны2.
}. ГDи б9е си1лъ, њбрати1 ны, и3 просвэти2 лицE твоE, и3 спасeмсz.
f7. Віногрaдъ и3з8 є3гЂпта пренeслъ є3си2: и3згнaлъ є3си2 kзhки, и3 насади1лъ є3си2 и5:
‹. Путесотвори1лъ є3си2 пред8 ни1мъ, и3 насади1лъ є3си2 корє1ніz є3гw2, и3 и3сп0лни 
зeмлю.
№i. Покры2 г0ры сёнь є3гw2, и3 вBтвіz є3гw2 кeдры б9іz:
в7i. ПрострE р0зги °є3гw2°  до м0рz, и3 дaже до рёкъ џтрасли °є3гw2° .
Gi. Вскyю низложи1лъ є3си2 њпл0тъ є3гw2, и3 њб8имaютъ и5 вси2 мимоходsщіи 
путeмъ;
д7i. ЊзобA и5 вeпрь t дубрaвы, и3 ўединeнный ди1вій поzдE и5.
є7i. Б9е си1лъ, њбрати1сz u5бо, и3 при1зри съ нб7сE и3 ви1ждь, и3 посэти2 віногрaдъ 
сeй:
ѕ7i. И# соверши2 и5, є3г0же насади2 десни1ца твоS, и3 на сhна человёческаго, 
є3г0же ўкрэпи1лъ є3си2 себЁ.
з7i. Пожжeнъ nгнeмъ и3 раск0панъ: t запрещeніz лицA твоегw2 поги1бнутъ.
}i. Да бyдетъ рукA твоS на мyжа десни1цы твоеS и3 на сhна человёческаго, 
є3г0же ўкрэпи1лъ є3си2 себЁ,
f7i. И# не tстyпимъ t тебє2: њживи1ши ны2, и3 и4мz твоE призовeмъ.
к7. ГDи б9е си1лъ, њбрати1 ны, и3 просвэти2 лицE твоE, и3 спасeмсz.
№. Въ конeцъ, њ точи1лэхъ, pал0мъ ґсaфу, п7.
в7. Рaдуйтесz бGу пом0щнику нaшему, воскли1кните бGу їaкwвлю:
G. Пріими1те pал0мъ и3 дади1те тmмпaнъ, pалти1рь красeнъ съ гyсльми:
д7. Воструби1те въ новомёсzчіи труб0ю, во бlгознамени1тый дeнь прaздника 
вaшегw:
є7. Ћкw повелёніе ї}леви є4сть, и3 судьбA бGу їaкwвлю.
ѕ7. Свидёніе во їHсифэ положи2 є5, внегдA и3зhти є3мY t земли2 є3гЂпетскіz: 
љзhка, є3гHже не вёдzше, ўслhша.
з7. Tsтъ t брeмене хребeтъ є3гw2: рyцэ є3гw2 въ коши2 пораб0тастэ.
}. Въ ск0рби призвaлъ мS є3си2, и3 и3збaвихъ тS: ўслhшахъ тS въ тaйнэ 
бyрнэ: и3скуси1хъ тS на водЁ прерэкaніz.
f7. Слhшите, лю1діе мои2, и3 засвидётельствую вaмъ, ї}лю, ѓще послyшаеши 
менE:
‹. Не бyдетъ тебЁ б0гъ н0въ, нижE поклони1шисz б0гу чуждeму.
№i. Ѓзъ бо є4смь гDь бGъ тв0й, и3зведhй тS t земли2 є3гЂпетскіz: разшири2 
ўстA твоS, и3 и3сп0лню |.
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4. Боже, възстанови ни; да светне лицето Ти, и ще се спасим!

5. Господи, Боже на силите! докога ще бъдеш гневен към молитвите на Твоя 

народ?

6. Ти ги нахрани с хляб, намокрен със сълзи, и ги напои с изобилни сълзи;

7. направил си ни предмет на противоречие между нашите съседи, и нашите 

врагове се гаврят с нас;

8. Боже на силите, възстанови ни! да светне лицето Ти, и ще се спасим!

9. Ти пренесе от Египет лозата, изгони народите и я посади;

10. очисти за нея място, закрепи корените й, и тя изпълни земята.

11. Планините се покриха със сянката й, и клоните й са като кедри Божии;

12. тя пусна клони до морето и младочки до реката.

13. Защо срути нейната ограда, та я късат всички, минаващи по пътя?

14. Горският глиган я подрива и полският звяр я обгризва.

15. Боже на силите! обърни се, милостно погледни от небето и виж и посети това 

лозе;

16. опази туй, що е насадила Твоята десница, и младочките, които Ти укрепи за 

Себе Си.

17. То е с огън обгорено, изпосечено; от заплахата на Твоето лице ще погинат.

18. Да бъде ръката Ти върху мъжа на Твоята десница, върху човешкия син, когото 

си укрепил за Себе Си,

19. и ние няма да отстъпим от Тебе; оживи ни, и ние ще призоваваме Твоето име.

20. Господи, Боже на силите! възстанови ни; да светне лицето Ти, и ще се спасим!

ПСАЛОМ 80. 

2. Радостно пейте на Бога, нашата твърдиня; възклицавайте към Бога Иаковов;

3. вземете псалом, дайте тимпан, сладкогласна гусла с псалтир;

4. тръбете с тръба в новомесечие, в определеното време, в деня на нашия 

празник,

5. защото това е закон за Израиля, наредби от Бога Иаковов.

6. Той установи това като свидетелство за Иосифа, когато тоя излезе из 

Египетската земя, дето чу звуци от език, който той не знаеше:

7. “Аз снех товара от раменете му, и освободих ръцете му от кошниците.

8. В утеснението си ти Ме повика, и Аз те избавих; изсред гръма те чух, при 

водите на Мерива те изпитах.

9. Слушай, народе Мой, и Аз ще ти свидетелствувам: о, да беше Ме послушал, 

Израилю!

10. Да нямаш други бог и да не се покланяш на другоземен бог.

11. Аз съм Господ, Бог твой, Който те изведе из Египетската земя; отвори устата 

си, и Аз ще ги изпълня.”
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в7i. И# не послyшаша лю1діе мои2 глaса моегw2, и3 ї}ль не внsтъ ми2:
Gi. И# tпусти1хъ | по начинaніємъ сердeцъ и4хъ, п0йдутъ въ начинaніихъ 
свои1хъ.
д7i. Ѓще бhша лю1діе мои2 послyшали менE, ї}ль ѓще бы въ пути6 мо‰ 
ходи1лъ:
є7i. Ни њ чес0мъ же ќбw враги2 є3гw2 смири1лъ бhхъ, и3 на њскорблsющыz 
и5хъ возложи1лъ бhхъ рyку мою2.
ѕ7i. Врази2 гDни солгaша є3мY, и3 бyдетъ врeмz и4хъ въ вёкъ:
з7i. И# напитA и5хъ t тyка пшени1чна, и3 t кaмене мeда насhти и5хъ.
Слaва:
Pал0мъ ґсaфу, п7а.
№. БGъ стA въ с0нмэ богHвъ, посредё же б0ги разсyдитъ.
в7. Док0лэ сyдите непрaвду, и3 ли1ца грёшникwвъ пріeмлете;
G. Суди1те си1ру и3 ўб0гу, смирeна и3 ни1ща њправдaйте:
д7. И#зми1те ни1ща и3 ўб0га, и3з8 руки2 грёшничи и3збaвите є3го2.
є7. Не познaша, нижE ўразумёша, во тмЁ х0дzтъ: да подви1жатсz вс‰ 
њснов†ніz земли2.
ѕ7. Ѓзъ рёхъ: б0зи є3стE, и3 сhнове вhшнzгw вси2:
з7. Вh же ћкw человёцы ўмирaете, и3 ћкw є3ди1нъ t кнzзeй пaдаете.
}. Воскrни2, б9е, суди2 земли2: ћкw ты2 наслёдиши во всёхъ kзhцэхъ.
№. Пёснь pалмA ґсaфу, п7в.
в7. Б9е, кто2 ўпод0битсz тебЁ; не премолчи2, °нижE ўкроти2° , б9е:
G. Ћкw сE, врази2 твои2 возшумёша, и3 ненави1дzщіи тS воздвиг0ша главY.
д7. На лю1ди тво‰ лукaвноваша в0лею, и3 совэщaша на с™ы6z тво‰.
є7. Рёша: пріиди1те и3 потреби1мъ | t kзы6къ, и3 не помzнeтсz и4мz ї}лево 
ктомY.
ѕ7. Ћкw совэщaша є3диномышлeніемъ вкyпэ, на тS завётъ завэщaша:
з7. Селє1ніz їдумє1йска и3 їсмaиліте, мwaвъ и3 ґгaрzне,
}. Гевaлъ и3 ґммHнъ и3 ґмали1къ, и3ноплемє1нницы съ живyщими въ тЂрэ:
f7. И$бо и3 ґссyръ пріи1де съ ни1ми, бhша въ заступлeніе сыновHмъ 
лHтwвымъ:
‹. Сотвори2 и5мъ ћкw мадіaму и3 сісaрэ, ћкw їавjму въ пот0цэ кjссовэ:
№i. Потреби1шасz во ґендHрэ, бhша ћкw гн0й земнhй.
в7i. Положи2 кн‰зи и4хъ ћкw nри1ва и3 зи1ва, и3 зевeа и3 салмaна, вс‰ кн‰зи 
и4хъ,
Gi. И$же рёша: да наслёдимъ себЁ с™и1лище б9іе.
д7i. Б9е м0й, положи2 | ћкw к0ло, ћкw тр0сть пред8 лицeмъ вётра.
є7i. Ћкw џгнь попалszй дубр†вы, ћкw плaмень пожигazй г0ры:
ѕ7i. Тaкw поженeши | бyрею твоeю, и3 гнёвомъ твои1мъ смzтeши |.
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12. Но Моят народ не слушаше гласа Ми, и Израил Ми се не покоряваше;

13. затова Аз ги оставих на техните упорити сърца; нека ходят по своите помисли.

14. О, да беше Ме слушал Моят народ, и Израил да ходеше в Моите пътища!

15. щях веднага да смиря техните врагове и да обърна ръката Си против техните 

потисници, -

16. ония, които мразят Господа, щяха да им се подмилкват, а тяхното добруване 

би се продължило завинаги;

17. щях да ги храня с тлъста пшеница и щях да ги насищам с мед от скала.

ПСАЛОМ 81. 

1. Бог застана в събранието на боговете; всред боговете произнесе съд:

2. докога ще съдите несправедливо и ще показвате пристрастие към 

нечестивците?

3. Давайте правосъдие на сиромах и на сирак; бъдете справедливи към потиснат и 

беден;

4. отървайте сиромаха и бедния, изтръгвайте го из ръката на нечестивците.

5. Не знаят, не разбират, в тъма ходят; всички земни основи се клатят.

6. Аз рекох: вие сте богове, вие сте всички синове на Всевишния;

7. но вие ще умрете като човеци, и ще паднете като всички князе.

8. Дигни се, Боже, съди земята, защото Ти ще наследиш всички народи.

ПСАЛОМ 82. 

2. Боже, не премълчавай, не бъди безмълвен! Не оставай в покой, Боже,

3. защото, ето Твоите врагове шумят, и ония, които Те мразят, са дигнали глава;

4. против Твоя народ съставиха коварен заговор и се съветват против ония, които 

Ти пазиш;

5. казаха: “да отидем и да ги изтребим измежду народите, та да се не споменува 

вече име Израил.”

6. Сговориха се единодушно, сключиха против Тебе съюз:

7. селищата Едомови и измаилтяни, Иоав и агаряни;

8. Гевал, Амон, Амалик и филистимци с жителите тирски.

9. Присъедини се към тях и Асур: те станаха мишца за синовете Лотови.

10. Стори им същото, каквото на мадиамците, каквото на Сисара, каквото на 

Иавина при поток Кисон,

11. които бидоха изтребени в Аендор и станаха тор за земята.

12. Постъпи с тях, с техните князе, както с Орива и Зива и с всички техни 

вождове, както със Зевея и Салмана,

13. които казаха: “да си вземем за владение Божиите селища”.

14. Боже мой! нека бъдат те като прах във вихрушка, като слама пред вятър.

15. Както огън изгаря гора, и както пламък опалва планини,
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з7i. И#сп0лни ли1ца и4хъ безчeстіz, и3 взhщутъ и4мене твоегw2, гDи.
}i. Да постыдsтсz и3 смzтyтсz въ вёкъ вёка, и3 посрaмzтсz и3 поги1бнутъ.
f7i. И# да познaютъ, ћкw и4мz тебЁ гDь, ты2 є3ди1нъ вhшній по всeй земли2.
№. Въ конeцъ, њ точи1лэхъ, сынHмъ корewвымъ, pал0мъ, п7г.
в7. К0ль возлю1блєнна селє1ніz тво‰, гDи си1лъ.
G. Желaетъ и3 скончавaетсz душA моS во дворы2 гDни: сeрдце моE и3 пл0ть 
моS возрaдовастасz њ бз7э жи1вэ.
д7. И$бо пти1ца њбрёте себЁ хрaмину, и3 г0рлица гнэздо2 себЁ, и3дёже 
положи1тъ птенцы2 сво‰, nлтари2 тво‰, гDи си1лъ, цRю2 м0й и3 б9е м0й.
є7. Бlжeни живyщіи въ домY твоeмъ: въ вёки вэкHвъ восхвaлzтъ тS.
ѕ7. Бlжeнъ мyжъ, є3мyже є4сть заступлeніе є3гw2 ў тебє2: восхождє1ніz въ 
сeрдцы своeмъ положи2,
з7. °Во ю3д0ль плачeвную, въ мёсто є4же положи2°  и4бо бlгословeніе дaстъ 
законополагazй.
}. П0йдутъ t си1лы въ си1лу: kви1тсz бGъ богHвъ въ сіHнэ.
f7. ГDи б9е си1лъ, ўслhши моли1тву мою2, внуши2, б9е їaкwвль.
‹. Защи1тниче нaшъ, ви1ждь, б9е, и3 при1зри на лицE хрістA твоегw2.
№i. Ћкw лyчше дeнь є3ди1нъ во дв0рэхъ твои1хъ пaче тhсzщъ: и3зв0лихъ 
приметaтисz въ домY бGа моегw2 пaче, нeже жи1ти ми2 въ селeніихъ 
грёшничихъ.
в7i. Ћкw млcть и3 и4стину лю1битъ гDь, бGъ блгdть и3 слaву дaстъ: гDь не 
лиши1тъ бlги1хъ ходsщихъ неѕл0біемъ.
Gi. ГDи б9е си1лъ, бlжeнъ человёкъ ўповazй на тS.

№. Въ конeцъ, сынHмъ корewвымъ, pал0мъ, п7д.
в7. Бlговоли1лъ є3си2, гDи, зeмлю твою2, возврати1лъ є3си2 плёнъ їaкwвль.
G. Њстaвилъ є3си2 беззакHніz людeй твои1хъ, покрhлъ є3си2 вс‰ грэхи2 и4хъ.
д7. Ўкроти1лъ є3си2 вeсь гнёвъ тв0й, возврати1лсz є3си2 t гнёва ћрости 
твоеS.
є7. Возврати2 нaсъ, б9е сп7сeній нaшихъ, и3 tврати2 ћрость твою2 t нaсъ.
ѕ7. Е#дA во вёки прогнёваешисz на ны2; и3ли2 прострeши гнёвъ тв0й t р0да 
въ р0дъ;
з7. Б9е, ты2 њбрaщьсz њживи1ши ны2, и3 лю1діе твои2 возвеселsтсz њ тебЁ.
}. Kви2 нaмъ, гDи, млcть твою2, и3 сп7сeніе твоE дaждь нaмъ.
f7. Ўслhшу, что2 речeтъ њ мнЁ гDь бGъ: ћкw речeтъ ми1ръ на лю1ди сво‰, и3 
на прпdбныz сво‰, и3 на њбращaющыz сердцA къ немY.
‹. Nбaче бли1з8 боsщихсz є3гw2 сп7сeніе є3гw2, всели1ти слaву въ зeмлю нaшу.
№i. Млcть и3 и4стина срэт0стэсz, прaвда и3 ми1ръ њблобызaстасz:
в7i. И$стина t земли2 возсіS, и3 прaвда съ нб7сE прини1че:
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16. тъй и Ти ги погни с Твоята буря и с Твоята вихрушка ги докарай в смущение;

17. изпълни лицата им с безчестие, та да потърсят Твоето име, Господи!

18. Да се посрамят и да се смутят навеки, да се посрамят и загинат,

19. и да познаят, че Ти, Който едничък имаш име Господ, си Всевишний над 

цялата земя.

ПСАЛОМ 83. 

2. Колко са мили Твоите жилища, Господи на силите!

3. Копнее душата ми и чезне за Господните двори; сърцето ми и плътта ми с 

възторг се стремят към живия Бог.

4. И птичка си намира жилище, и лястовица - гнездо, дето да положи пилците си, 

при Твоите олтари, Господи на силите, Царю мой и Боже мой!

5. Блажени, които живеят в дома Ти: те непрестанно ще Те хвалят.

6. Блажен човек, чиято сила е в Тебе, и чиито пътеки в сърцето са насочени към 

Тебе.

7. Като преминават долината на плача, те намират извори в нея, и дъжд я покрива 

с благословия;

8. минават от сила в сила, явяват се пред Бога, на Сион.

9. Господи, Боже на силите! Чуй молитвата ми, послушай, Боже Иаковов!

10. Боже, наш Защитниче, надникни и милостно погледни лицето на Твоя 

помазаник!

11. Защото един ден в Твоите двори е по-добър от хиляда дни. Желая по-добре да 

бъда при прага на Божия дом, отколкото да живея в шатрите на нечестието.

12. Защото Господ Бог е слънце и щит, Господ дава благодат и слава; Той не 

лишава от блага ония, които ходят непорочно.

13. Господи на силите, блажен оня човек, който се уповава на Тебе!

ПСАЛОМ 84. 

2. Господи, Ти се смили към Твоята земя, възвърна от плен Иакова;

3. Ти прости беззаконията на Твоя народ, заглади всичките му грехове,

4. дигна всичката Си ярост, отклони лютостта на гнева Си.

5. Възстанови ни, Боже на нашето спасение, и прекрати Твоето негодувание 

против нас.

6. Нима вечно ще се гневиш на нас, ще простреш гнева Си от рода в род?

7. Няма ли пак да ни оживиш, та Твоят народ да се зарадва за Тебе?

8. Яви ни Твоята милост, Господи, и ни дари Твоето спасение.

9. Да послушам, какво ще каже Господ Бог. Той ще изрече мир на Своя народ и на 

Своите избрани, но те да не паднат изново в безразсъдност.

10. Тъй, Неговото спасение е близо до ония, които Му се боят, за да обитава слава 

в нашата земя.

11. Милост и истина ще се срещнат, правда и мир ще се целунат;

12. истината ще изникне из земята, и правдата ще надникне от небесата;
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Gi. И$бо гDь дaстъ бlгость, и3 землS нaша дaстъ пл0дъ св0й.
д7i. Прaвда пред8 ни1мъ пред8и1детъ, и3 положи1тъ въ пyть стwпы2 сво‰.
Слaва:
Каfjсма в7i.
Мlтва дв7ду, п7є.
№. Приклони2, гDи, ќхо твоE, и3 ўслhши мS: ћкw ни1щъ и3 ўб0гъ є4смь ѓзъ.
в7. Сохрани2 дyшу мою2, ћкw прпdбенъ є4смь: сп7си2 рабA твоего2, б9е м0й, 
ўповaющаго на тS.
G. Поми1луй мS, гDи, ћкw къ тебЁ воззовY вeсь дeнь.
д7. Возвесели2 дyшу рабA твоегw2: ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2.
є7. Ћкw ты2, гDи, бlгъ и3 кр0токъ и3 многомлcтивъ всBмъ призывaющымъ 
тS.
ѕ7. Внуши2, гDи, моли1тву мою2 и3 вонми2 глaсу молeніz моегw2.
з7. Въ дeнь ск0рби моеS воззвaхъ къ тебЁ, ћкw ўслhшалъ мS є3си2.
}. Нёсть под0бенъ тебЁ въ бозёхъ, гDи, и3 нёсть по дэлHмъ твои6мъ.
f7. Вси2 kзhцы, є3ли1ки сотвори1лъ є3си2, пріи1дутъ и3 покл0нzтсz пред8 тоб0ю, 
гDи, и3 прослaвzтъ и4мz твоE:
‹. Ћкw вeлій є3си2 ты2 и3 творsй чудесA, ты2 є3си2 бGъ є3ди1нъ.
№i. Настaви мS, гDи, на пyть тв0й, и3 пойдY во и4стинэ твоeй: да 
возвесели1тсz сeрдце моE боsтисz и4мене твоегw2.
в7i. И#сповёмсz тебЁ, гDи б9е м0й, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ и3 прослaвлю и4мz 
твоE въ вёкъ:
Gi. Ћкw млcть твоS вeліz на мнЁ, и3 и3збaвилъ є3си2 дyшу мою2 t ѓда 
преисп0днэйшагw.
д7i. Б9е, законопрест{пницы востaша на мS, и3 с0нмъ держaвныхъ 
взыскaша дyшу мою2, и3 не предложи1ша тебE пред8 соб0ю.
є7i. И# ты2, гDи б9е м0й, щeдрый и3 млcтивый, долготерпэли1вый и3 
многомлcтивый и3 и4стинный,
ѕ7i. При1зри на мS и3 поми1луй мS: дaждь держaву твою2 џтроку твоемY и3 
сп7си2 сhна рабы2 твоеS.
з7i. Сотвори2 со мн0ю знaменіе во бlго: и3 да ви1дzтъ ненави1дzщіи мS, и3 
постыдsтсz, ћкw ты2, гDи, пом0глъ ми2 и3 ўтёшилъ мS є3си2.
№. СынHмъ корewвымъ, pал0мъ пёсни, п7ѕ.
в7. Њснов†ніz є3гw2 на горaхъ с™hхъ: лю1битъ гDь вратA сіw6нz пaче всёхъ 
селeній їaкwвлихъ.
G. Пресл†внаz глаг0лашасz њ тебЁ, грaде б9ій.
д7. ПомzнY раaвъ и3 вавmлHна вёдущымъ мS: и3 сE, и3ноплемє1нницы и3 тЂръ 
и3 лю1діе є3fі0пстіи, сjи бhша тaмw.
є7. Мaти сіHнъ речeтъ: человёкъ и3 человёкъ роди1сz въ нeмъ, и3 т0й њсновA 
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13. и Господ ще даде добро, и нашата земя ще даде своя плод;

14. правдата ще тръгне пред Него и ще тури на път стъпките си.

ПСАЛОМ 85. 

1. Наклони, Господи, ухото Си и чуй молитвата ми, защото съм беден и сиромах.

2. Запази душата ми, защото благоговея пред Тебе; Боже мой, спаси Твоя раб, 

който се уповава на Тебе.

3. Помилуй ме, Господи, защото към Тебе викам всеки ден.

4. Развесели душата на Твоя раб, защото към Тебе, Господи, възнасям душата си;

5. защото Ти, Господи, си благ и милосърден и многомилостив към всички, които 

Те призовават.

6. Чуй, Господи, моята молитва и послушай гласа на молбата ми.

7. В деня на скръбта си викам към Тебе, защото Ти ще ме чуеш.

8. Между боговете няма като Тебе, Господи, и няма дела като Твоите.

9. Всички сътворени от Тебе народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, 

Господи, и ще прославят Твоето име,

10. защото Ти си велик и вършиш чудеса, - Ти, Боже, едничък Ти!

11. Насочи ме, Господи, в Твоя път, и аз ще ходя в Твоята истина; утвърди сърцето 

ми в страха на Твоето име.

12. Ще Те възхвалям, Господи, Боже мой, от всичкото си сърце и вечно ще славя 

Твоето име,

13. защото Твоята милост към мене е голяма: Ти избави душата ми от 

преизподния ад.

14. Боже, горделивите въстанаха против мене, и сбирщина от размирници търси 

душата ми: те нямат Тебе пред себе си.

15. Но Ти, Господи, Боже, Който си щедър и добросърдечен, дълготърпелив, 

многомилостив и истинен,

16. милостно погледни към мене и ме помилуй; дай на раба Си Твоята сила и 

спаси сина на Твоята рабиня;

17. покажи ми личби за добро, та да видят ония, които ме мразят, и да се 

засрамят, защото Ти, Господи, ми помогна и ме утеши.

ПСАЛОМ 86. 

2. Основите му са на свети планини. Господ обича портите Сионски повече от 

всички селища на Иакова.

3. Граде Божий! славни работи се разгласят за тебе.

4. Ще напомня на ония, които ме знаят, за Раав  и Вавилон; ето, филистимци и 

Тир с Етиопия - ще кажат: еди-кой си се там роди.

5. А за Сион ще казват: тоя и тоя мъж се роди в него, и Сам Всевишний го укрепи.
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и5 вhшній.
ѕ7. ГDь повёсть въ писaніи людeй и3 кнzзeй, си1хъ бhвшихъ въ нeмъ.
з7. Ћкw веселsщихсz всёхъ жили1ще въ тебЁ.
№. Пёснь pалмA сынHмъ корewвымъ, въ конeцъ, њ маелefэ є4же 
tвэщaти, рaзума є3мaну ї}льтzнину, п7з.
в7. ГDи б9е сп7сeніz моегw2, во дни2 воззвaхъ и3 въ нощи2 пред8 тоб0ю:
G. Да вни1детъ пред8 тS моли1тва моS, приклони2 ќхо твоE къ молeнію 
моемY.
д7. Ћкw и3сп0лнисz ѕHлъ душA моS, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz.
є7. Привмэнeнъ бhхъ съ низходsщими въ р0въ: бhхъ ћкw человёкъ без8 
п0мощи,
ѕ7. Въ мeртвыхъ своб0дь: ћкw ћзвенніи спsщіи во гр0бэ, и4хже не 
помzнyлъ є3си2 ктомY, и3 тjи t руки2 твоеS tриновeни бhша.
з7. Положи1ша мS въ р0вэ преисп0днэмъ, въ тeмныхъ и3 сёни смeртнэй.
}. На мнЁ ўтверди1сz ћрость твоS, и3 вс‰ вHлны тво‰ навeлъ є3си2 на мS.
f7. Ўдaлилъ є3си2 знaемыхъ мои1хъ t менE: положи1ша мS мeрзость себЁ: 
прeданъ бhхъ и3 не и3схождaхъ.
‹. Џчи мои2 и3знемог0стэ t нищеты2: воззвaхъ къ тебЁ, гDи, вeсь дeнь, 
воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2.
№i. Е#дA мeртвыми твори1ши чудесA; и3ли2 врaчеве воскресsтъ, и3 и3сповёдzтсz 
тебЁ;
в7i. Е#дA повёсть кто2 во гр0бэ млcть твою2, и3 и4стину твою2 въ поги1бели;
Gi. Е#дA позн†на бyдутъ во тмЁ чудесA тво‰, и3 прaвда твоS въ земли2 
забвeннэй;
д7i. И# ѓзъ къ тебЁ, гDи, воззвaхъ, и3 ќтрw моли1тва моS предвари1тъ тS.
є7i. Вскyю, гDи, tрёеши дyшу мою2; tвращaеши лицE твоE t менE;
ѕ7i. Ни1щъ є4смь ѓзъ, и3 въ трудёхъ t ю4ности моеS: вознeсъ же сz смири1хсz 
и3 и3знемог0хъ.
з7i. На мнЁ преид0ша гнёви твои2, ўстрашє1ніz тво‰ возмути1ша мS:
}i. Њбыд0ша мS ћкw водA вeсь дeнь, њдержaша мS вкyпэ.
f7i. Ўдaлилъ є3си2 t менE дрyга и3 и4скреннzго, и3 знaемыхъ мои1хъ t 
страстeй.
Слaва:
№. Рaзума є3faма ї}льтzнина, п7и.
в7. Млcти тво‰, гDи, во вёкъ воспою2, въ р0дъ и3 р0дъ возвэщY и4стину твою2 
ўсты6 мои1ми.
G. ЗанE рeклъ є3си2: въ вёкъ млcть сози1ждетсz: на нб7сёхъ ўгот0витсz 
и4стина твоS.
д7. Завэщaхъ завётъ и3збр†ннымъ мои6мъ, клsхсz дв7ду рабY моемY:
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6. Кога се преброяват народите, Господ ще напише: еди-кой си там се роди.

7. И които пеят, и които свирят, повторят: всичките ми извори са в тебе.

ПСАЛОМ 87. 
2. Господи, Боже на моето спасение! денем и нощем викам пред Тебе:
3. да влезе пред Твоето лице молитвата ми; наклони ухото Си към молбата 
ми;
4. защото душата ми се насити на нещастия, и животът ми се приближи до 
преизподнята.
5. Аз се сравнявах с ония, които слизат в гроб; станах като човек без сила,
6. хвърлен между мъртвите, - като убитите, които лежат в гроба, за които 
Ти вече си не спомняш, и които са отблъснати от Твоята ръка.
7. Ти ме тури в подземен ров, в мрак, в бездна.
8. Натегна върху ми Твоята ярост, и с всичките Си вълни Ти (ме) порази.
9. Ти отдалечи от мене моите познати, направи ме отвратителен за тях; 
затворен съм, и не мога да изляза.
10. Окото ми се умори от тъга: цял ден виках към Тебе, Господи, протягах 
ръце към Тебе.
11. Нима над мъртви ще направиш чудо? Нима мъртвите ще станат и ще Те 
славят?
12. Или в гроба ще бъде проповядвана Твоята милост, и Твоята истина - в 
мястото на тлението?
13. нима в тъмата ще познаят Твоите чудеса, и в земята на забравата - 
Твоята правда?
14. Но аз викам към Тебе, Господи, и сутрин рано молитвата ми Те 
изпреваря.
15. Защо, Господи, отблъсваш душата ми и криеш лицето Си от мене?
16. Аз съм нещастен и от младини се топя; нося Твоите ужаси и 
изнемогвам.
17. Над мене се пренесе Твоята ярост, Твоите заплахи ме сломиха,
18. всеки ден ме окръжават като вода: всички заедно ме обсаждат.
19. Ти отдалечи от мене приятели и близки: моите познати се не виждат.

ПСАЛОМ 88. 

2. Милостите (Твои), Господи, вечно ще възпявам, от рода в род ще разгласям с 

уста Твоята истина.

3. Защото, казвам: навеки е основана милостта, на небесата Ти утвърди Твоята 

истина, когато каза:

4. “Аз поставих завет с Моя избраник, клех се на Моя раб Давида:
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є7. До вёка ўгот0ваю сёмz твоE, и3 сози1жду въ р0дъ и3 р0дъ пrт0лъ тв0й.
ѕ7. И#сповёдzтъ нб7сA чудесA тво‰, гDи, и4бо и4стину твою2 въ цRкви с™hхъ.
з7. Ћкw кто2 во џблацэхъ ўравни1тсz гDеви; ўпод0битсz гDеви въ сынёхъ 
б9іихъ;
}. БGъ прославлsемь въ совётэ с™hхъ, вeлій и3 стрaшенъ є4сть над8 всёми 
nкрeстными є3гw2.
f7. ГDи б9е си1лъ, кто2 под0бенъ тебЁ; си1ленъ є3си2, гDи, и3 и4стина твоS 
w4крестъ тебє2.
‹. Ты2 вLчествуеши держaвою морск0ю: возмущeніе же в0лнъ є3гw2 ты2 
ўкрочaеши.
№i. Ты2 смири1лъ, є3си2, ћкw ћзвена, г0рдаго: мhшцею си1лы твоеS расточи1лъ 
є3си2 враги2 тво‰.
в7i. Тво‰ сyть небесA, и3 твоS є4сть землS: вселeнную и3 и3сполнeніе є3S ты2 
њсновaлъ є3си2.
Gi. Сёверъ и3 м0ре ты2 создaлъ є3си2: fавHръ и3 є3рмHнъ њ и4мени твоeмъ 
возрaдуетасz.
д7i. ТвоS мhшца съ си1лою: да ўкрэпи1тсz рукA твоS, и3 вознесeтсz десни1ца 
твоS.
є7i. Прaвда и3 судьбA ўгот0ваніе пrт0ла твоегw2: млcть и3 и4стина пред8и1детэ 
пред8 лицeмъ твои1мъ.
ѕ7i. Бlжeни лю1діе вёдущіи воскликновeніе: гDи, во свётэ лицA твоегw2 
п0йдутъ,
з7i. И# њ и4мени твоeмъ возрaдуютсz вeсь дeнь, и3 прaвдою твоeю вознесyтсz.
}i. Ћкw похвалA си1лы и4хъ ты2 є3си2, и3 во бlговолeніи твоeмъ вознесeтсz 
р0гъ нaшъ:
f7i. Ћкw гDне є4сть заступлeніе, и3 с™aгw ї}лева цRS нaшегw.
к7. ТогдA глаг0лалъ є3си2 въ видёніи сыновHмъ твои6мъ, и3 рeклъ є3си2: 
положи1хъ п0мощь на си1льнаго, вознес0хъ и3збрaннаго t людeй мои1хъ:
к7а. Њбрэт0хъ дв7да рабA моего2, є3лeемъ с™hмъ мои1мъ помaзахъ є3го2.
к7в. И$бо рукA моS застyпитъ є3го2, и3 мhшца моS ўкрэпи1тъ є3го2:
к7г. Ничт0же ўспёетъ врaгъ на него2, и3 сhнъ беззак0ніz не приложи1тъ 
њѕл0бити є3го2.
к7д. И# ссэкY t лицA є3гw2 враги2 є3гw2, и3 ненави1дzщыz є3го2 побэждY:
к7є. И# и4стина моS и3 млcть моS съ ни1мъ, и3 њ и4мени моeмъ вознесeтсz 
р0гъ є3гw2:
к7ѕ. И# положY на м0ри рyку є3гw2, и3 на рэкaхъ десни1цу є3гw2.
к7з. Т0й призовeтъ мS: nц7ъ м0й є3си2 ты2, бGъ м0й и3 застyпникъ сп7сeніz 
моегw2.
к7и. И# ѓзъ пeрвенца положY є3го2, высокA пaче царeй земнhхъ:
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5. ще утвърдя навеки твоето семе, от рода в род ще уредя твоя престол.”
6. И небесата ще прославят, Господи, Твоите чудни дела и Твоята истина в 
събранията на светиите.
7. Защото, кой на небесата ще се сравни с Господа? кой между синовете 
Божии ще се уподоби на Господа?
8. Страшен е Бог във великия събор на светиите, страшен е Той за всички, 
които Го окръжават.
9. Господи, Боже на силите! кой е тъй силен като Тебе, Господи? И Твоята 
истина е около Тебе.
10. Ти владееш над яростното море: кога се подигат вълните му, Ти ги 
укротяваш.
11. Ти повали Раава като поразен; с Твоята крепка мишца разпръсна 
враговете Си.
12. Твои са небесата и Твоя е земята; вселената и онова, що я пълни, Ти си 
основал.
13. Север и юг Ти си създал; Тавор и Ермон за Твоето име се радват.
14. Крепка е Твоята мишца, силна ръката Ти, висока десницата Ти!
15. Правосъдие и правда са основа на Твоя престол; милост и истина 
вървят пред Твоето лице.
16. Блажен народът, който познава тръбния зов! Те ходят в светлината на 
лицето Ти, Господи,
17. за Твоето име се радват цял ден и с Твоята правда се възвишават,
18. защото Ти си украса на силите им; и с Твоето благоволение се издига 
нашият рог.
19. От Господа е нашият щит и от Светия Израилев - нашият цар.
20. Някога Ти бе говорил на Твоя светия във видение и бе казал: “Аз дадох 
помощ на юначния, издигнах избраника измежду народа.
21. Намерих Моя раб Давида; със светия Си елей го помазах.
22. Ръката Ми ще пребъде с него, и мишцата Ми ще го укрепи.
23. Врагът не ще му надвие, и синът на беззаконието не ще го притесни.
24. Ще сломя пред него враговете му и ще поразя ония, които го мразят.
25. И Моята истина и Моята милост са с него, и чрез Моето име ще се 
възвиси неговият рог.
26. И ще туря над морето ръката му, и над реките - десницата му.
27. Той ще Ме нарича: Ти си мой Отец, мой Бог и твърдиня на моето 
спасение.
28. И Аз ще го направя първороден син, по-горе от земните царе,
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к7f. Въ вёкъ сохраню2 є3мY млcть мою2, и3 завётъ м0й вёренъ є3мY:
l. И# положY въ вёкъ вёка сёмz є3гw2, и3 пrт0лъ є3гw2 ћкw днjе нeба.
lа. Ѓще њстaвzтъ сhнове є3гw2 зак0нъ м0й, и3 въ судьбaхъ мои1хъ не 
п0йдутъ:
lв. Ѓще њправд†ніz мо‰ њсквернsтъ, и3 зaповэдій мои1хъ не сохранsтъ:
lг. ПосэщY жезл0мъ беззакHніz и4хъ, и3 рaнами непр†вды и4хъ,
lд. Млcть же мою2 не разорю2 t ни1хъ, ни превреждY во и4стинэ моeй:
lє. НижE њскверню2 завёта моегw2, и3 и3сходsщихъ t ќстъ мои1хъ не 
tвeргусz.
lѕ. Е#ди1ною клsхсz њ с™ёмъ моeмъ: ѓще дв7ду солжY;
lз. Сёмz є3гw2 во вёкъ пребyдетъ, и3 прест0лъ є3гw2 ћкw с0лнце предо 
мн0ю,
lи. И# ћкw лунA совершeна въ вёкъ, и3 свидётель на нб7си2 вёренъ.
lf. Тh же tри1нулъ є3си2 и3 ўничижи1лъ, негодовaлъ є3си2 помaзаннаго твоего2:
м7. Разори1лъ є3си2 завётъ рабA твоегw2, њскверни1лъ є3си2 на земли2 с™hню 
є3гw2:
м7а. Разори1лъ є3си2 вс‰ њпл0ты є3гw2, положи1лъ є3си2 твє1рдаz є3гw2 стрaхъ.
м7в. Расхищaху є3го2 вси2 мимоходsщіи путeмъ, бhсть поношeніе сосёдwмъ 
свои6мъ.
м7г. Возвhсилъ є3си2 десни1цу стужaющихъ є3мY, возвесели1лъ є3си2 вс‰ враги2 
є3гw2:
м7д. Tврати1лъ є3си2 п0мощь мечA є3гw2 и3 не заступи1лъ є3си2 є3го2 во брaни:
м7є. Разори1лъ є3си2 t њчищeніz є3гw2, прест0лъ є3гw2 на зeмлю повeрглъ є3си2:
м7ѕ. Ўмaлилъ є3си2 дни6 врeмене є3гw2, њбліsлъ є3си2 є3го2 студ0мъ.
м7з. Док0лэ, гDи, tвращaешисz въ конeцъ, разжжeтсz ћкw џгнь гнёвъ 
тв0й;
м7и. Помzни2, кjй м0й состaвъ: є3дa бо всyе создaлъ є3си2 вс‰ сhны 
человёчєскіz;
м7f. Кто2 є4сть человёкъ, и4же поживeтъ и3 не ќзритъ смeрти, и3збaвитъ 
дyшу свою2 и3з8 руки2 ѓдовы;
н7. ГдЁ сyть млcти тво‰ дрє1вніz, гDи, и4миже клsлсz є3си2 дв7ду во и4стинэ 
твоeй;
н7а. Помzни2, гDи, поношeніе р†бъ твои1хъ, є4же ўдержaхъ въ нёдрэ моeмъ 
мн0гихъ kзы6къ:
н7в. И$мже поноси1ша врази2 твои2, гDи, и4мже поноси1ша и3змэнeнію хрістA 
твоегw2.
н7г. Бlгословeнъ гDь во вёкъ: бyди, бyди.
Слaва:
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29. навеки ще му запазя Моята милост, и Моят завет с него ще бъде верен.
30. И ще продължа навеки неговото семе и неговия престол, - като дните 
на небето.
31. Ако синовете му оставят Моя закон и не ходят по Моите заповеди;
32. ако нарушат Моите наредби и не спазят Моите повели;
33. ще посетя с жезъл тяхното беззаконие, и с удари - тяхната неправда;
34. но милостта Си не ще отнема от него и истината Си не ще изменя.
35. Няма да наруша Моя завет и няма да променя това, що е излязло из 
устата Ми.
36. Веднъж се заклех в светостта Си: ще излъжа ли Давида?
37. Неговото семе ще пребъде вечно, неговият престол ще бъде като 
слънце пред Мене,
38. навеки ще бъде твърд като луната; и верен е свидетелят на небесата.”
39. Но сега Ти отхвърли и презря, прогневи се на Твоя помазаник;
40. пренебрегна завета с Твоя раб, хвърли наземи венеца му;
41. разруши всички негови огради, превърна в развалини неговите 
крепости.
42. Грабят го всички, които минават по пътя; той стана за присмех на 
своите съседи.
43. Ти възвиси десницата на неговите противници, зарадва всичките му 
врагове;
44. Ти обърна назад острието на меча му и в битка го не подкрепи;
45. отне от него блясъка и хвърли наземи престола му;
46. съкрати дните на младините му и го покри със срам.
47. Докога, Господи, ще се криеш непрестанно? докога ще пламти яростта 
Ти като огън?
48. Спомни си, какъв е векът ми: за каква суета си направил всичките 
синове човечески.
49. Кой от човеците е живял, без да види смърт, и е избавил душата от 
ръцете на преизподнята?
50. Де са Твоите предишни милости, Господи? Ти се кле Давиду в Твоята 
истина.
51. Спомни си, Господи, охулването на Твоите раби, което аз нося в 
пазвата си от всички силни народи;
52. спомни си, как Твоите врагове хулят, Господи, как обезславят следите 
на Твоя помазаник.
53. Благословен Господ навеки! Амин, амин.
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№. Мlтва мwmсeа человёка б9іz, п7f.
в7. ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ.
G. Прeжде дaже горaмъ не бhти и3 создaтисz земли2 и3 вселeннэй, и3 t вёка 
и3 до вёка ты2 є3си2.
д7. Не tврати2 человёка во смирeніе, и3 рeклъ є3си2: њбрати1тесz, сhнове 
человёчестіи.
є7. Ћкw тhсzща лётъ пред8 nчи1ма твои1ма, гDи, ћкw дeнь вчерaшній, и4же 
ми1мw и4де, и3 стрaжа нощнaz.
ѕ7. Ўничижє1ніz и4хъ лBта бyдутъ: ќтрw ћкw травA ми1мw и4детъ, ќтрw 
процвэтeтъ и3 прeйдетъ: на вeчеръ tпадeтъ, њжестёетъ и3 и4зсхнетъ:
з7. Ћкw и3счез0хомъ гнёвомъ твои1мъ, и3 ћростію твоeю смути1хомсz.
}. Положи1лъ є3си2 беззакHніz н†ша пред8 тоб0ю, вёкъ нaшъ въ просвэщeніе 
лицA твоегw2.
f7. Ћкw вси2 днjе нaши њскудёша, и3 гнёвомъ твои1мъ и3счез0хомъ:
‹. ЛBта н†ша ћкw паучи1на поучaхусz: днjе лётъ нaшихъ въ ни1хже 
сeдмьдесzтъ лётъ, ѓще же въ си1лахъ, џсмьдесzтъ лётъ, и3 мн0жае и4хъ 
трyдъ и3 болёзнь: ћкw пріи1де кр0тость на ны2, и3 накaжемсz.
№i. Кто2 вёсть держaву гнёва твоегw2, и3 t стрaха твоегw2 ћрость твою2 
и3счести2;
в7i. Десни1цу твою2 тaкw скажи1 ми, и3 °њков†нныz°   сeрдцемъ въ мyдрости.
Gi. Њбрати1сz, гDи, док0лэ; и3 ўмолeнъ бyди на рабы6 тво‰.
д7i. И#сп0лнихомсz заyтра млcти твоеS, гDи, и3 возрaдовахомсz и3 
возвесели1хомсz:
є7i. Во вс‰ дни6 нaшz возвесели1хомсz, за дни6, въ нsже смири1лъ ны2 є3си2, 
лBта, въ нsже ви1дэхомъ ѕл†z.
ѕ7i. И# при1зри на рабы6 тво‰ и3 на дэлA тво‰, и3 настaви сhны и4хъ.
з7i. И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ нaшихъ и3спрaви 
на нaсъ, и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви.
ХвалA пёсни дв7довы, не надпи1санъ ў є3врє1й, §.
№. Живhй въ п0мощи вhшнzгw, въ кр0вэ бGа нбcнагw водвори1тсz,
в7. Речeтъ гDеви: застyпникъ м0й є3си2 и3 прибёжище моE, бGъ м0й, и3 ўповaю 
на него2.
G. Ћкw т0й и3збaвитъ тS t сёти л0вчи и3 t словесE мzтeжна:
д7. ПлещмA свои1ма њсэни1тъ тS, и3 под8 крилB є3гw2 надёешисz: nрyжіемъ 
њбhдетъ тS и4стина є3гw2.
є7. Не ўбои1шисz t стрaха нощнaгw, t стрэлы2 летsщіz во дни2,
ѕ7. T вeщи во тмЁ преходsщіz, °t срsща°  и3 бёса полyденнагw.
з7. Падeтъ t страны2 твоеS тhсzща, и3 тмA њдеснyю тебє2, къ тебё же не 
прибли1житсz:
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ПСАЛОМ 89. 

2. Господи, Ти си нам прибежище от рода в род.

3. Преди още да се родят планините, Ти си образувал земята и вселената, и отвека 

и довека Ти си Бог.

4. Ти връщаш човека в тлението и казваш: върнете се, синове човечески!

5. Защото пред Твоите очи хиляда години са като вчерашния ден, който е 

преминал, и като една стража през нощта.

6. Ти като с порой ги завличаш; те са като сън, - като трева, която сутрин пониква, 

сутрин цъфти и се зеленее, а вечер клюмва и изсъхва;

7. защото ние изчезваме от Твоя гняв, и от Твоята ярост сме в смущение.

8. Ти си поставил пред Себе Си нашите беззакония и нашето скрито - пред 

светлината на лицето Си.

9. Всички наши дни преминаха в Твоя гняв; годините ни се губят като звук.

10. Дните на нашия живот са седемдесет години, а при по-голяма сила, осемдесет 

години; а най-доброто време от тях е труд и болест, защото минават бързо, и ние 

летим.

11. Кой знае силата на Твоя гняв, и според страха пред Тебе - Твоята ярост?

12. Научи ни тъй да броим дните си, че да придобием мъдро сърце.

13. Обърни се, Господи! Докога? Смили се над Твоите раби.

14. Насити ни рано с Твоята милост, и ние ще се радваме и веселим през всичките 

си дни.

15. Развесели ни за дните, през които Ти си ни поразявал, за годините, през които 

сме преживели нещастие.

16. Да се яви Твоето дело върху рабите Ти, и Твоята слава - върху синовете им;

17. и да бъде благословението на Господа, нашия Бог, върху нас, и спомагай ни в 

делото на ръцете ни, в делото на ръцете ни спомагай.

ПСАЛОМ 90. 

1. Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на 

Всемогъщия,

2. и казва Господу: Ти си мое прибежище, защита моя, Бог мой, Комуто се 

уповавам!

3. Той ще те избави от примка на ловец, от изтребителна пораза,

4. с перата Си ще те осени и под крилете Му ще бъдеш на безопасно; щит и 

ограда е Неговата истина.

5. Няма да се уплашиш от ужасите нощем, от стрелата, която лети денем,

6. от ходещата в тъмата язва, от заразата, която опустошава по пладне.

7. До тебе ще паднат хиляда, и десет хиляди теб отдясно; но до тебе няма да се 

приближи:
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}. Nбaче nчи1ма твои1ма см0триши и3 воздаsніе грёшникwвъ ќзриши.
f7. Ћкw ты2, гDи, ўповaніе моE: вhшнzго положи1лъ є3си2 прибёжище твоE.
‹. Не пріи1детъ къ тебЁ ѕло2, и3 рaна не прибли1житсz °тэлеси2 твоемY° :
№i. Ћкw ѓгGлwмъ свои6мъ заповёсть њ тебЁ, сохрани1ти тS во всёхъ 
путeхъ твои1хъ.
в7i. На рукaхъ в0змутъ тS, да не когдA преткнeши њ кaмень н0гу твою2:
Gi. На ѓспіда и3 васілjска настyпиши, и3 поперeши львA и3 ѕмjz.
д7i. Ћкw на мS ўповA, и3 и3збaвлю и5: покрhю и5, ћкw познA и4мz моE.
є7i. Воззовeтъ ко мнЁ, и3 ўслhшу є3го2: съ ни1мъ є4смь въ ск0рби, и3змY 
є3го2 и3 прослaвлю є3го2:
ѕ7i. Долгот0ю днjй и3сп0лню є3го2 и3 kвлю2 є3мY сп7сeніе моE.
Слaва:
Каfjсма Gi.
№. Pал0мъ пёсни, въ дeнь суббHтный, §а.
в7. Бlго є4сть и3сповёдатисz гDеви и3 пёти и4мени твоемY, вhшній:
G. Возвэщaти заyтра млcть твою2 и3 и4стину твою2 на всsку н0щь,
д7. Въ десzтострyннэмъ pалти1ри съ пёснію въ гyслехъ.
є7. Ћкw возвесели1лъ мS є3си2, гDи, въ творeніи твоeмъ, и3 въ дёлэхъ рукY 
твоє1ю возрaдуюсz.
ѕ7. Ћкw возвели1чишасz дэлA тво‰, гDи: ѕэлw2 ўглуби1шасz помышлє1ніz 
тво‰.
з7. Мyжъ безyменъ не познaетъ, и3 неразуми1въ не разумёетъ си1хъ.
}. ВнегдA прозzб0ша грBшницы ћкw травA, и3 проник0ша вси2 дёлающіи 
беззак0ніе, ћкw да потребsтсz въ вёкъ вёка:
f7. Тh же вhшній во вёкъ, гDи.
‹. Ћкw сE, врази2 твои2, гDи, ћкw сE, врази2 твои2 поги1бнутъ, и3 разhдутсz 
вси2 дёлающіи беззак0ніе.
№i. И# вознесeтсz ћкw є3динор0га р0гъ м0й, и3 стaрость моS въ є3лeи 
масти1тэ:
в7i. И# воззрЁ џко моE на враги2 мо‰, и3 востаю1щыz на мS лукaвнующыz 
ўслhшитъ ќхо моE.
Gi. Првdникъ ћкw фjніxъ процвэтeтъ: ћкw кeдръ, и4же въ лівaнэ, 
ўмн0житсz.
д7i. Насаждeни въ домY гDни во дв0рэхъ бGа нaшегw процвэтyтъ:
є7i. Е#щE ўмн0жатсz въ стaрости масти1тэ, и3 бlгопріeмлюще бyдутъ.
ѕ7i. Да возвэстsтъ, ћкw прaвъ гDь бGъ нaшъ, и3 нёсть непрaвды въ нeмъ.
Въ дeнь предсуббHтный, внегдA насели1сz землS, хвалA пёсни дв7ду, §в.
№. ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њблечeсz: њблечeсz гDь въ си1лу и3 препоsсасz: и4бо 
ўтверди2 вселeнную, ћже не подви1житсz.
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8. само ще гледаш с очите си и ще виждаш отплатата на нечестивците.

9. Защото ти каза: Господ е мое упование; Всевишния си избрал за твое 

прибежище;

10. зло няма да ти се случи, и язва няма да се приближи до твоето жилище;

11. защото ще заповяда на Ангелите Си за тебе, да те опазват във всички твои 

пътища:

12. ще те понесат на ръце, да се не спънеш о камък с ногата си;

13. аспида и василиск ще настъпиш, лъв и змей ще тъпчеш.

14. “Задето той Ме възлюби, ще го избавя; ще го защитя, защото позна името Ми.

15. Ще повика към Мене, и ще го чуя; с него съм в скърби; ще го избавя и ще го 

прославя,

16. ще го наситя с дълги дни и ще му явя Моето спасение.”

ПСАЛОМ 91. 

2. Добро е да славим Господа и да възпяваме Твоето име, Всевишний,

3. да разгласяме сутрин Твоята милост, и Твоята истина - нощем,

4. на десетострунно свирало и на псалтир, с песен на гусла.

5. Защото Ти ме развесели, Господи, с Твоите творения: възхищавам се от делата 

на Твоите ръце.

6. Колко са велики делата Ти, Господи! дивно дълбоки са Твоите помисли!

7. Несмислен човек не знае, и невежа няма да разбере това.

8. Докато нечестивците никнат като трева, и които вършат беззаконие, цъфтят, за 

да изчезнат завинаги, -

9. Ти, Господи, си висок навеки!

10. Защото, ето, Твоите врагове, Господи, - ето, Твоите врагове загиват, и се 

пръсват всички, които вършат беззаконие;

11. а моя рог Ти възнасяш като рог на еднорога, и аз съм намазан с пресен елей;

12. и окото ми гледа на моите врагове, и ушите ми чуват за въставащите против 

мене злодейци.

13. Праведният цъфти като палма, издига се като кедър ливански.

14. Насадени в дома Господен, те цъфтят в дворите на Бога нашего;

15. те и на старост са плодовити, сочни и свежи,

16. за да разгласят, че е праведен Господ, моята скала, и няма неправда в Него.

ПСАЛОМ 92. 

1. Господ царува; Той е облечен с величие, облечен е Господ с могъщество (и) 

препасан: затова вселената е утвърдена и няма да се поклати.
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в7. Гот0въ пrт0лъ тв0й tт0лэ: t вёка ты2 є3си2.
G. Воздвиг0ша рёки, гDи, воздвиг0ша рёки глaсы сво‰:
д7. В0змутъ рёки сотрє1ніz сво‰, t гласHвъ в0дъ мн0гихъ.
є7. Ди6вны высwты2 мwрскjz: ди1венъ въ выс0кихъ гDь.
ѕ7. СвидBніz тво‰ ўвёришасz ѕэлw2. Д0му твоемY подобaетъ с™hнz, гDи, 
въ долготY днjй.
Pал0мъ дв7ду, въ четвeртый суббHты, §г.
№. БGъ tмщeній гDь, бGъ tмщeній не њбинyлсz є4сть.
в7. Вознеси1сz, судsй земли2, воздaждь воздаsніе гHрдымъ.
G. Док0лэ грBшницы, гDи, док0лэ грBшницы восхвaлzтсz;
д7. Провэщaютъ и3 возглаг0лютъ непрaвду, возглаг0лютъ вси2 дёлающіи 
беззак0ніе;
є7. Лю1ди тво‰, гDи, смири1ша, и3 достоsніе твоE њѕл0биша:
ѕ7. Вдови1цу и3 си1ра ўмори1ша, и3 пришeльца ўби1ша,
з7. И# рёша: не ќзритъ гDь, нижE ўразумёетъ бGъ їaкwвль.
}. Разумёйте же, безyмніи въ лю1дехъ, и3 бyіи нёкогда, ўмудри1тесz:
f7. Насаждeй ќхо, не слhшитъ ли; и3ли2 создaвый џко, не сматрsетъ ли;
‹. Наказyzй kзhки, не њбличи1тъ ли, ўчaй человёка рaзуму;
№i. ГDь вёсть помышлє1ніz человёчєскаz, ћкw сyть сyєтна.
в7i. Бlжeнъ человёкъ, є3г0же ѓще накaжеши, гDи, и3 t зак0на твоегw2 
научи1ши є3го2:
Gi. Ўкроти1ти є3го2 t днjй лю1тыхъ, д0ндеже и3зрhетсz грёшному ћма.
д7i. Ћкw не tри1нетъ гDь людeй свои1хъ, и3 достоsніz своегw2 не њстaвитъ:
є7i. Д0ндеже прaвда њбрати1тсz на сyдъ, и3 держaщіисz є3S вси2 прaвіи с®цемъ.
ѕ7i. Кто2 востaнетъ ми2 на лукaвнующыz; и3ли2 кто2 спредстaнетъ ми2 на 
дёлающыz беззак0ніе;
з7i. Ѓще не гDь пом0глъ бы ми2, вмaлэ всели1ласz бы во ѓдъ душA моS.
}i. Ѓще глаг0лахъ: подви1жесz ногA моS, млcть твоS, гDи, помогaше ми2:
f7i. По мн0жеству болёзней мои1хъ въ сeрдцы моeмъ, ўтэшє1ніz тво‰ 
возвесели1ша дyшу мою2.
к7. Да не пребyдетъ тебЁ прест0лъ беззак0ніz, созидazй трyдъ на повелёніе.
к7а. Ўловsтъ на дyшу првdничу, и3 кр0вь непови1нную њсyдzтъ.
к7в. И# бhсть мнЁ гDь въ прибёжище, и3 бGъ м0й въ п0мощь ўповaніz 
моегw2:
к7г. И# воздaстъ и5мъ гDь беззак0ніе и4хъ, и3 по лукaвствію и4хъ погуби1тъ | 
гDь бGъ° .
Слaва:

130

2. Твоят престол е утвърден открай време: Ти си отвека.

3. Издигат реките, Господи, издигат реките гласа си, издигат реките вълните си.

4. Но повече от шума на многото води, на силните морски вълни е силен във 

висините Господ.

5. Бездруго са верни Твоите откровения. На Твоя дом, Господи, подобава светост 

през дълги дни.

ПСАЛОМ 93. 

1. Боже на отмъщенията, Господи Боже на отмъщенията, покажи се.

2. Стани, Съднико на земята, дай отплата на горделивите.

3. Докога нечестивите, Господи, докога нечестивите ще тържествуват?

4. Те изригват дръзки речи; големеят се всички, които вършат беззаконие;

5. тъпчат Твоя народ, Господи, и угнетяват Твоето наследие;

6. вдовица и пришълец убиват и сираци погубват,

7. и казват: Господ няма да види, и Бог Иаковов няма да узнае.

8. Вразумете се, несмислени люде! кога ще станете умни вие, невежи?

9. Който е насадил ухото, няма ли да чуе? и Който е стъкмил окото, няма ли да 

види?

10. Оня, Който вразумява народите, Който учи човека на знание, нима няма да 

изобличи?

11. Господ знае човешките мисли, че те са суетни.

12. Блажен оня човек, когото вразумяваш Ти, Господи, и поучаваш на Твоя закон,

13. за да му дадеш покой в усилни дни, докле за нечестивия се изкопае яма!

14. Защото Господ няма да отхвърли Своя народ и няма да остави Своето 

наследие.

15. Защото съдът ще се възвърне към правдата, и подире му ще тръгнат всички 

прави по сърце.

16. Кой ще се дигне за мене против злодейците? кой ще се дигне за мене против 

ония, които вършат беззаконие?

17. Да не беше ми Господ помощник, душата ми скоро щеше да се засели в 

страната на мълчанието.

18. Когато казвах: ногата ми се колебае, - Твоята милост, Господи, ме подкрепяше.

19. Кога се умножават моите скърби в сърцето ми, Твоите утешения услаждат 

душата ми.

20. Ще застане ли близо до Тебе седалището на пагубниците, които против закона 

кроят насилие?

21. На тълпи се нахвърлят върху душата на праведника и осъждат невинна кръв.

22. Но Господ е моя защита и Бог мой - твърдиня на моето прибежище,

23. и ще обърне върху им тяхното беззаконие, и с тяхното злодейство ще ги 

изтреби, ще ги изтреби Господ, Бог наш.
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ХвалA пёсни дв7ду, не надпи1санъ ў є3врє1й, §д.
№. Пріиди1те, возрaдуемсz гDеви, воскли1кнемъ бGу сп7си1телю нaшему:
в7. Предвари1мъ лицE є3гw2 во и3сповёданіи, и3 во pалмёхъ воскли1кнемъ є3мY:
G. Ћкw бGъ вeлій гDь, и3 цRь вeлій по всeй земли2:
д7. Ћкw въ руцЁ є3гw2 вси2 концы2 земли2, и3 высwты2 г0ръ тогw2 сyть.
є7. Ћкw тогw2 є4сть м0ре, и3 т0й сотвори2 є5, и3 сyшу рyцэ є3гw2 создaстэ.
ѕ7. Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ є3мY, и3 восплaчемсz пред8 гDемъ 
сотв0ршимъ нaсъ:
з7. Ћкw т0й є4сть бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1діе пaжити є3гw2 и3 џвцы руки2 є3гw2. 
Днeсь ѓще глaсъ є3гw2 ўслhшите,
}. Не њжесточи1те сердeцъ вaшихъ, ћкw въ прогнёваніи, по дни2 и3скушeніz 
въ пустhни:
f7. °В0ньже°  и3скуси1ша мS nтцы2 вaши, и3скуси1ша мS, и3 ви1дэша дэлA 
мо‰.
‹. Четhредесzть лётъ негодовaхъ р0да тогw2, и3 рёхъ: пrнw заблуждaютъ 
сeрдцемъ, тjи же не познaша путeй мои1хъ:
№i. Ћкw клsхсz во гнёвэ моeмъ, ѓще вни1дутъ въ пок0й м0й.
ХвалA пёсни дв7ду, внегдA д0мъ созидaшесz по плэнeніи, не надпи1санъ 
ў є3врє1й, §є.
№. Восп0йте гDеви пёснь н0ву, восп0йте гDеви всS землS:
в7. Восп0йте гDеви, бlгослови1те и4мz є3гw2: бlговэсти1те дeнь t днE сп7сeніе 
є3гw2.
G. Возвэсти1те во kзhцэхъ слaву є3гw2, во всёхъ лю1дехъ чудесA є3гw2.
д7. Ћкw вeлій гDь и3 хвaленъ ѕэлw2, стрaшенъ є4сть над8 всёми б0ги.
є7. Ћкw вси2 б0зи kзы6къ бёсове: гDь же небесA сотвори2.
ѕ7. И#сповёданіе и3 красотA пред8 ни1мъ, с™hнz и3 великолёпіе во с™и1лэ є3гw2.
з7. Принеси1те гDеви, nтeчєствіz kзы6къ, принеси1те гDеви слaву и3 чeсть.
}. Принеси1те гDеви слaву и4мени є3гw2: возми1те жє1ртвы и3 входи1те во дворы2 
є3гw2.
f7. Поклони1тесz гDеви во дворЁ с™ёмъ є3гw2: да подви1житсz t лицA є3гw2 
всS землS.
‹. Рцhте во kзhцэхъ, ћкw гDь воцRи1сz: и4бо и3спрaви вселeнную, ћже не 
подви1житсz: сyдитъ лю1демъ прaвостію.
№i. Да возвеселsтсz нб7сA, и3 рaдуетсz землS: да подви1житсz м0ре и3 
и3сполнeніе є3гw2:
в7i. Возрaдуютсz полS, и3 вс‰ ±же на ни1хъ: тогдA возрaдуютсz вс‰ древA 
дубр†внаz
Gi. T лицA гDнz, ћкw грzдeтъ, ћкw грzдeтъ суди1ти земли2: суди1ти 
вселeннэй въ прaвду, и3 лю1демъ и4стиною своeю.
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ПСАЛОМ 94. 

1. Дойдете да запеем Господу и да възкликнем към (Бога), твърдинята на 

спасението ни;

2. да застанем пред лицето Му със славословие, с песни да възкликнем към Него,

3. защото Господ е Бог велик и Цар велик над всички богове.

4. В Негова ръка са дълбочините земни, Негови са и върховете планински;

5. Негово е морето, и Той го е създал, и Негови ръце са образували сушата.

6. Дойдете, да се поклоним и да припаднем, да приклоним колена пред лицето на 

Господа, нашия Творец;

7. защото Той е Бог наш, и ние сме народ от Неговото паство и овци под Негови 

ръце. О, да бяхте сега послушали Неговия глас;

8. “не ожесточавайте сърцето си, както в Мерива, както в деня на изкушението в 

пустинята,

9. дето Ме изкушаваха вашите бащи, изпитваха Ме и видяха Моето дело.

10. Четирийсет години бях дразнен от тоя народ и казах: това е народ, който се 

заблуждава в сърцето си; те не познаха пътищата Ми,

11. и затова в гнева Си се заклех, че те не ще влязат в Моето покоище.”

ПСАЛОМ 95. 

1. Възпейте Господу песен нова, възпейте Господу, цяла земьо;

2. пейте Господу, благославяйте името Му, благовестете от ден на ден Неговото 

спасение;

3. разгласяйте между народите славата Му, по всички племена - чудесата Му;

4. защото велик е Господ и достохвален, по-страшен е Той от всички богове.

5. Защото всички богове на народите са идоли, а Господ небесата сътвори.

6. Слава и величие са пред лицето Му, сила и великолепие - в светилището Му.

7. Въздайте Господу, племена народни, въздайте Господу слава и чест;

8. въздайте Господу слава на името Му, носете дарове и идете в Неговите двори;

9. поклонете се Господу със свето благолепие. Трепери пред лицето Му, цяла 

земьо!

10. Кажете на народите: Господ царува! затова е твърда вселената, няма да се 

поклати. Той ще съди народите по правда.

11. Да се веселят небесата и да тържествува земята; да шуми морето и онова, що 

го изпълня;

12. нека се радва полето и всичко, що е в него, и да ликуват всички дъбравни 

дървета

13. пред лицето на Господа, защото иде, защото Той иде да съди земята. Той ще 

съди вселената по правда, и народите - по Своята истина.
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Pал0мъ дв7ду, є3гдA землS є3гw2 ўстроsшесz, не надпи1санъ ў є3врє1й, 
§ѕ.
№. ГDь воцRи1сz, да рaдуетсz землS, да веселsтсz џстрови мн0зи.
в7. Џблакъ и3 мрaкъ w4крестъ є3гw2: прaвда и3 судьбA и3справлeніе пrт0ла є3гw2.
G. Џгнь пред8 ни1мъ пред8и1детъ и3 попали1тъ w4крестъ враги2 є3гw2.
д7. Њсвэти1ша мHлніz є3гw2 вселeнную: ви1дэ и3 подви1жесz землS.
є7. Г0ры ћкw в0скъ растazша t лицA гDнz, t лицA гDа всеS земли2.
ѕ7. Возвэсти1ша нб7сA прaвду є3гw2, и3 ви1дэша вси2 лю1діе слaву є3гw2.
з7. Да постыдsтсz вси2 клaнzющіисz и3стук†ннымъ, хвaлzщіисz њ јдwлэхъ 
свои1хъ: поклони1тесz є3мY, вси2 ѓгGли є3гw2.
}. Слhша и3 возвесели1сz сіHнъ, и3 возрaдовашасz дщє1ри їудє1йскіz, судeбъ 
рaди твои1хъ, гDи:
f7. Ћкw ты2 гDь вhшній над8 всeю землeю, ѕэлw2 превознeслсz є3си2 над8 
всёми б0ги.
‹. Лю1бzщіи гDа, ненави1дите ѕл†z: храни1тъ гDь дyшы прпdбныхъ свои1хъ, и3з8 
руки2 грёшничи и3збaвитъ |.
№i. Свётъ возсіS првdнику, и3 пр†вымъ с®цемъ весeліе.
в7i. Весели1тесz, првdніи, њ гDэ, и3 и3сповёдайте пaмzть с™hни є3гw2.
Слaва:
Pал0мъ дв7ду, §з.
№. Восп0йте гDеви пёснь н0ву, ћкw ди6вна сотвори2 гDь: сп7сE є3го2 десни1ца 
є3гw2 и3 мhшца с™az є3гw2.
в7. СказA гDь сп7сeніе своE, пред8 kзhки tкры2 прaвду свою2.
G. ПомzнY млcть свою2 їaкwву и3 и4стину свою2 д0му ї}леву: ви1дэша вси2 
концы2 земли2 сп7сeніе бGа нaшегw.
д7. Воскли1кните бGови, всS землS, восп0йте и3 рaдуйтесz и3 п0йте.
є7. П0йте гDеви въ гyслехъ, въ гyслехъ и3 глaсэ pал0мстэ,
ѕ7. Въ трубaхъ к0ваныхъ и3 глaсомъ трубы2 р0жаны: воструби1те пред8 цReмъ 
гDемъ.
з7. Да подви1житсz м0ре и3 и3сполнeніе є3гw2, вселeннаz и3 вси2 живyщіи на нeй.
}. Рёки восплeщутъ рук0ю вкyпэ, г0ры возрaдуютсz
f7. T лицA гDнz, ћкw грzдeтъ, ћкw и4детъ суди1ти земли2: суди1ти вселeннэй 
въ прaвду, и3 лю1демъ прaвостію.
Pал0мъ дв7ду, §и.
№. ГDь воцRи1сz, да гнёваютсz лю1діе: сэдsй на херувjмэхъ, да подви1житсz 
землS.
в7. ГDь въ сіHнэ вели1къ, и3 выс0къ є4сть над8 всёми людьми2.
G. Да и3сповёдzтсz и4мени твоемY вели1кому, ћкw стрaшно и3 с™о є4сть.
д7. И# чeсть царeва сyдъ лю1битъ: ты2 ўгот0валъ є3си2 правоты6, сyдъ и3 прaвду 
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ПСАЛОМ 96.

1. Господ царува: да се радва земята; да се веселят многобройните острови.

2. Облак и мрак е около Него; правда и съд е основа на престола Му.

3. Пред Него огън върви и наоколо изгаря враговете Му.

4. Неговите светкавици осветляват вселената; земята вижда и трепери.

5. Планини се топят като восък от лицето на Господа, от лицето на Господа на 

цяла земя.

6. Небесата разгласят Неговата правда, и всички народи виждат Неговата слава.

7. Нека се посрамят всички, които служат на истукани, които се хвалят с идоли. 

Поклонете се пред Него, всички богове! 

8. Слуша Сион и се радва, веселят се дъщерите Иудини заради Твоите съдби, 

Господи,

9. защото Ти, Господи, си висок над цяла земя, превъзвишен над всички богове.

10. Вие, които обичате Господа, ненавиждайте злото! Той пази душата на Своите 

светии; от ръката на нечестивците ги избавя.

11. Светлина свети над праведника, и на правите по сърце - веселие.

12. Радвайте се, праведни, в Господа и славете паметта на светинята Му.

ПСАЛОМ 97. 

1. Възпейте Господу песен нова, защото Той чудеса извърши. Неговата десница и 

Неговата света мишца Му доставиха победа.

2. Господ яви Своето спасение, пред очите на народите откри Своята правда.

3. Спомни си Той Своята милост (към Иакова) и верността Си към Израилевия 

дом. Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог.

4. Възклицавайте Господу, цяла земьо; тържествувайте, веселете се и пейте;

5. пейте Господу с гусли, с гусли и с глас псаломски;

6. при звука на тръби и рог тържествувайте пред Царя Господа.

7. Да шуми морето и онова, що го изпълня, вселената и които живеят в нея;

8. да ръкопляскат реките, да ликуват с тях планините

9. пред лицето на Господа, защото Той иде да съди земята. Той ще съди вселената 

праведно, и народите - вярно.

ПСАЛОМ 98. 

1. Господ царува: да треперят народите! Той седи на херувими: да се тресе 

земята!

2. Велик е Господ на Сион и високо е Той над всички народи.

3. Да славят Твоето велико и страшно име: то е свето!

4. И могъществото царево обича съд. Ти утвърди справедливостта; съд и правда 

Ти извърши у Иакова.
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во їaкwвэ ты2 сотвори1лъ є3си2.
є7. Возноси1те гDа бGа нaшего и3 покланsйтесz подн0жію нHгу є3гw2, ћкw 
с™о є4сть.
ѕ7. Мwmсeй и3 ґарHнъ во їерeехъ є3гw2, и3 самуи1лъ въ призывaющихъ и4мz є3гw2: 
призывaху гDа, и3 т0й послyшаше и5хъ.
з7. Въ столпЁ џблачнэ глаг0лаше къ ни6мъ: ћкw хранsху свидBніz є3гw2 и3 
повелBніz є3гw2, ±же дадE и5мъ.
}. ГDи б9е нaшъ, ты2 послyшалъ є3си2 и5хъ: б9е, ты2 млcтивъ бывaлъ є3си2 
и5мъ, и3 мщaz на вс‰ начин†ніz и4хъ.
f7. Возноси1те гDа бGа нaшего и3 покланsйтесz въ горЁ с™ёй є3гw2: ћкw с™ъ 
гDь бGъ нaшъ.
Pал0мъ дв7ду во и3сповёданіе, §f.
№. Воскли1кните бGови всS землS:
в7. Раб0тайте гDеви въ весeліи, вни1дите пред8 ни1мъ въ рaдости.
G. Ўвёдите, ћкw гDь т0й є4сть бGъ нaшъ: т0й сотвори2 нaсъ, ґ не мы2: мh 
же лю1діе є3гw2 и3 џвцы пaжити є3гw2.
д7. Вни1дите во вратA є3гw2 во и3сповёданіи, во дворы2 є3гw2 въ пёніихъ: 
и3сповёдайтесz є3мY, хвали1те и4мz є3гw2.
є7. Ћкw бlгъ гDь, въ вёкъ млcть є3гw2, и3 дaже до р0да и3 р0да и4стина є3гw2.
Pал0мъ дв7ду, R.
№. Млcть и3 сyдъ воспою2 тебЁ, гDи:
в7. Пою2 и3 разумёю въ пути2 непор0чнэ: когдA пріи1деши ко мнЁ; прехождaхъ 
въ неѕл0біи сeрдца моегw2 посредЁ д0му моегw2.
G. Не предлагaхъ пред8 nчи1ма мои1ма вeщь законопрестyпную: творsщыz 
преступлeніе возненави1дэхъ:
д7. Не прильпE мнЁ сeрдце стропти1во: ўклонsющагосz t менE лукaваго не 
познaхъ.
є7. Њклеветaющаго тaй и4скреннzго своего2, сего2 и3згонsхъ: г0рдымъ џкомъ и3 
несhтымъ сeрдцемъ, съ си1мъ не kдsхъ.
ѕ7. Џчи мои2 на вBрныz земли2, посаждaти | со мн0ю: ходsй по пути2 
непор0чну, сeй ми2 служaше.
з7. Не живsше посредЁ д0му моегw2 творsй гордhню: глаг0лzй непрaвєднаz 
не и3справлsше пред8 nчи1ма мои1ма.
}. Воyтріz и3збивaхъ вс‰ грBшныz земли2, є4же потреби1ти t грaда гDнz 
вс‰ дёлающыz беззак0ніе.
Слaва:

136

5. Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: то е 

свето!

6. Моисей и Аарон между свещениците и Самуил между ония, които призовават 

името Му, викаха към Господа, и Той ги слушаше.

7. В облачен стълб Той им говореше; те пазеха Неговите заповеди и наредбите, 

които им беше дал.

8. Господи, Боже наш! Ти ги слушаше; Ти беше за тях Бог, Който прощава и 

наказва за делата им.

9. Величайте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на светата Негова планина, 

защото свет е Господ, Бог наш.

ПСАЛОМ 99. 

1. Възкликнете Господу, цяла земьо!

2. Служете Господу с веселие; идете пред лицето Му с възклицание!

3. Познайте, че Господ е Бог, че Той ни е създал, и ние сме Негови - Негов народ и 

овци от Неговото паство.

4. Влизайте в Неговите порти със славословие, в Неговите двори - с хваление. 

Славете Го, благославяйте името Му,

5. защото Господ е благ; Неговата милост е вечна, и Неговата истина е в род и 

род.

ПСАЛОМ 100. 

1. Милост и съд ще възпявам; Тебе, Господи, ще пея.

2. Ще размислям за път непорочен: кога ще дойдеш при мене? всред моя дом ще 

ходя с непорочно сърце.

3. Няма да сложа пред очите си нищо беззаконно; престъпно дело мразя: до мене 

то няма да се прилепи.

4. Развратено сърце ще бъде прогонено от мене; злосторника не ще да зная.

5. Оногова, който тайно клевети против ближния си, ще изгоня; оногова, който е с 

горделиви очи и надменно сърце, няма да търпя.

6. Очите ми са към верните на земята, за да пребъдват те с мене; който ходи в път 

непорочен, той ще ми служи.

7. Няма да живее в моя дом онзи, който постъпва коварно; който говори лъжа, 

няма да остане пред очите ми.

8. От ранни зори ще изтребвам всички нечестивци на земята, за да изкореня из 

Господния град всички, които вършат беззаконие.
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Каfjсма д7i.
№. Моли1тва ни1щагw, є3гдA ўнhетъ и3 пред8 гDемъ проліeтъ молeніе 
своE, Rа.
в7. ГDи, ўслhши моли1тву мою2, и3 в0пль м0й къ тебЁ да пріи1детъ.
G. Не tврати2 лицA твоегw2 t менE: в0ньже ѓще дeнь скорблю2, приклони2 ко 
мнЁ ќхо твоE: в0ньже ѓще дeнь призовy тz, ск0рw ўслhши мS.
д7. Ћкw и3счез0ша ћкw дhмъ днjе мои2, и3 кHсти мо‰ ћкw суши1ло 
сосх0шасz.
є7. Ўsзвленъ бhхъ ћкw травA, и3 и4зсше сeрдце моE, ћкw забhхъ снёсти 
хлёбъ м0й.
ѕ7. T глaса воздыхaніz моегw2 прильпE к0сть моS пл0ти моeй.
з7. Ўпод0бихсz неsсыти пустhннэй, бhхъ ћкw нощнhй врaнъ °на нhрищи° 
}. Бдёхъ и3 бhхъ ћкw пти1ца њс0бzщаzсz °на здЁ°  .
f7. Вeсь дeнь поношaху ми2 врази2 мои2, и3 хвaлzщіи мS °°мн0ю°°  
кленsхусz.
‹. ЗанE пeпелъ ћкw хлёбъ kдsхъ и3 питіE моE съ плaчемъ растворsхъ,
№i. T лицA гнёва твоегw2 и3 ћрости твоеS: ћкw вознeсъ низвeрглъ мS є3си2.
в7i. Днjе мои2 ћкw сёнь ўклони1шасz, и3 ѓзъ ћкw сёно и3зсх0хъ.
Gi. Тh же, гDи, во вёкъ пребывaеши, и3 пaмzть твоS въ р0дъ и3 р0дъ.
д7i. Ты2 воскRсъ ўщeдриши сіHна: ћкw врeмz ўщeдрити є3го2, ћкw пріи1де 
врeмz.
є7i. Ћкw бlговоли1ша раби2 твои2 *кaменіе*  є3гw2, и3 пeрсть є3гw2 ўщeдрzтъ.
ѕ7i. И# ўбоsтсz kзhцы и4мене гDнz, и3 вси2 цaріе зeмстіи слaвы твоеS:
з7i. Ћкw сози1ждетъ гDь сіHна и3 kви1тсz во слaвэ своeй.
}i. ПризрЁ на моли1тву смирeнныхъ и3 не ўничижи2 молeніz и4хъ.
f7i. Да напи1шетсz сіE въ р0дъ и4нъ, и3 лю1діе зи1ждеміи восхвaлzтъ гDа:
к7. Ћкw прини1че съ высоты2 с™hz своеS, гDь съ нб7сE на зeмлю призрЁ,
к7а. Ўслhшати воздыхaніе њковaнныхъ, разрэши1ти сhны ўмерщвлeнныхъ:
к7в. Возвэсти1ти въ сіHнэ и4мz гDне и3 хвалY є3гw2 во їеrли1мэ,
к7г. ВнегдA собрaтисz лю1демъ вкyпэ и3 царє1мъ, є4же раб0тати гDеви.
к7д. TвэщA є3мY на пути2 крёпости є3гw2: ўмалeніе днjй мои1хъ возвэсти1 
ми:
к7є. Не возведи2 менE во преполовeніе днjй мои1хъ: въ р0дэ родHвъ лBта 
тво‰.
к7ѕ. Въ начaлэхъ ты2, гDи, зeмлю њсновaлъ є3си2, и3 дэлA рукY твоє1ю сyть 
небесA.
к7з. Т† поги1бнутъ, тh же пребывaеши: и3 вс‰ ћкw ри1за њбетшaютъ, и3 
ћкw nдeжду свіeши |, и3 и3змэнsтсz.
к7и. Тh же т0йжде є3си2, и3 лBта тво‰ не њскудёютъ.
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ПСАЛОМ 101. 

2. Господи, чуй молитвата ми, и моите вопли да дойдат при Тебе!

3. Не скривай лицето Си от мене; в деня на скръбта ми приклони ухо към мене; в 

деня, (кога) въззова (към Тебе), бърже ме послушай;

4. защото дните ми изчезнаха като дим, и костите ми са обгорени като главня;

5. сърцето ми е поразено и изсъхнало като трева, тъй че забравям и хляба си да 

ям;

6. от гласа на моите въздишания костите ми прилепнаха о плътта ми.

7. Заприличах на пеликан в пустиня; станах като бухал в развалини;

8. не спя и седя като самотна птица на покрив.

9. Всеки ден ме хулят враговете ми, и ония, които враждуват против мене, ме 

кълнат.

10. Ям пепел като хляб, питието си със сълзи размесвам,

11. поради Твоя гняв и Твоето негодуване; защото Ти ме въздигна и ме свали.

12. Дните ми са като преклонна сянка, и аз изсъхнах като трева.

13. А Ти, Господи, вечно пребъдваш, и паметта за Тебе е в род и род.

14. Ти ще станеш, ще се смилиш над Сион, защото време е да го помилуваш, - 

защото дойде време;

15. защото Твоите раби обикнаха дори и камъните му и за праха му жалеят.

16. Народите ще се убоят от името на Господа, и всички земни царе - от Твоята 

слава.

17. Защото Господ ще съгради Сион и ще се яви в славата Си;

18. ще погледне милостивно към молитвата на безпомощните и не ще презре 

молбите им.

19. Ще се запише това за следващия род, и идещото поколение ще възхвали 

Господа,

20. защото Той надникна от светата Си височина, от небесата Господ погледна на 

земята,

21. за да чуе стоновете на затворниците, да освободи синовете на смъртта,

22. за да разгласят името Господне на Сион и хвалата Му в Иерусалим,

23. когато се съберат народите и царствата заедно да служат Господу.

24. Той изнури силите ми в пътя, съкрати дните ми.

25. Аз рекох: Боже мой! не ме грабвай в половината на дните ми. Твоите години 

са от рода в род.

26. В начало Ти (Господи) си основал земята, и небесата са дело на Твоите ръце;

27. те ще загинат, а Ти ще пребъдеш; всички те като дреха ще овехтеят, и като 

наметало Ти ще ги промениш, - и ще се изменят;

28. но Ти си все Същият, и Твоите години няма да се свършат.



139

к7f. Сhнове р†бъ твои1хъ вселsтсz, и3 сёмz и4хъ во вёкъ и3спрaвитсz.
Pал0мъ дв7ду, Rв.
№. Бlгослови2, душE моS, гDа, и3 вс‰ внyтрєннzz мо‰, и4мz с™0е є3гw2:
в7. Бlгослови2, душE моS, гDа, и3 не забывaй всёхъ воздаsній є3гw2:
G. Њчищaющаго вс‰ беззакHніz тво‰, и3сцэлsющаго вс‰ недyги тво‰,
д7. И#збавлsющаго t и3стлёніz жив0тъ тв0й, вэнчaющаго тS млcтію и3 
щедр0тами,
є7. И#сполнsющаго во бlги1хъ желaніе твоE: њбнови1тсz ћкw џрлz ю4ность 
твоS.
ѕ7. Творsй млcтыни гDь и3 судьбY всBмъ њби6димымъ.
з7. СказA пути6 сво‰ мwmсeови, сыновHмъ ї}лєвымъ хотBніz сво‰.
}. Щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ.
f7. Не до концA прогнёваетсz, нижE во вёкъ враждyетъ:
‹. Не по беззак0ніємъ нaшымъ сотвори1лъ є4сть нaмъ, нижE по грэхHмъ 
нaшымъ воздaлъ є4сть нaмъ.
№i. Ћкw по высотЁ небeснэй t земли2, ўтверди1лъ є4сть гDь млcть свою2 на 
боsщихсz є3гw2:
в7i. Е#ли1кw tстоsтъ вост0цы t з†падъ, ўдaлилъ є4сть t нaсъ беззакHніz 
н†ша.
Gi. Ћкоже щeдритъ nтeцъ сhны, ўщeдри гDь боsщихсz є3гw2.
д7i. Ћкw т0й познA создaніе нaше, помzнY, ћкw пeрсть є3смы2.
є7i. Человёкъ, ћкw травA днjе є3гw2, ћкw цвётъ сeлный, тaкw њцвэтeтъ:
ѕ7i. Ћкw дyхъ пр0йде въ нeмъ, и3 не бyдетъ, и3 не познaетъ ктомY мёста 
своегw2.
з7i. Млcть же гDнz t вёка и3 до вёка на боsщихсz є3гw2,
}i. И# прaвда є3гw2 на сынёхъ сынHвъ, хранsщихъ завётъ є3гw2 и3 
п0мнzщихъ зaпwвэди є3гw2 твори1ти |.
f7i. ГDь на нб7си2 ўгот0ва пrт0лъ св0й, и3 цrтво є3гw2 всёми њбладaетъ.
к7. Бlгослови1те гDа, вси2 ѓгGли є3гw2, си1льніи крёпостію, творsщіи сл0во є3гw2, 
ўслhшати глaсъ словeсъ є3гw2.
к7а. Бlгослови1те гDа, вс‰ си6лы є3гw2, слуги6 є3гw2, творsщіи в0лю є3гw2.
к7в. Бlгослови1те гDа, вс‰ дэлA є3гw2 на всsкомъ мёстэ вLчества є3гw2: 
бlгослови2, душE моS, гDа.
Слaва:
Pал0мъ дв7ду, њ мірстёмъ бытіи2, Rг.
№. Бlгослови2, душE моS, гDа. ГDи б9е м0й, возвели1чилсz є3си2 ѕэлw2: во 
и3сповёданіе и3 въ велелёпоту њблeклсz є3си2:
в7. Њдэsйсz свётомъ ћкw ри1зою, простирazй нeбо ћкw к0жу:
G. Покрывazй водaми превhспрєннzz сво‰, полагazй џблаки на восхождeніе 
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29. Синовете на Твоите раби ще живеят, и семето им ще се утвърди пред Твоето 

лице.

ПСАЛОМ 102. 

1. Благославяй, душо моя, Господа, и цялата моя вътрешност да благославя 

Неговото свето име.

2. Благославяй, душо моя, Господа и не забравяй ни едно от Неговите 

благодеяния.

3. Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи;

4. избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости;

5. насища с блага твоето желание: подновява се като на орел твоята младост.

6. Господ дава правда и съд на всички обидени.

7. Той показа Своите пътища Моисею, на Израилевите синове - Своите дела.

8. Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив:

9. Той се не гневи докрай, нито се вечно сърди.

10. Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите 

грехове:

11. защото, колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта (на 

Господа) към ония, които се боят от Него;

12. колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите 

беззакония;

13. както баща милува синове, тъй и Господ милува ония, които Му се боят.

14. Защото Той знае нашия състав, помни, че ние сме пръст.

15. Дните на човека са като трева; като полски цвят - тъй цъфти той:

16. понесе се над него вятърът, и няма го, и мястото му вече го не познава.

17. А милостта на Господа е отвека и довека към ония, които Му се боят,

18. и правдата Му е върху синовете на синовете, които пазят завета Му и помнят 

заповедите Му, за да ги изпълняват.

19. Господ е поставил Своя престол на небесата, и царството Му всичко обладава.

20. Благославяйте Господа, (всички) Ангели Негови, крепки по сила, които 

изпълнявате Неговата дума, като слушате гласа на словото Му;

21. благославяйте Господа, всички Негови воинства, Негови служители, които 

изпълнявате волята Му;

22. благославяйте Господа, всички Негови дела, по всички места на Неговото 

владичество. Благославяй, душо моя, Господа!

ПСАЛОМ 103. 

1. Благославяй, душо моя, Господа! Господи, Боже мой, Ти си дивно велик; със 

слава и величие си облечен;

2. Ти се обличаш със светлина като с дреха, простираш небесата като шатра;

3. Ти градиш над водите Твоите горни чертози, правиш облаците Своя колесница, 
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своE, ходsй на крил{ вётрєню:
д7. Творsй ѓгGлы сво‰ дyхи, и3 слуги6 сво‰ плaмень џгненный:
є7. Њсновazй зeмлю на твeрди є3S: не преклони1тсz въ вёкъ вёка.
ѕ7. Бeздна ћкw ри1за њдэsніе є3S, на горaхъ стaнутъ в0ды:
з7. T запрещeніz твоегw2 побёгнутъ, t глaса гр0ма твоегw2 ўбоsтсz.
}. Восх0дzтъ г0ры, и3 низх0дzтъ полS, въ мёсто є4же њсновaлъ є3си2 и5мъ.
f7. Предёлъ положи1лъ є3си2, є3гHже не прeйдутъ, нижE њбратsтсz покрhти 
зeмлю.
‹. Посылazй и3ст0чники въ дeбрехъ, посредЁ г0ръ пр0йдутъ в0ды.
№i. Напаsютъ вс‰ ѕвёри сє1льныz, °ждyтъ°   nнaгри въ жaжду свою2.
в7i. На тhхъ пти6цы небє1сныz привитaютъ: t среды2 кaменіz дадsтъ глaсъ.
Gi. Напаszй г0ры t превhспреннихъ свои1хъ: t плодA дёлъ твои1хъ 
насhтитсz землS.
д7i. Прозzбazй травY скотHмъ, и3 ѕлaкъ на слyжбу человёкwмъ, и3звести2 
хлёбъ t земли2:
є7i. И# віно2 весели1тъ сeрдце человёка, ўмaстити лицE є3лeемъ: и3 хлёбъ сeрдце 
человёка ўкрэпи1тъ.
ѕ7i. Насhтzтсz древA пwльскaz, кeдри лівaнстіи, и5хже є3си2 насади1лъ:
з7i. Тaмw пти6цы вогнэздsтсz, є3рwдjево жили1ще предводи1тельствуетъ и4ми.
}i. Г0ры высHкіz є3лeнємъ, кaмень прибёжище зazцємъ.
f7i. Сотвори1лъ є4сть лунY во временA: с0лнце познA зaпадъ св0й.
к7. Положи1лъ є3си2 тмY, и3 бhсть н0щь, въ нeйже пр0йдутъ вси2 ѕвёріе 
дубрaвніи,
к7а. СкЂмни рыкaющіи восхи1тити и3 взыскaти t бGа пи1щу себЁ.
к7в. ВозсіS с0лнце, и3 собрaшасz, и3 въ л0жахъ свои1хъ лsгутъ.
к7г. И#зhдетъ человёкъ на дёло своE и3 на дёланіе своE до вeчера.
к7д. Ћкw возвели1чишасz дэлA тво‰, гDи: вс‰ премdростію сотвори1лъ є3си2: 
и3сп0лнисz землS твaри твоеS.
к7є. СіE м0ре вели1кое и3 прострaнное: тaмw гaди, и4хже нёсть числA, 
живHтнаz м†лаz съ вели1кими:
к7ѕ. Тaмw корабли2 преплaваютъ, ѕмjй сeй, є3г0же создaлъ є3си2 ругaтисz є3мY.
к7з. Вс‰ къ тебЁ чaютъ, дaти пи1щу и5мъ во блaго врeмz.
к7и. Дaвшу тебЁ и5мъ, соберyтъ: tвeрзшу тебЁ рyку, всsчєскаz и3сп0лнzтсz 
блaгости:
к7f. Tврaщшу же тебЁ лицE, возмzтyтсz: tи1меши дyхъ и4хъ, и3 и3счeзнутъ 
и3 въ пeрсть свою2 возвратsтсz:
l. П0слеши д¦а твоего2, и3 сози1ждутсz, и3 њбнови1ши лицE земли2.
lа. Бyди слaва гDнz во вёки: возвесели1тсz гDь њ дёлэхъ свои1хъ:
lв. Призирazй на зeмлю и3 творsй ю5 трzсти1сz: прикасazйсz горaмъ, и3 
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шествуваш върху ветрени криле.

4. Ти правиш ветровете Свои Ангели, огнените пламъци - Свои служители. 

5. Ти си поставил земята на твърди основи: тя няма да се поклати навеки.

6. Покрил си я с бездна като с дреха; води стоят на планините.

7. От Твоята заплаха те бягат, от гласа на Твоя гръм бърже отминават;

8. възлизат по планини, слизат в долини, на място, което си им определил.

9. Ти си турил предел, който няма да преминат, и няма да се върнат да покрият 

земята.

10. Ти прати извори в долините: между планини текат (води),

11. поят всички полски зверове; дивите осли утоляват жаждата си.

12. При тях обитават птици небесни, изсред клоните издават глас.

13. Ти поиш планините от Своите височини, с плодовете на Твоите дела се 

насища земята.

14. Ти правиш да расте трева за добитъка и злак за полза на човека, за да 

произведеш из земята храна

15. и вино, което весели сърцето на човека, и дървено масло, от което блещи 

лицето му, и хляб, който укрепява сърцето на човека.

16. Насищат се дърветата Господни, кедрите ливански, които Той насади;

17. по тях птици си правят гнезда; елите са жилище на щъркелите,

18. високите планини - на сърните; каменните скали - убежище на зайците.

19. Той направи луната да определя времената, слънцето знае своя заник.

20. Ти простираш тъмата, и става нощ: през нея ходят всички горски зверове;

21. лъвовете рикат за плячка и искат от Бога храна за себе си.

22. Изгрява слънцето (и) те се събират и лягат в своите леговища;

23. човек отива по делата си и по своя работа до вечерта.

24. Колко са многобройни делата Ти, Господи! Всичко си направил премъдро; 

земята е пълна с Твои произведения.

25. А това велико и пространно море! там има безброй влечуги, малки и големи 

животни;

26. там плават кораби, там е оня левиатан, който си създал да играе в него.

27. Всички те от Тебе чакат, да им дадеш храната овреме.

28. Даваш им - приемат, отваряш ръката Си - насищат се с благо;

29. скриваш лицето Си - объркват се, отнимаш духа им - умират и в пръстта си се 

връщат;

30. пратиш духа Си - създават се, и Ти подновяваш лицето на земята.

31. Да бъде Господу слава навеки; да се весели Господ за делата Си!

32. Погледне към земята, и тя се тресе; допре се до планините, и те димят.
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дымsтсz.
lг. Воспою2 гDеви въ животЁ моeмъ, пою2 бGу моемY, д0ндеже є4смь:
lд. Да ўслади1тсz є3мY бесёда моS, ѓзъ же возвеселю1сz њ гDэ.
lє. Да и3счeзнутъ грBшницы t земли2, и3 беззакHнницы, ћкоже не бhти 
и5мъ. Бlгослови2, душE моS, гDа.
Слaва:
Ґллилyіа, Rд.
№. И#сповёдайтесz гDеви и3 призывaйте и4мz є3гw2, возвэсти1те во kзhцэхъ 
дэлA є3гw2:
в7. Восп0йте є3мY и3 п0йте є3мY, повёдите вс‰ чудесA є3гw2.
G. Хвали1тесz њ и4мени с™ёмъ є3гw2: да возвесели1тсz сeрдце и4щущихъ гDа:
д7. Взыщи1те гDа и3 ўтверди1тесz, взыщи1те лицA є3гw2 вhну.
є7. Помzни1те чудесA є3гw2, ±же сотвори2, чудесA є3гw2 и3 судьбы6 ќстъ є3гw2,
ѕ7. Сёмz ґвраaмле раби2 є3гw2, сhнове ї†кwвли и3збрaнніи є3гw2.
з7. Т0й гDь бGъ нaшъ: по всeй земли2 судьбы6 є3гw2.
}. ПомzнY въ вёкъ завётъ св0й, сл0во, є4же заповёда въ тhсzщы 
родHвъ,
f7. Е$же завэщA ґвраaму, и3 клsтву свою2 їсаaку:
‹. И# постaви ю5 їaкwву въ повелёніе и3 ї}лю въ завётъ вёченъ,
№i. Гlz: тебЁ дaмъ зeмлю ханаaню, ќже достоsніz вaшегw.
в7i. ВнегдA бhти и5мъ м†лымъ числ0мъ, малёйшымъ и3 пришeльцємъ въ 
нeй,
Gi. И# преид0ша t kзhка въ kзhкъ и3 t цaрствіz въ лю1ди и4ны:
д7i. Не њстaви человёка њби1дэти и5хъ и3 њбличи2 њ ни1хъ цари2:
є7i. Не прикасaйтесz пом†заннымъ мои6мъ, и3 во прbр0цэхъ мои1хъ не 
лукaвнуйте.
ѕ7i. И# призвA глaдъ на зeмлю: всsко ўтверждeніе хлёбное сотры2.
з7i. ПослA пред8 ни1ми человёка: въ рабA пр0данъ бhсть їHсифъ.
}i. Смири1ша во њк0вахъ н0зэ є3гw2, желёзо пр0йде душA є3гw2,
f7i. Д0ндеже пріи1де сл0во є3гw2: сл0во гDне разжжE є3го2.
к7. ПослA цaрь и3 разрэши2 є3го2: кнsзь людeй, и3 °њстaви°  є3го2.
к7а. Постaви є3го2 господи1на д0му своемY и3 кнsзz всемY стzжaнію своемY,
к7в. Наказaти кн‰зи є3гw2 ћкw себE и3 стaрцы є3гw2 ўмудри1ти.
к7г. И# вни1де ї}ль во є3гЂпетъ, и3 їaкwвъ пришeльствова въ зeмлю хaмову.
к7д. И# возрасти2 лю1ди сво‰ ѕэлw2 и3 ўкрэпи2 | пaче врагHвъ и4хъ.
к7є. Преврати2 сeрдце и4хъ возненави1дэти лю1ди є3гw2, лeсть сотвори1ти въ 
рабёхъ є3гw2.
к7ѕ. ПослA мwmсeа рабA своего2, ґарHна, є3г0же и3збрA себЁ:
к7з. Положи2 въ ни1хъ словесA знaменій свои1хъ и3 чудeсъ свои1хъ въ земли2 
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33. Ще пея Господу през всичкия си живот, ще пея на моя Бог, докле 

съществувам.

34. Нека Му бъде благоприятна моята песен; ще се веселя в Господа.

35. Да изчезнат грешниците от земята, и да няма вече беззаконници. Благославяй, 

душо моя, Господа! Алилуия!

ПСАЛОМ 104.

1. Славете Господа; призовавайте Неговото име; разгласявайте между народите 

делата Му;

2. възпейте Го и пейте Му; разказвайте за всички Негови чудеса.

3. Хвалете се с Неговото свето име: да се весели сърцето на ония, които търсят 

Господа.

4. Търсете Господа и Неговата сила, търсете винаги лицето Му.

5. Спомняйте си чудесата Му, които е сторил, личбите Му и съдбите от устата Му,

6. вие, семе Авраамово, Негови раби, синове Иаковови, Негови избраници.

7. Той е Господ, Бог наш: Неговите съдби са по цяла земя.

8. Той вечно помни завета Си, словото, що е заповядал в хиляди родове,

9. що е завещал на Авраама, и клетвата Си на Исаака,

10. и турил това за закон Иакову и за вечен завет Израилю,

11. думайки: тебе ще дам Ханаанската земя за дял на вашето наследие.

12. Когато те бяха още малко на брой, твърде малко, и бяха пришълци в нея

13. и преминаваха от народ в народ, от царство у друго племе, -

14. никому не позволяваше да ги обижда и на царете за тях забраняваше:

15. “не се докосвайте до Моите помазани, и на Моите пророци не правете зло.”

16. И призова глад на земята; всяко хлебно стъбло изтреби.

17. Прати пред тях човек: за роб биде продаден Иосиф.

18. Стегнаха в окови нозете му; в желязо се намери душата му,

19. докле се изпълни словото Му: словото Господне го изпита.

20. Царят прати, и владетелят на народите го развърза и го освободи;

21. постави го за господар над дома си и управител над всичките си владения,

22. за да поучава велможите му по душата си и старейшините му да учи на 

мъдрост.

23. Тогава дойде Израил в Египет, и Иаков се пресели в Хамовата земя.

24. И размножи Бог твърде много Своя народ и го направи по-силен от враговете 

му.

25. Възбуди в сърцето им омраза против народа Си, и лукавство - против рабите 

Му.

26. Изпрати Своя раб Моисея и Аарона, когото избра.

27. Те показаха между тях думите на Неговите личби и чудесата (Му) в Хамовата 
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хaмовэ.
к7и. ПослA тмY и3 помрачи2, ћкw преwгорчи1ша словесA є3гw2.
к7f. Преложи2 в0ды и4хъ въ кр0вь и3 и3змори2 ры6бы и4хъ.
l. ВоскипЁ землS и4хъ жaбами въ сокр0вищницахъ царeй и4хъ.
lа. РечE, и3 пріид0ша пє1сіz м{хи и3 скни6пы во вс‰ предёлы и4хъ.
lв. Положи2 дожди2 и4хъ грaды, џгнь попалsющь въ земли2 и4хъ:
lг. И# порази2 віногрaды и4хъ и3 смHквы и4хъ, и3 сотры2 всsкое дрeво предBлъ 
и4хъ.
lд. РечE, и3 пріид0ша прyзи и3 гyсєницы, и5мже не бЁ числA,
lє. И# снэд0ша всsку травY въ земли2 и4хъ, и3 поzд0ша всsкъ пл0дъ земли2 
и4хъ.
lѕ. И# порази2 всsкаго пeрвенца въ земли2 и4хъ, начaтокъ всsкагw трудA и4хъ:
lз. И# и3зведE | съ сребр0мъ и3 злaтомъ: и3 не бЁ въ колёнэхъ и4хъ болsй.
lи. Возвесели1сz є3гЂпетъ во и3схождeніи и4хъ: ћкw нападE стрaхъ и4хъ на нS.
lf. РаспрострE џблакъ въ покр0въ и5мъ, и3 џгнь, є4же просвэти1ти и5мъ 
н0щію.
м7. Проси1ша, и3 пріид0ша крaстели, и3 хлёба небeснагw насhти |:
м7а. Развeрзе кaмень, и3 потек0ша в0ды, потек0ша въ безв0дныхъ рёки:
м7в. Ћкw помzнY сл0во с™0е своE, є4же ко ґвраaму рабY своемY.
м7г. И# и3зведE лю1ди сво‰ въ рaдости и3 и3збр†нныz сво‰ въ весeліи.
м7д. И# дадE и5мъ страны6 kзы6къ, и3 труды2 людeй наслёдоваша:
м7є. Ћкw да сохранsтъ њправд†ніz є3гw2 и3 зак0на є3гw2 взhщутъ.
Слaва:
Каfjсма є7i.
Ґллилyіа, Rє.
№. И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
в7. Кто2 возглаг0летъ си6лы гDни, слы6шаны сотвори1тъ вс‰ хвалы6 є3гw2;
G. Бlжeни хранsщіи сyдъ и3 творsщіи прaвду во всsкое врeмz.
д7. Помzни2 нaсъ, гDи, во бlговолeніи людeй твои1хъ, посэти2 нaсъ сп7сeніемъ 
твои1мъ,
є7. Ви1дэти во блaгости и3збр†нныz тво‰, возвесели1тисz въ весeліи kзhка 
твоегw2, хвали1тисz съ достоsніемъ твои1мъ.
ѕ7. Согрэши1хомъ со nтцы2 нaшими, беззак0нновахомъ, непрaвдовахомъ:
з7. Nтцы2 нaши во є3гЂптэ не разумёша чудeсъ твои1хъ, ни помzнyша 
мн0жества млcти твоеS: и3 преwгорчи1ша восходsще въ чермн0е м0ре.
}. И# сп7сE и5хъ и4мене своегw2 рaди, сказaти си1лу свою2:
f7. И# запрети2 чермн0му м0рю, и3 и3зсsче: и3 °настaви°   | въ бeзднэ ћкw 
въ пустhни.
‹. И# сп7сE | и3з8 руки2 ненави1дzщихъ и3 и3збaви | и3з8 руки2 врагHвъ.
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земя.

28. Прати тъмнина и произведе мрак, и те се не възпротивиха на словото Му.

29. Превърна водата им в кръв и измори рибата им.

30. Земята им произведе много жаби, дори в спалнята на царете им.

31. Той каза, и нападнаха разни насекоми и мушици по всички техни предели.

32. Вместо дъжд напрати върху тях град, палещ огън върху земята им,

33. и уби лозята им и смоковниците им, и изпотроши дърветата в техните 

предели.

34. Каза, и нападнаха скакалци и гъсеници безброй;

35. и изпоядоха всичката трева по земята им, и изпоядоха плодовете на нивите 

им.

36. И порази всичко първородно в земята им, начатъците на всичката им сила.

37. И изведе израилтяните със сребро и злато, и нямаше болен в колената им.

38. Зарадва се Египет поради тяхното излизане, понеже беше го страх нападнал 

от тях.

39. Простря облак (тям) за сянка, и огън, за да (им) свети нощем.

40. Искаха, и Той им прати пъдпъдъци и с хляб небесен ги насищаше.

41. Разтвори камък, и потекоха води, потекоха като река по сухите места,

42. защото Той си спомни Своето свето слово към раба Си Авраама,

43. и изведе Своя народ в радост, Своите избрани във веселие,

44. и даде им земите на народите, и те наследиха труда на другородците,

45. за да спазват наредбите Му и да изпълняват законите Му. Алилуия!

ПСАЛОМ 105. 

1. Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост е вечна.

2. Кой ще изкаже могъществото на Господа, кой ще възвести всичката Му хвала?

3. Блажени, които пазят закона и вършат правда във всяко време.

4. Спомни си за мене, Господи, в благоволението Си към Твоя народ; посети ме с 

Твоето спасение,

5. за да видя благоденствието на Твоите избраници, да се веселя с веселието на 

Твоя народ, да се хваля с Твоето наследие.

6. Съгрешихме ние с бащите си, сторихме беззаконие, извършихме неправда.

7. Нашите бащи в Египет не разбраха Твоите чудеса, не помнеха многото Твои 

милости и се разбунтуваха при морето, при Червено море.

8. Но Той ги спаси заради името Си, за да покаже Своето могъщество.

9. Сърдито извика на Червено море, и то пресъхна; и ги преведе по бездните като 

по сухо,

10. и ги спаси от ръката на ненавистника и ги избави от ръката на врага.
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№i. Покры2 водA стужaющыz и5мъ: ни є3ди1нъ t ни1хъ и3збhсть.
в7i. И# вёроваша словеси2 є3гw2 и3 воспёша хвалY є3гw2.
Gi. Ўскори1ша, забhша дэлA є3гw2, не стерпёша совёта є3гw2:
д7i. И# похотёша желaнію въ пустhни и3 и3скуси1ша бGа въ безв0днэй.
є7i. И# дадE и5мъ прошeніе и4хъ, послA сhтость въ дyшы и4хъ.
ѕ7i. И# прогнёваша мwmсeа въ станY, ґарHна с™aго гDнz.
з7i. Tвeрзесz землS и3 пожрE даfaна и3 покры2 на с0нмищи ґвірHна:
}i. И# разжжeсz џгнь въ с0нмэ и4хъ, плaмень попали2 грёшники.
f7i. И# сотвори1ша тельцA въ хwри1вэ и3 поклони1шасz и3стукaнному:
к7. И# и3змэни1ша слaву є3гw2 въ под0біе тельцA kдyщагw травY.
к7а. И# забhша бGа сп7сaющаго и5хъ, сотв0ршаго вє1ліz во є3гЂптэ,
к7в. чудесA въ земли2 хaмовэ, стр†шнаz въ м0ри чермнёмъ.
к7г. И# речE потреби1ти и5хъ, ѓще не бы2 мwmсeй и3збрaнный є3гw2 стaлъ въ 
сокрушeніи пред8 ни1мъ, возврати1ти ћрость є3гw2, да не погуби1тъ и5хъ.
к7д. И# ўничижи1ша зeмлю желaнную, не ћша вёры словеси2 є3гw2:
к7є. И# пороптaша въ селeніихъ свои1хъ, не ўслhшаша глaса гDнz.
к7ѕ. И# воздви1же рyку свою2 на нS, низложи1ти | въ пустhни,
к7з. И# низложи1ти сёмz и4хъ во kзhцэхъ, и3 расточи1ти | въ страны6.
к7и. И# причасти1шасz веельфегHру и3 снэд0ша жє1ртвы мeртвыхъ:
к7f. И# раздражи1ша є3го2 въ начинaніихъ свои1хъ, и3 ўмн0жисz въ ни1хъ падeніе.
l. И# стA фінеeсъ и3 ўми1лостиви, и3 престA сёчь:
lа. И# вмэни1сz є3мY въ прaвду, въ р0дъ и3 р0дъ до вёка.
lв. И# прогнёваша є3го2 на водЁ прерэкaніz, и3 њѕл0бленъ бhсть мwmсeй и4хъ 
рaди:
lг. Ћкw преwгорчи1ша дyхъ є3гw2 и3 рaзнствова ўстнaма свои1ма.
lд. Не потреби1ша kзhки, ±же речE гDь и5мъ.
lє. И# смэси1шасz во kзhцэхъ и3 навык0ша дэлHмъ и4хъ:
lѕ. И# пораб0таша и3стук†ннымъ и4хъ, и3 бhсть и5мъ въ соблaзнъ.
lз. И# пожр0ша сhны сво‰ и3 дщє1ри сво‰ бэсовHмъ,
lи. И# проліsша кр0вь непови1нную, кр0вь сынHвъ свои1хъ и3 дщeрей, ±же 
пожр0ша и3стук†ннымъ хана†нскимъ: и3 ўбіeна бhсть землS и4хъ кровьми2
lf. И# њскверни1сz въ дёлэхъ и4хъ: и3 соблуди1ша въ начинaніихъ свои1хъ.
м7. И# разгнёвасz ћростію гDь на лю1ди сво‰ и3 њмерзи2 достоsніе своE:
м7а. И# предадE | въ рyки врагHвъ, и3 њбладaша и4ми ненави1дzщіи и5хъ.
м7в. И# стужи1ша и5мъ врази2 и4хъ: и3 смири1шасz под8 рукaми и4хъ.
м7г. Мн0жицею и3збaви |: тjи же преwгорчи1ша є3го2 совётомъ свои1мъ, и3 
смири1шасz въ беззак0ніихъ свои1хъ.
м7д. И# ви1дэ гDь, внегдA скорбёти и5мъ, внегдA ўслhшаше молeніе и4хъ:
м7є. И# помzнY завётъ св0й, и3 раскazсz по мн0жеству млcти своеS:
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11. Водите покриха техните врагове: не остана ни един от тях.

12. И те повярваха на думите Му (и) изпяха Нему хвала.

13. Но скоро забравиха делата Му, не дочакаха Неговото решение;

14. увлякоха се от похотливост в пустинята, и изкусиха Бога в необитаемата 

местност.

15. И Той изпълни тяхното искане, но прати язва на душите им.

16. И в стана завидяха на Моисея и Аарона, светия Господен.

17. Разтвори се земята, погълна Датана и покри сбирщината Авиронова.

18. И пламна огън в тяхното сборище, пламък изгори нечестивците.

19. Направиха телец на Хорив и се поклониха на истукана;

20. и замениха своята слава с образ на вол, който яде трева.

21. Забравиха Бога, своя Спасител, Който извърши велики дела в Египет,

22. дивни в Хамовата земя, страшни при Червено море.

23. И щеше да ги изтреби, ако Моисей, Неговият избраник, не бе застанал пред 

Него в пролома, да отклони яростта Му, та да (ги) не погуби.

24. И те презряха желаната земя, не вярваха на словото Му;

25. и роптаеха в шатрите си, не слушаха гласа Господен.

26. И Той Дигна ръка против тях, за да ги повали в пустинята,

27. да повали тяхното племе пред народите и да ги разпилее по земите.

28. Те се прилепиха към Ваалфегора и ядоха жертви, принасяни на бездушните,

29. и дразнеха Бога с делата си, и на тях нападна язва.

30. Но стана Финеес и произведе съд, и язвата престана.

31. И това му се сметна за праведност в род и род довеки.

32. И разгневиха Бога при водите на Мерива, и Моисей пострада заради тях,

33. защото те огорчиха духа му, и той сгреши с устата си.

34. Не изтребиха народите, за които им бе казал Господ,

35. но се смесиха с езичниците и се научиха на техните дела;

36. служиха на техните истукани, които бяха примка за тях,

37. и принасяха синовете си и дъщерите си жертва на бесовете;

38. проливаха невинна кръв, кръвта на синовете си и дъщерите си, които 

принасяха жертва на ханаанските идоли, и земята се оскверни с кръв;

39. оскверняваха се с делата си, блудствуваха с постъпките си.

40. И разпали се гневът на Господа против Неговия народ, погнуси се Той от 

Своето наследие

41. и ги предаде в ръцете на езичниците, и ония, които ги мразеха, почнаха да ги 

владеят.

42. Враговете им ги притесняваха, и те се смиряваха под тяхната ръка.

43. Много пъти Той ги избавяше, но те (Го) сърдеха с упорството си, и бяха 

унизявани за беззаконието си.

44. Но Той милостно поглеждаше към тяхната скръб, колчем чуваше техните 
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м7ѕ. И# дадE | въ щедрHты пред8 всёми плэни1вшими |.
м7з. Сп7си1 ны, гDи, б9е нaшъ, и3 собери1 ны t kзы6къ, и3сповёдатисz и4мени 
твоемY с™0му, хвали1тисz во хвалЁ твоeй.
м7и. Бlгословeнъ гDь бGъ ї}левъ t вёка и3 до вёка. И# рекyтъ вси2 лю1діе: бyди, 
бyди.
Слaва:
Ґллилyіа, Rѕ.
№. И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
в7. Да рекyтъ и3збaвленніи гDемъ, и5хже и3збaви и3з8 руки2 врагA,
G. И# t стрaнъ собрA и4хъ, t востHкъ и3 з†падъ, и3 сёвера и3 м0рz:
д7. Заблуди1ша въ пустhни безв0днэй, пути2 грaда nби1тельнагw не 
њбрэт0ша:
є7. Ѓлчуще и3 жaждуще, душA и4хъ въ ни1хъ и3счезE.
ѕ7. И# воззвaша ко гDу, внегдA скорбёти и5мъ, и3 t нyждъ и4хъ и3збaви |:
з7. И# настaви | на пyть прaвъ, вни1ти во грaдъ nби1тельный.
}. °Да и3сповёдzтсz°  гDеви млcти є3гw2 и3 чудесA є3гw2 сыновHмъ 
человёчєскимъ:
f7. Ћкw насhтилъ є4сть дyшу тщY, и3 дyшу ѓлчущу и3сп0лни бл†гъ:
‹. Сэдsщыz во тмЁ и3 сёни смeртнэй, њков†нныz нищет0ю и3 желёзомъ,
№i. Ћкw преwгорчи1ша словесA б9іz, и3 совётъ вhшнzгw раздражи1ша.
в7i. И# смири1сz въ трудёхъ сeрдце и4хъ, и3 и3знемог0ша, и3 не бЁ помогazй.
Gi. И# воззвaша ко гDу, внегдA скорбёти и5мъ, и3 t нyждъ и4хъ сп7сE |:
д7i. И# и3зведE | и3з8 тмы2 и3 сёни смeртныz, и3 ќзы и4хъ растерзA.
є7i. °°Да и3сповёдzтсz°°  гDеви млcти є3гw2 и3 чудесA є3гw2 сыновHмъ 
человёчєскимъ:
ѕ7i. Ћкw сокруши2 вратA мBднаz, и3 верєи2 желBзныz сломи2.
з7i. Воспріsтъ | t пути2 беззак0ніz и4хъ: беззак0ній бо рaди свои1хъ 
смири1шасz.
}i. Всsкагw брaшна возгнушaсz душA и4хъ, и3 прибли1жишасz до врaтъ 
смeртныхъ.
f7i. И# воззвaша ко гDу, внегдA скорбёти и5мъ, и3 t нyждъ и4хъ сп7сE |:
к7. ПослA сл0во своE, и3 и3сцэли2 |, и3 и3збaви | t растлёній и4хъ.
к7а. *Да и3сповёдzтсz*  гDеви млcти є3гw2 и3 чудесA є3гw2 сыновHмъ 
человёчєскимъ:
к7в. И# да пожрyтъ є3мY жeртву хвалы2 и3 да возвэстsтъ дэлA є3гw2 въ 
рaдости.
к7г. Сходsщіи въ м0ре въ кораблeхъ, творsщіи дBланіz въ водaхъ мн0гихъ,
к7д. Тjи ви1дэша дэлA гDнz и3 чудесA є3гw2 во глубинЁ.
к7є. РечE, и3 стA дyхъ бyренъ, и3 вознес0шасz вHлны є3гw2:
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вопли,

45. и си спомняше Своя завет с тях, и се разкайваше по голямата Си милост;

46. и възбуждаше към тях състрадание у всички, които ги вземаха в плен.

47. Спаси ни, Господи, Боже наш, и ни събери измежду народите, за да славим 

Твоето свето име, да се хвалим с Твоята слава!

48. Благословен Господ, Бог Израилев, отвека и довека! И цял народ да каже: 

Амин! Алилуия!

ПСАЛОМ 106. 

1. Славете Господа, защото е благ, защото е вечна милостта Му!

2. Тъй да кажат избавените от Господа, които Той избави от вража ръка

3. и събра от страните, от изток и запад, от север и от морето.

4. Те скитаха в пустинята по безлюден път и не намираха населен град;

5. търпяха глад и жажда, душата им чезнеше в тях.

6. Но в скръбта си викнаха към Господа, и Той ги избави от техните неволи

7. и ги поведе по правия път, за да вървят към населен град.

8. Да славят Господа за милостта Му и за чудните Му дела към синовете 

човешки:

9. защото Той насити жадна душа и душа гладна изпълни с блага.

10. Те седяха в тъма и смъртна сянка, оковани с тъга и желязо;

11. защото се не покоряваха на думите Божии и нехаеха за волята на Всевишния.

12. Той смири тяхното сърце с мъки; те се препънаха, и нямаше кой да им 

помогне.

13. Тогава в скръбта си викнаха към Господа, и Той ги спаси от неволите им;

14. изведе ги от тъмата и смъртната сянка и разкъса оковите им.

15. Да славят Господа за милостта Му и за чудните Му дела към синовете 

човешки;

16. защото Той строши медните порти и сломи железните заворки.

17. Безразсъдните страдаха заради беззаконните си пътища и за неправдите си;

18. от всяка храна се отвръщаше душата им, и те се приближаваха към вратата на 

смъртта.

19. Тогава в скръбта си викнаха към Господа, и Той ги спаси от неволите им;

20. прати Своето слово, изцели ги и ги избави от техните гробове.

21. Да славят Господа за милостта Му и за чудните Му дела към синовете 

човешки!

22. Да Му принасят хвалебна жертва и да разгласят делата Му с пение!

23. Ония, които тръгват по море на кораби, които имат работа в големите води -

24. виждат делата на Господа и чудесата Му в дълбините:

25. Той каже - и настава бурен вятър и високо издига морските вълни;
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к7ѕ. Восх0дzтъ до небeсъ и3 низх0дzтъ до бeзднъ: душA и4хъ въ ѕлhхъ 
тazше:
к7з. Смzт0шасz, подвиг0шасz ћкw піsный, и3 всS мyдрость и4хъ поглощенA 
бhсть.
к7и. И# воззвaша ко гDу, внегдA скорбёти и5мъ, и3 t нyждъ и4хъ и3зведE |:
к7f. И# повелЁ бyри, и3 стA въ тишинY, и3 ўмолк0ша вHлны є3гw2.
l. И# возвесели1шасz, ћкw ўмолк0ша, и3 настaви | въ пристaнище хотёніz 
своегw2.
lа. °Да и3сповёдzтсz°  гDеви млcти є3гw2 и3 чудесA є3гw2 сыновHмъ 
человёчєскимъ:
lв. Да вознесyтъ є3го2 въ цRкви людстёй, и3 на сэдaлищи стaрєцъ 
восхвaлzтъ є3го2.
lг. Положи1лъ є4сть рёки въ пустhню и3 и3схHдища вwднaz въ жaжду,
lд. Зeмлю плодон0сную въ слaность, t ѕл0бы живyщихъ на нeй.
lє. Положи1лъ є4сть пустhню во є3зeра вwднaz и3 зeмлю безв0дную во 
и3схHдища вwднaz.
lѕ. И# насели2 тaмw ѓлчущыz, и3 состaвиша грaды њби1тєльны:
lз. И# насёzша сeла, и3 насади1ша віногрaды, и3 сотвори1ша пл0дъ жи1тенъ.
lи. И# блгcви2 |, и3 ўмн0жишасz ѕэлw2: и3 скоты2 и4хъ не ўмaли.
lf. И# ўмaлишасz и3 њѕл0бишасz t ск0рби ѕHлъ и3 болёзни:
м7. И#зліsсz ўничижeніе на кн‰зи и4хъ, и3 °њблазни2°   | по непрох0днэй, ґ 
не по пути2.
м7а. И# пом0же ўб0гу t нищеты2 и3 положи2 ћкw џвцы nтeчєствіz.
м7в. Ќзрzтъ прaвіи и3 возвеселsтсz, и3 всsкое беззак0ніе загради1тъ ўстA 
сво‰.
м7г. Кто2 премyдръ и3 сохрани1тъ сі‰; и3 ўразумёютъ млcти гDни.
Слaва:
№. Пёснь, pал0мъ дв7ду, Rз.
в7. Гот0во сeрдце моE, б9е, гот0во сeрдце моE: воспою2 и3 пою2 во слaвэ моeй.
G. Востaни, слaва моS, востaни, pалти1рю и3 гyсли: востaну рaнw.
д7. И#сповёмсz тебЁ въ лю1дехъ, гDи, пою2 тебЁ во kзhцэхъ:
є7. Ћкw вeліz верхY нб7съ млcть твоS и3 до џблакъ и4стина твоS.
ѕ7. Вознеси1сz на нб7сA, б9е, и3 по всeй земли2 слaва твоS,
з7. Ћкw да и3збaвzтсz возлю1бленніи твои2: сп7си2 десни1цею твоeю и3 ўслhши 
мS.
}. БGъ возглаг0ла во с™ёмъ своeмъ: вознесyсz и3 раздэлю2 сіки1му, и3 ўд0ль 
селeній размёрю.
f7. М0й є4сть галаaдъ, и3 м0й є4сть манассjй, и3 є3фрeмъ заступлeніе главы2 
моеS: їyда цaрь м0й,
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26. възлизат до небесата, слизат до бездната; душата им чезне в неволя;

27. те се въртят, политат като пияни, и всичката им мъдрост изчезва.

28. Тогава в скръбта си викнаха към Господа, и Той ги изведе из неволите им.

29. Той превръща бурята в тишина, и вълните замлъкват.

30. И се радват, че те са утихнали, и Той ги довежда на желаното пристанище.

31. Да славят Господа за милостта Му и за чудните Му дела към синовете 

човешки!

32. Да Го възхвалят в събранието народно и да Го славят в сбора на 

старейшините!

33. Той превръща реки в пустиня, и водни извори - в суша,

34. земя плодородна - в солница, за нещастие на тия, които живеят на нея.

35. Той превръща пустиня в езеро, и сухоземица - във водни извори;

36. и заселва там гладни, и те строят град за живеене;

37. засяват ниви, насаждат лозя, които им принасят обилни плодове.

38. Той ги благославя, и те се твърде размножават, и добитъкът им Той не 

намалява.

39. Те намаляха и изнемогнаха от угнетение, неволя и скръб, -

40. Той излива безчестие над князете и ги оставя да скитат в пустинята, дето няма 

пътища.

41. А бедния извлича от неволя, и умножава рода му като овче стадо.

42. Праведните виждат това и се радват, а всяко нечестие затуля устата си.

43. Който е мъдър, ще забележи това и ще разбере милостта Господня.

ПСАЛОМ 107. 

2. Готово е сърцето ми, Боже, (готово е сърцето ми;) ще пея и ще възпявам в 

славата си.

3. Събуди се, псалтире и гусло! Ще стана рано.

4. Ще Те славя, Господи, между народите; ще Те възпявам между племената,

5. защото по-високо от небесата е Твоята милост, и до облаците - Твоята истина.

6. Бъди превъзнесен по-високо от небесата, Боже! Твоята слава да бъде над 

цялата земя;

7. за да се избавят Твоите възлюбени: спаси ме с Твоята десница и послушай ме.

8. Бог каза в Своето светилище: “ще възтържествувам, ще разделя Сихем и ще 

размеря долина Сокхот;

9. Мой е Галаад, Мой е Манасия, Ефрем е крепост на главата Ми, Иуда е Мой 

скиптър,
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‹. Мwaвъ кон0бъ ўповaніz моегw2: на їдумeю наложY сап0гъ м0й: мнЁ 
и3ноплемє1нницы покори1шасz.
№i. Кто2 введeтъ мS во грaдъ њграждeніz; и3ли2 кто2 настaвитъ мS до їдумeи;
в7i. Не тh ли, б9е, tри1нувый нaсъ, и3 не и3зhдеши, б9е, въ си1лахъ нaшихъ;
Gi. Дaждь нaмъ п0мощь t ск0рби: и3 сyетно спасeніе человёческо.
д7i. Њ бз7э сотвори1мъ си1лу, и3 т0й ўничижи1тъ враги2 нaшz.
Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, Rи.
№. Б9е, хвалы2 моеS не премолчи2:
в7. Ћкw ўстA грBшнича и3 ўстA льсти1вагw на мS tверз0шасz, глаг0лаша 
на мS љзhкомъ льсти1вымъ,
G. И# словесы2 ненави1стными њбыд0ша мS, и3 брaшасz со мн0ю тyне.
д7. Вмёстw є4же люби1ти мS, њболгaху мS, ѓзъ же молsхсz:
є7. И# положи1ша на мS ѕл†z за бlг†z, и3 нeнависть за возлюблeніе моE.
ѕ7. Постaви на него2 грёшника, и3 діaволъ да стaнетъ њдеснyю є3гw2:
з7. ВнегдA суди1тисz є3мY, да и3зhдетъ њсуждeнъ, и3 моли1тва є3гw2 да бyдетъ 
въ грёхъ.
}. Да бyдутъ днjе є3гw2 мaли, и3 є3пjскопство є3гw2 да пріи1метъ и4нъ:
f7. Да бyдутъ сhнове є3гw2 си1ри, и3 женA є3гw2 вдовA:
‹. Дви1жущесz да преселsтсz сhнове є3гw2 и3 воспр0сzтъ, да и3згнaни бyдутъ 
и3з8 домHвъ свои1хъ.
№i. Да взhщетъ заимодaвецъ вс‰, є3ли6ка сyть є3гw2: и3 да восхи1тzтъ чуждjи 
труды2 є3гw2.
в7i. Да не бyдетъ є3мY застyпника, нижE да бyдетъ ўщедрszй сирwты2 є3гw2:
Gi. Да бyдутъ ч†да є3гw2 въ погублeніе, въ р0дэ є3ди1нэмъ да потреби1тсz 
и4мz є3гw2.
д7i. Да воспомzнeтсz беззак0ніе nтє1цъ є3гw2 пред8 гDемъ, и3 грёхъ мaтере 
є3гw2 да не њчи1ститсz:
є7i. Да бyдутъ пред8 гDемъ вhну, и3 да потреби1тсz t земли2 пaмzть и4хъ:
ѕ7i. Занeже не помzнY сотвори1ти ми1лость, и3 погнA человёка ни1ща и3 
ўб0га, и3 ўмилeна сeрдцемъ ўмертви1ти.
з7i. И# возлюби2 клsтву, и3 пріи1детъ є3мY: и3 не восхотЁ бlгословeніz, и3 
ўдали1тсz t негw2.
}i. И# њблечeсz въ клsтву ћкw въ ри1зу, и3 вни1де ћкw водA во ўтр0бу є3гw2 
и3 ћкw є3лeй въ кHсти є3гw2:
f7i. Да бyдетъ є3мY ћкw ри1за, въ ню1же њблачи1тсz, и3 ћкw п0zсъ, и4мже 
вhну њпоzсyетсz.
к7. СіE дёло њболгaющихъ мS ў гDа и3 глаг0лющихъ лук†ваz на дyшу мою2.
к7а. И# ты2, гDи, гDи, сотвори2 со мн0ю и4мене рaди твоегw2, ћкw бlга млcть 
твоS:
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10. Моав Ми е умивалница, върху Едом ще простра обувката Си, над земята 

Филистимска ще възклицавам.”

11. Кой ще ме въведе в укрепения град? Кой ще ме доведе до Едом?

12. Не Ти ли, Боже, Който ни отхвърли и не излизаш, Боже, с нашите войски?

13. Дай ни помощ в утеснението, защото човешката защита е суетна.

14. С Бога ние ще проявим сила; Той ще сломи враговете ни.

ПСАЛОМ 108. 

1. Боже на моята хвала! недей премълчава,

2. защото против мене са се отворили нечестиви уста и уста коварни; говорят ми 

с лъжлив език;

3. отвсякъде ме окръжават с нечестиви думи, без причина се въоръжават против 

мене;

4. за моята любов те враждуват против мене, аз пък се моля;

5. връщат ми зло за добро, омраза - за любов.

6. Постави над него нечестивеца, и дяволът да застане нему отдясно.

7. Кога се съди, да излезе виновен, и молитвата му да бъде за грях;

8. дните му да бъдат кратки, и неговото достойнство друг да вземе;

9. децата му да бъдат сираци, а жена му - вдовица;

10. децата му да се скитат и да станат просяци, и да просят хляб извън своите 

развалини;

11. заимодавец да заграби всичко, що има, и чужди да разграбят труда му;

12. да няма кой да го пожалее, да няма кой да се смили над сираците му;

13. потомството му да загине, и да се изличи името им в следващия род;

14. да бъде споменато пред Господа беззаконието на бащите му, и грехът на майка 

му да не бъде изличен;

15. винаги да бъдат те пред очите на Господа, и Той да изтреби спомена им на 

земята;

16. задето не е помислил да стори милост, а е преследвал бедния и сиромаха и 

съкрушения по сърце човек, за да го умъртви;

17. обикна проклятието, - то и ще падне върху него; не пожела благословението, - 

то и ще се отдалечи от него;

18. да се облече с проклятие като с дреха, и да влезе то в неговата вътрешност 

като вода, и като дървено масло - в неговите кости;

19. да му бъде то като дреха, с която се облича, и като пояс, с който винаги се 

опасва.

20. Такава е отплатата от Господа на враговете ми и на ония, които говорят зло 

против душата ми.

21. А мене, Господи, Господи, защити заради Твоето име, защото е блага 

милостта Ти; спаси ме,
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к7в. И#збaви мS, ћкw ни1щъ и3 ўб0гъ є4смь ѓзъ, и3 сeрдце моE смzтeсz 
внyтрь менE.
к7г. Ћкw сёнь, внегдA ўклони1тисz є4й, tsхсz: стрzс0хсz ћкw прyзи.
к7д. Кwлёна мо‰ и3знемог0ста t постA, и3 пл0ть моS и3змэни1сz є3лeа рaди.
к7є. И# ѓзъ бhхъ поношeніе и5мъ: ви1дэша мS, покивaша главaми свои1ми.
к7ѕ. Помози1 ми, гDи б9е м0й, и3 сп7си1 мz по млcти твоeй:
к7з. И# да разумёютъ, ћкw рукA твоS сіS, и3 ты2, гDи, сотвори1лъ є3си2 ю5.
к7и. Прокленyтъ тjи, и3 ты2 бlгослови1ши: востаю1щіи на мS да постыдsтсz, 
рaбъ же тв0й возвесели1тсz.
к7f. Да њблекyтсz њболгaющіи мS въ срамотY и3 њдeждутсz ћкw nдeждою 
студ0мъ свои1мъ.
l. И#сповёмсz гDеви ѕэлw2 ўсты6 мои1ми и3 посредЁ мн0гихъ восхвалю2 є3го2:
lа. Ћкw престA њдеснyю ўб0гагw, є4же сп7сти2 t гонsщихъ дyшу мою2.
Слaва:
Каfjсма ѕ7i.
Pал0мъ дв7ду, Rf.
№. РечE гDь гDеви моемY: сэди2 њдеснyю менE, д0ндеже положY враги2 тво‰ 
подн0жіе н0гъ твои1хъ.
в7. Жeзлъ си1лы п0слетъ ти2 гDь t сіHна, и3 гDствуй посредЁ врагHвъ твои1хъ.
G. Съ тоб0ю начaло въ дeнь си1лы твоеS, во свётлостехъ с™hхъ твои1хъ: и3з8 
чрeва прeжде денни1цы роди1хъ тS.
д7. Клsтсz гDь и3 не раскaетсz: ты2 їерeй во вёкъ по чи1ну мелхіседeкову.
є7. ГDь њдеснyю тебє2 сокруши1лъ є4сть въ дeнь гнёва своегw2 цари2:
ѕ7. Сyдитъ во kзhцэхъ, и3сп0лнитъ падє1ніz, сокруши1тъ главы6 на земли2 
мн0гихъ.
з7. T пот0ка на пути2 піeтъ: сегw2 рaди вознесeтъ главY.
Ґллилyіа, Ri.
№. И#сповёмсz тебЁ, гDи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ въ совётэ прaвыхъ и3 
с0нмэ.
в7. Вє1ліz дэлA гDнz, и3зы6скана во всёхъ в0лzхъ є3гw2:
G. И#сповёданіе и3 великолёпіе дёло є3гw2, и3 прaвда є3гw2 пребывaетъ въ вёкъ 
вёка.
д7. Пaмzть сотвори1лъ є4сть чудeсъ свои1хъ: млcтивъ и3 щeдръ гDь.
є7. Пи1щу дадE боsщымсz є3гw2: помzнeтъ въ вёкъ завётъ св0й.
ѕ7. Крёпость дёлъ свои1хъ возвэсти2 лю1демъ свои6мъ, дaти и5мъ достоsніе 
kзы6къ.
з7. ДэлA рyкъ є3гw2 и4стина и3 сyдъ, вBрны вс‰ зaпwвэди є3гw2,
}. Ўтвержє1ны въ вёкъ вёка, сотворє1ны во и4стинэ и3 правотЁ.
f7. И#збавлeніе послA лю1демъ свои6мъ: заповёда въ вёкъ завётъ св0й: с™о и3 
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22. защото съм беден и сиромах, и сърцето е наранено в мене.

23. Аз чезна като преклонна сянка; гонят ме като скакалец.

24. Коленете ми изнемощяха от пост, и тялото ми се лиши от тлъстина.

25. Станах им за присмех; които ме виждат, клатят главите (си).

26. Помогай ми, Господи, Боже мой, спаси ме по Твоята милост,

27. да познаят, че това е Твоята ръка и че Ти, Господи, си сторил това.

28. Те проклинат, Ти пък благослови; те въстават, но да бъдат посрамени, а Твоят 

раб да се зарадва.

29. Да се облекат с безчестие моите противници и като с дреха да се покрият със 

своя срам.

30. И аз с уста високо ще славя Господа и сред множеството ще го прославям,

31. защото Той стои отдясно на бедния, за да го спаси от ония, които съдят 

душата му.

ПСАЛОМ 109. 

1. Рече Господ Господу моему: седи от дясната Ми страна, докле туря Твоите 

врагове подножие на нозете Ти.

2. Жезъла на Твоята сила ще Ти прати Господ от Сион: владей между враговете 

Си.

3. В деня на Твоята сила народът Ти е готов със свето благолепие; из утроба 

преди денница като роса е Твоето рождение. 

4. Кле се Господ и няма да се разкае: Ти си свещеник навеки по чина 

Мелхиседеков.

5. Господ е Тебе отдясно, Той в деня на гнева Си ще порази царете;

6. ще извърши съд над народите, ще изпълни земята с трупове, ще строши 

главата, що владее в широката земя.

7. По пътя из поток ще пие, и затова ще дигне високо глава.

ПСАЛОМ 110.

1. Ще (Те) славя, Господи, от все сърце в съвета на праведните и в събранието.

2. Велики са делата на Господа, многожелани за всички, които ги обичат.

3. Неговото дело е слава и красота, и Неговата правда пребъдва вечно.

4. Паметни направи Той Своите чудеса; милостив и щедър е Господ.

5. Храна дава на ония, които Му се боят; вечно помни Своя завет.

6. Силата на делата Си яви на Своя народ, за да му даде езичниците за наследие.

7. Делата на ръцете Му са истина и съд; всички Негови заповеди са верни,

8. твърди отвека довека, основани върху истина и правота.

9. Той прати избавление на Своя народ; установи навеки Своя завет. Свето и 

страшно е Неговото име!
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стрaшно и4мz є3гw2.
‹. Начaло премdрости стрaхъ гDень, рaзумъ же бlгъ всBмъ творsщымъ и5: 
хвалA є3гw2 пребывaетъ въ вёкъ вёка.
Ґллилyіа, pал0мъ, р№i.
№. Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.
в7. Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2, р0дъ прaвыхъ бlгослови1тсz:
G. Слaва и3 богaтство въ домY є3гw2, и3 прaвда є3гw2 пребывaетъ въ вёкъ 
вёка.
д7. ВозсіS во тмЁ свётъ пр†вымъ: млcтивъ и3 щeдръ и3 првdнъ.
є7. Бlгъ мyжъ щeдрz и3 даS: ўстр0итъ словесA сво‰ на судЁ, ћкw въ вёкъ 
не подви1житсz.
ѕ7. Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ.
з7. T слyха ѕлA не ўбои1тсz:
}. Гот0во сeрдце є3гw2 ўповaти на гDа: ўтверди1сz сeрдце є3гw2, не ўбои1тсz, 
д0ндеже воззри1тъ на враги2 сво‰.
f7. Расточи2, дадE ўбHгимъ: прaвда є3гw2 пребывaетъ во вёкъ вёка: р0гъ 
є3гw2 вознесeтсz въ слaвэ.
‹. Грёшникъ ќзритъ и3 прогнёваетсz зубы2 свои1ми поскрежeщетъ и3 
растaетъ: желaніе грёшника поги1бнетъ.
Слaва:
Ґллилyіа, рв7i.
№. Хвали1те, џтроцы, гDа, хвали1те и4мz гDне.
в7. Бyди и4мz гDне бlгословeно t нhнэ и3 до вёка.
G. T востHкъ с0лнца до з†падъ хвaльно и4мz гDне.
д7. Выс0къ над8 всёми kзhки гDь: над8 нб7сы2 слaва є3гw2.
є7. Кто2 ћкw гDь бGъ нaшъ; на выс0кихъ живhй,
ѕ7. И# на смирє1нныz призирazй на нб7си2 и3 на земли2:
з7. Воздвизazй t земли2 ни1ща, и3 t гн0ища возвышazй ўб0га:
}. Посади1ти є3го2 съ кн‰зи, съ кн‰зи людeй свои1хъ:
f7. Вселsz непл0довь въ д0мъ, мaтерь њ чaдэхъ веселsщусz.
Ґллилyіа, рGi.
№. Во и3сх0дэ ї}левэ t є3гЂпта, д0му їaкwвлz и3з8 людeй в†рваръ,
в7. Бhсть їудeа с™hнz є3гw2, ї}ль џбласть є3гw2.
G. М0ре ви1дэ и3 побэжE, їoрдaнъ возврати1сz вспsть:
д7. Г0ры взыгрaшасz ћкw nвни2, и3 х0лми ћкw ѓгнцы џвчіи.
є7. Чт0 ти є4сть, м0ре, ћкw побёгло є3си2, и3 тебЁ, їoрдaне, ћкw 
возврати1лсz є3си2 вспsть:
ѕ7. Г0ры, ћкw взыгрaстесz ћкw nвни2, и3 х0лми ћкw ѓгнцы џвчіи.
з7. T лицA гDнz подви1жесz землS, t лицA бGа їaкwвлz:
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10. Начало на мъдростта е страхът Господен; здрав разум имат всички, които 

изпълняват Неговите заповеди. Неговата хвала ще пребъдва вечно.

ПСАЛОМ 111. 

1. Блажен е оня човек, който се бои от Господа и който крепко обича Неговите 

заповеди.

2. Неговото семе ще бъде силно на земята; родът на праведните ще бъде 

благословен.

3. Изобилие и богатство има в неговия дом, и правдата му пребъдва вечно.

4. В тъмнина изгрява светлината на правите; тя е блага, милостива и праведна.

5. Добрият човек се смилява и на заем дава; в съда той ще даде твърдост на 

думите си.

6. Той няма да се поклати довека; във вечна памет ще остане праведникът.

7. От лоша мълва няма да се уплаши; сърцето му е твърдо, уповавайки се на 

Господа.

8. Сърцето му е крепко: той няма да се уплаши, кога погледне на враговете си.

9. Той пръсна, раздаде на сиромаси; правдата му пребъдва вечно; неговият рог ще 

се възвиси в слава.

10. Нечестивецът ще види това и ще се ядосва, ще заскърца със зъбите си и ще се 

стопи. Желанието на нечестивците ще загине.

ПСАЛОМ 112. 

1. Хвалете, раби Господни, хвалете името Господне.

2. Да бъде благословено името Господне отсега и довека.

3. От изгрев-слънце до запад да бъде прославяно името Господне.

4. Висок над всички народи е Господ; Неговата слава е над небесата.

5. Кой е като Господа, Бога наш, Който живее във висините,

6. наклонява се и с внимание гледа на небето и на земята;

7. из праха издига бедния и от калта въздига сиромаха,

8. за да го постави с князете, с князете на народа му;

9. неплодната настанява вкъщи като майка, радваща се за децата! Алилуия!

ПСАЛОМ 113. 

1. Когато Израил излезе из Египет, домът Иаковов - от другоплеменен народ,

2. Иуда стана Божия светиня, Израил - Божие владение.

3. Морето видя и побягна; Иордан назад се върна.

4. Планините скачаха като овни, и хълмовете - като агнета.

5. Какво ти е, море, че бягаш, и (тебе), Иордане, че се назад върна!

6. Защо скачате, планини, като овни, и вие, хълмове, като агнета?

7. Трепери, земьо, пред лицето на Господа, пред лицето на Бога Иаковов,
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}. Њбрaщшагw кaмень во є3зeра вwднaz и3 несэк0мый во и3ст0чники 
вwднhz.
f7. Не нaмъ, гDи, не нaмъ, но и4мени твоемY дaждь слaву њ млcти твоeй и3 
и4стинэ твоeй:
‹. Да не когдA рекyтъ kзhцы: гдЁ є4сть бGъ и4хъ;
№i. БGъ же нaшъ на нб7си2 и3 на земли2, вс‰ є3ли6ка восхотЁ, сотвори2.
в7i. Јдwли kзы6къ сребро2 и3 злaто, дэлA рyкъ человёческихъ:
Gi. ЎстA и4мутъ, и3 не возглаг0лютъ: џчи и4мутъ, и3 не ќзрzтъ:
д7i. Ќши и4мутъ, и3 не ўслhшатъ: нHздри и4мутъ, и3 не њбонsютъ:
є7i. Рyцэ и4мутъ, и3 не њсsжутъ: н0зэ и4мутъ, и3 не п0йдутъ: не возгласsтъ 
гортaнемъ свои1мъ.
ѕ7i. Под0бни и5мъ да бyдутъ творsщіи | и3 вси2 надёющіисz на нS.
з7i. Д0мъ ї}левъ ўповA на гDа: пом0щникъ и3 защи1титель и5мъ є4сть.
}i. Д0мъ ґарHнь ўповA на гDа: пом0щникъ и3 защи1титель и5мъ є4сть.
f7i. Боsщіисz гDа ўповaша на гDа: пом0щникъ и3 защи1титель и5мъ є4сть.
к7. ГDь помzнyвъ ны2 бlгослови1лъ є4сть нaсъ: бlгослови1лъ є4сть д0мъ ї}левъ, 
бlгослови1лъ є4сть д0мъ ґарHнь,
к7а. Бlгослови1лъ є4сть боsщыzсz гDа, м†лыz съ вели1кими.
к7в. Да приложи1тъ гDь на вы2, на вы2 и3 на сhны вaшz:
к7г. Бlгословeни вы2 гDеви, сотв0ршему нб7о и3 зeмлю.
к7д. Нб7о нб7сE гDеви, зeмлю же дадE сыновHмъ человёчєскимъ.
к7є. Не мeртвіи восхвaлzтъ тS, гDи, нижE вси2 низходsщіи во ѓдъ:
к7ѕ. Но мы2 живjи бlгослови1мъ гDа t нhнэ и3 до вёка.
Ґллилyіа, рд7i.
№. Возлюби1хъ, ћкw ўслhшитъ гDь глaсъ молeніz моегw2,
в7. Ћкw приклони2 ќхо своE мнЁ: и3 во дни6 мо‰ призовY.
G. Њб8sша мS болBзни смє1ртныz, бэды6 ѓдwвы њбрэт0ша мS: ск0рбь и3 
болёзнь њбрэт0хъ и3 и4мz гDне призвaхъ:
д7. Q, гDи, и3збaви дyшу мою2: млcтивъ гDь и3 првdнъ, и3 бGъ нaшъ ми1луетъ.
є7. Хранsй младeнцы гDь: смири1хсz, и3 сп7сe мz.
ѕ7. Њбрати1сz, душE моS, въ пок0й тв0й, ћкw гDь бlгодёйствова тS:
з7. Ћкw и3з8sтъ дyшу мою2 t смeрти, џчи мои2 t слeзъ и3 н0зэ мои2 t 
поползновeніz.
}. БlгоугождY пред8 гDемъ во странЁ живhхъ.
Слaва:
Ґллилyіа, рє7i.
№. Вёровахъ, тёмже возглаг0лахъ: ѓзъ же смири1хсz ѕэлw2.
в7. Ѓзъ же рёхъ во и3зступлeніи моeмъ: всsкъ человёкъ л0жъ.
G. Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми;
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8. Който превръща скалата във водно езеро и камъка - във воден извор.

9. Не нам, Господи, не нам, а на Твоето име дай слава, заради Твоята милост, 

заради Твоята истина.

10. Защо езичниците да казват: та де е техният Бог?

11. Нашият Бог е на небесата (и на земята); върши всичко, що иска.

12. А техните идоли са сребро и злато, дело на човешки ръце.

13. Имат уста, ала не говорят; имат очи, ала не виждат;

14. имат уши, ала не чуват; имат ноздри, ала не обоняват;

15. ръце имат, ала не пипат; нозе имат, ала не ходят; те не издават глас с гърлото 

си.

16. Подобни тям да бъдат ония, които ги правят, и всички, които се тям надяват.

17. (Доме) Израилев, уповавай се на Господа: Той е наша помощ и щит.

18. Доме Ааронов, уповавай се на Господа: Той е наша помощ и щит.

19. Вие, които се боите от Господа, уповавайте се Господу: Той е наша помощ и 

щит.

20. Господ ни помни, благославя (ни), благославя Израилевия дом, благославя 

Аароновия дом;

21. благославя ония, които се боят от Господа, малки и големи.

22. Да ви придаде Господ повече и повече, вам и на вашите деца.

23. Благословени сте вие от Господа, Който сътвори небето и земята.

24. Небето е небе на Господа, а земята Той даде на синовете човешки.

25. Не мъртвите ще възхвалят Господа, нито всички, които слизат в гроба;

26. а ние (живите) ще благославяме Господа отсега и довека. Алилуия.

ПСАЛОМ 114. 

1. Радвам се, че Господ чу гласа ми, молбата ми;

2. наклони към мене ухо, и затова ще Го призовавам през всичките си дни.

3. Смъртни болки ме обвзеха, адски мъки ме постигнаха; аз срещнах утеснение и 

скръб.

4. Тогава призовавах името Господне: Господи! избави душата ми.

5. Милостив е Господ и праведен, и милосърден е нашият Бог.

6. Господ пази простодушните: аз бях изнемогнал, и Той ми помогна.

7. Върни се, душо моя, в твоя покой, защото Господ ти стори добро.

8. Ти избави душата ми от смърт, очите ми - от сълзи, и нозете ми - от препъване.

9. Ще ходя пред лицето на Господа в земята на живите.

ПСАЛОМ 115. 

1. Повярвах и затова говорих: силно съм съкрушен.

2. В моята необмисленост си казах: всеки човек е лъжа.

3. Какво да въздам Господу за всичките Му благодеяния към мене?
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д7. Чaшу сп7сeніz пріимY и3 и4мz гDне призовY:
є7. Моли6твы мо‰ гDеви воздaмъ пред8 всёми людьми2 є3гw2.
ѕ7. ЧтcнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.
з7. Q, гDи, ѓзъ рaбъ тв0й, ѓзъ рaбъ тв0й и3 сhнъ рабhни твоеS: растерзaлъ 
є3си2 ќзы мо‰.
}. ТебЁ пожрY жeртву хвалы2, и3 во и4мz гDне призовY.
f7. Моли6твы мо‰ гDеви воздaмъ пред8 всёми людьми2 є3гw2,
‹. Во дв0рэхъ д0му гDнz, посредЁ тебє2, їеrли1ме.

Ґллилyіа, рѕ7i.
№. Хвали1те гDа, вси2 kзhцы, похвали1те є3го2, вси2 лю1діе:
в7. Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ, и3 и4стина гDнz пребывaетъ во вёкъ.

Ґллилyіа, рз7i.
№. И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
в7. Да речeтъ ќбw д0мъ ї}левъ: ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
G. Да речeтъ ќбw д0мъ ґарHнь: ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
д7. Да рекyтъ ќбw вси2 боsщіисz гDа: ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
є7. T ск0рби призвaхъ гDа, и3 ўслhша мS въ прострaнство.
ѕ7. ГDь мнЁ пом0щникъ, и3 не ўбою1сz: что2 сотвори1тъ мнЁ человёкъ;
з7. ГDь мнЁ пом0щникъ, и3 ѓзъ воззрю2 на враги2 мо‰.
}. Бlго є4сть надёzтисz на гDа, нeжели надёzтисz на человёка:
f7. Бlго є4сть ўповaти на гDа, нeжели ўповaти на кн‰зи.
‹. Вси2 kзhцы њбыд0ша мS, и3 и4менемъ гDнимъ противлsхсz и5мъ:
№i. Њбышeдше њбыд0ша мS, и3 и4менемъ гDнимъ противлsхсz и5мъ:
в7i. Њбыд0ша мS ћкw пчeлы с0тъ, и3 разгорёшасz ћкw џгнь въ тeрніи: и3 
и4менемъ гDнимъ противлsхсz и5мъ.
Gi. Tриновeнъ преврати1хсz пaсти, и3 гDь пріsтъ мS.
д7i. Крёпость моS и3 пёніе моE гDь, и3 бhсть ми2 во сп7сeніе.
є7i. Глaсъ рaдости и3 сп7сeніz въ селeніихъ првdныхъ: десни1ца гDнz сотвори2 си1лу.
ѕ7i. Десни1ца гDнz вознесe мz, десни1ца гDнz сотвори2 си1лу.
з7i. Не ўмрY, но жи1въ бyду и3 повёмъ дэлA гDнz.
}i. Наказyz наказa мz гDь, смeрти же не предадe мz.
f7i. Tвeрзите мнЁ вратA прaвды: вшeдъ въ нS, и3сповёмсz гDеви.
к7. Сі‰ вратA гDнz: првdніи вни1дутъ въ нS.
к7а. И#сповёмсz тебЁ, ћкw ўслhшалъ мS є3си2 и3 бhлъ є3си2 мнЁ во сп7сeніе.
к7в. Кaмень, є3г0же небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќгла:
к7г. T гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1венъ во nчесёхъ нaшихъ.
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4. Чашата на спасението ще приема и името Господне ще призова.

5. Моите оброци ще дам Господу пред целия Негов народ.

6. Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии.

7. О, Господи, аз съм Твой раб, аз съм Твой раб и син на Твоята рабиня. Ти счупи 

моите окови.

8. Тебе ще принеса хвалебна жертва и името Господне ще призова.

9. Моите оброци ще дам Господу пред целия Негов народ,

10. в дворите на дома Господен, посред тебе, Иерусалиме! Алилуия.

ПСАЛОМ 116. 

1. Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена;

2. защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) 

вечно. Алилуия.

ПСАЛОМ 117. 

1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

2. Да каже сега (домът) Израилев: (Той е благ,) защото милостта Му е вечна.

3. Да каже сега домът Ааронов: (Той е благ,) защото милостта Му е вечна.

4. Да кажат сега, които се боят от Господа: (Той е благ,) защото милостта Му е 

вечна.

5. В утеснението си викнах към Господа, - и Господ ме послуша и на простор ме 

изведе.

6. Господ е с мене, няма да се уплаша: какво ще ми стори човек?

7. Господ ми е помощник, ще гледам срещу моите врагове.

8. По-добре да се уповаваме на Господа, отколкото да се надяваме на човек.

9. По-добре да се уповаваме на Господа, отколкото да се надяваме на князе.

10. Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих;

11. обсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

12. Обиколиха ме, както пчели обикалят (мед), и угаснаха като огън в тръне: с 

името Господне аз ги повалих.

13. Блъснаха ме силно, за да падна, ала Господ ме подкрепи.

14. Господ е моя сила и песен; Той стана мое спасение.

15. Глас на радост и спасение в жилищата на праведните; десницата на Господа 

твори сила!

16. Десницата Господня е висока, десницата Господня твори сила!

17. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

18. Господ ме строго наказа, ала на смърт ме не предаде.

19. Отворете ми портите на правдата: ще вляза в тях, ще прославя Господа.

20. Ето портите Господни: праведните ще влязат в тях.

21. Славя Те, че ме послуша и стана мое спасение.

22. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла:

23. това е от Господа, и е дивно в очите ни.
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к7д. Сeй дeнь, є3г0же сотвори2 гDь, возрaдуемсz и3 возвесели1мсz въ џнь.
к7є. Q, гDи, сп7си1 же, q, гDи, поспэши1 же.
к7ѕ. Бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне: бlгослови1хомъ вы2 и3з8 д0му гDнz.
к7з. БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ: состaвите прaздникъ во ўчащaющихъ до рHгъ 
nлтарeвыхъ.
к7и. БGъ м0й є3си2 ты2, и3 и3сповёмсz тебЁ: бGъ м0й є3си2 ты2, и3 вознесy тz: 
и3сповёмсz тебЁ, ћкw ўслhшалъ мS є3си2 и3 бhлъ є3си2 мнЁ во сп7сeніе.
к7f. И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
Слaва:
Каfjсма з7i.
Ґллилyіа, р}i.
№. Бlжeни непор0чніи °въ пyть° , ходsщіи въ зак0нэ гDни.
в7. Бlжeни и3спытaющіи свидBніz є3гw2, всёмъ с®цемъ взhщутъ є3го2.
G. Не дёлающіи бо беззак0ніz въ путeхъ є3гw2 ходи1ша.
д7. Ты2 заповёдалъ є3си2 зaпwвэди тво‰ сохрани1ти ѕэлw2:
є7. Дабы2 и3спрaвилисz путіE мои2, сохрани1ти њправд†ніz тво‰.
ѕ7. ТогдA не постыжyсz, внегдA призрёти ми2 на вс‰ зaпwвэди тво‰.
з7. И#сповёмсz тебЁ въ прaвости сeрдца, внегдA научи1ти ми сz судьбaмъ 
прaвды твоеS.
}. Њправд†ніz тво‰ сохраню2: не њстaви менE до ѕэлA.
f7. Въ чес0мъ и3спрaвитъ ю3нёйшій пyть св0й; внегдA сохрани1ти словесA тво‰.
‹. Всёмъ сeрдцемъ мои1мъ взыскaхъ тебE: не tри1ни менE t зaповэдій 
твои1хъ.
№i. Въ сeрдцы моeмъ скрhхъ словесA тво‰, ћкw да не согрэшY тебЁ.
в7i. Бlгословeнъ є3си2, гDи: научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.
Gi. Ўстнaма мои1ма возвэсти1хъ вс‰ судьбы6 ќстъ твои1хъ.
д7i. На пути2 свидёній твои1хъ наслади1хсz, ћкw њ всsкомъ богaтствэ.
є7i. Въ зaповэдехъ твои1хъ поглумлю1сz, и3 ўразумёю пути6 тво‰.
ѕ7i. Во њправдaніихъ твои1хъ поучyсz: не забyду словeсъ твои1хъ.
з7i. Воздaждь рабY твоемY: живи1 мz, и3 сохраню2 словесA тво‰.
}i. Tкрhй џчи мои2, и3 ўразумёю чудесA t зак0на твоегw2.
f7i. Пришлeцъ ѓзъ є4смь на земли2: не скрhй t менE зaпwвэди тво‰.
к7. Возлюби2 душA моS возжелaти судьбы6 тво‰ на всsкое врeмz.
к7а. Запрети1лъ є3си2 гHрдымъ: пр0клzти ўклонsющіисz t зaповэдій твои1хъ.
к7в. Tими2 t менE пон0съ поношeніе и3 ўничижeніе, ћкw свидёній твои1хъ 
взыскaхъ.
к7г. И$бо сэд0ша кн‰зи и3 на мS клеветaху, рaбъ же тв0й глумлsшесz во 
њправдaніихъ твои1хъ:
к7д. И$бо свидBніz тво‰ поучeніе моE є4сть, и3 совёти мои2 њправд†ніz тво‰.
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24. Тоя ден е Господ сътворил: да се зарадваме и да се развеселим в него.

25. О, Господи, спаси! о, Господи, спомогни!

26. Благословен, който иде в името Господне! Благославяме ви от дома Господен.

27. Господ е Бог и ни осия; връзвайте с въже жертвата, водете я към роговете на 

жертвеника.

28. Ти си мой Бог: ще Те славя; Ти си мой Бог: ще Те превъзнасям. (Ще Те славя, 

защото Ти ме послуша и стана мое спасение.)

29. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

ПСАЛОМ 118.

1. Блажени непорочните в пътя си, които ходят по закона Господен.

2. Блажени, които пазят откровенията на Бога и от все сърце Го търсят.

3. Те не вършат беззаконие, ходят по Неговите пътища.

4. Ти заповяда да пазя твърдо Твоите заповеди.

5. О, да бяха се насочили моите пътища към спазване Твоите устави!

6. Тогава не бих се посрамил, гледайки всички Твои заповеди:

7. славил бих Те с правота на сърцето, като се уча от съдбите на Твоята правда.

8. Ще пазя Твоите устави; не ме оставяй съвсем.

9. Как момък ще запази в чистота пътя си? - Като пази себе си според Твоето 

слово.

10. От все сърце Те търся, не ми давай да се отклоня от Твоите заповеди.

11. Скрил съм в сърцето си Твоето слово, за да не греша пред Тебе.

12. Благословен си Ти, Господи! научи ме на Твоите наредби.

13. С уста разгласях всички съдби от Твоите уста.

14. В пътя на Твоите откровения се радвам като за всяко богатство.

15. Размислям за Твоите заповеди и гледам Твоите пътища.

16. Утешавам се с Твоите наредби, не забравям Твоето слово.

17. Покажи милост към Твоя раб, и ще живея и ще пазя Твоето слово.

18. Отвори очите ми, и ще видя чудесата на Твоя закон.

19. Странник съм на земята, не скривай от мене Твоите заповеди.

20. Изнури се душата ми да желае Твоите съдби във всяко време.

21. Ти укроти гордите, проклетите, които се отклоняват от Твоите заповеди.

22. Снеми от мене укора и срама, защото пазя Твоите откровения.

23. Князете седят и се наговарят против мене, а Твоят раб размишлява за Твоите 

наредби.

24. Твоите откровения са моя утеха, (и Твоите устави) - мои съветници.
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к7є. ПрильпE земли2 душA моS: живи1 мz по словеси2 твоемY.
к7ѕ. Пути6 мо‰ возвэсти1хъ, и3 ўслhшалъ мS є3си2: научи1 мz њправдaніємъ 
твои6мъ.
к7з. Пyть њправдaній твои1хъ вразуми1 ми, и3 поглумлю1сz въ чудесёхъ 
твои1хъ.
к7и. ВоздремA душA моS t ўнhніz: ўтверди1 мz въ словесёхъ твои1хъ.
к7f. Пyть непрaвды tстaви t менE и3 зак0номъ твои1мъ поми1луй мS.
l. Пyть и4стины и3зв0лихъ и3 судьбы6 тво‰ не забhхъ.
lа. Прилэпи1хсz свидёніємъ твои6мъ, гDи, не посрами2 менE.
lв. Пyть зaповэдій твои1хъ тек0хъ, є3гдA разшири1лъ є3си2 сeрдце моE.
lг. Законоположи2 мнЁ, гDи, пyть њправдaній твои1хъ, и3 взыщY и5 вhну:
lд. Вразуми1 мz, и3 и3спытaю зак0нъ тв0й и3 сохраню2 и5 всёмъ сeрдцемъ 
мои1мъ.
lє. Настaви мS на стезю2 зaповэдій твои1хъ, ћкw тyю восхотёхъ.
lѕ. Приклони2 сeрдце моE во свидBніz тво‰, ґ не въ лихои1мство.
lз. Tврати2 џчи мои2 є4же не ви1дэти суеты2: въ пути2 твоeмъ живи1 мz.
lи. Постaви рабY твоемY сл0во твоE въ стрaхъ тв0й.
lf. Tими2 поношeніе моE, є4же непщевaхъ: ћкw судьбы6 тво‰ бlги.
м7. СE, возжелaхъ зaпwвэди тво‰: въ прaвдэ твоeй живи1 мz.
м7а. И# да пріи1детъ на мS млcть твоS, гDи, сп7сeніе твоE по словеси2 твоемY:
м7в. И# tвэщaю поношaющымъ ми2 сл0во, ћкw ўповaхъ на словесA тво‰.
м7г. И# не tими2 t ќстъ мои1хъ словесE и4стинна до ѕэлA, ћкw на судьбы6 
тво‰ ўповaхъ:
м7д. И# сохраню2 зак0нъ тв0й вhну, въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка.
м7є. И# хождaхъ въ широтЁ, ћкw зaпwвэди тво‰ взыскaхъ:
м7ѕ. И# глаг0лахъ њ свидёніихъ твои1хъ пред8 цари2 и3 не стыдsхсz:
м7з. И# поучaхсz въ зaповэдехъ твои1хъ, ±же возлюби1хъ ѕэлw2:
м7и. И# воздвиг0хъ рyцэ мои2 къ зaповэдемъ твои6мъ, ±же возлюби1хъ, и3 
глумлsхсz во њправдaніихъ твои1хъ.
м7f. Помzни2 словесA тво‰ рабY твоемY, и4хже ўповaніе дaлъ ми2 є3си2.
н7. Т0 мz ўтёши во смирeніи моeмъ, ћкw сл0во твоE живи1 мz.
н7а. Г0рдіи законопреступовaху до ѕэлA: t зак0на же твоегw2 не ўклони1хсz.
н7в. Помzнyхъ судьбы6 тво‰ t вёка, гDи, и3 ўтёшихсz.
н7г. Печaль пріsтъ мS t грBшникъ, њставлsющихъ зак0нъ тв0й.
н7д. ПBта бsху мнЁ њправд†ніz тво‰ на мёстэ пришeльствіz моегw2.
н7є. Помzнyхъ въ нощи2 и4мz твоE, гDи, и3 сохрани1хъ зак0нъ тв0й.
н7ѕ. Сeй бhсть мнЁ, ћкw њправдaній твои1хъ взыскaхъ.
н7з. Чaсть моS є3си2, гDи: рёхъ сохрани1ти зак0нъ тв0й.
н7и. Помоли1хсz лицY твоемY всёмъ сeрдцемъ мои1мъ: поми1луй мS по 
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25. Душата ми е в прах хвърлена: оживи ме по Твоето слово.

26. Обявих моите пътища, и Ти ме чу: научи ме на Твоите наредби.

27. Дай ми да разбера пътя на Твоите заповеди, и ще размислям за Твоите чудеса.

28. Душата ми чезне от скръб: укрепи ме по Твоето слово.

29. Отдалечи от мене пътя на лъжата, и ми дай Твоя закон.

30. Избрах пътя на истината, турих пред себе си Твоите съдби.

31. Прилепих се към Твоите откровения, Господи: недей ме засрамя.

32. Ще се затека по пътя на Твоите заповеди, кога разшириш сърцето ми.

33. Господи, посочи ми пътя на Твоите устави, и ще се държа о него докрай.

34. Вразуми ме, и ще спазвам Твоя закон и ще го пазя от все сърце.

35. Тури ме в пътеката на Твоите заповеди, защото я силно пожелах.

36. Наклони сърцето ми към Твоите откровения, а не към корист.

37. Отвърни очите ми да не виждам суета; животвори ме на Твоя път.

38. Утвърди словото Си за Твоя раб, заради благоговението пред Тебе.

39. Отклони моето охулване, от което се страхувам, защото Твоите съдби са 

добри.

40. Ето, аз силно пожелах Твоите заповеди: животвори ме с Твоята правда.

41. Господи, да дойдат върху мене Твоите милости, Твоето спасение по словото 

Ти, -

42. и аз ще дам отговор на тоя, който ме хули, защото се уповавам на Твоето 

слово.

43. Не отнимай съвсем от устата ми словото на истината, защото аз се уповавам 

на Твоите съдби

44. и ще пазя Твоя закон винаги, во веки веков;

45. ще ходя свободно, защото търсих Твоите заповеди;

46. ще говоря за Твоите откровения пред царете, и няма да се посрамя;

47. ще се утешавам с Твоите заповеди, които съм възлюбил;

48. ще простирам ръцете си към Твоите заповеди, които възлюбих, и ще 

размислям за Твоите наредби.

49. Спомни словото към Твоя раб, на което да се уповавам Ти ми заповяда.

50. Това е утеха в неволята ми, че Твоето слово ме оживява.

51. Горделивите ме хулиха докрай, но аз не се отклоних от Твоя закон.

52. Спомнях си Твоите отвека съдби, Господи, и се утешавах.

53. Ужас ме обхваща при вида на нечестивците, които напущат Твоя закон.

54. Твоите устави ми бяха песни в мястото на моето странствуване.

55. Нощем си спомнях Твоето име, Господи, и пазех Твоя закон.

56. Той стана мой, защото пазя Твоите заповеди.

57. Мой дял е, Господи, - казах си, - да спазвам Твоите думи.

58. Молих Ти се от все сърце: помилуй ме по Твоето слово.
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словеси2 твоемY.
н7f. Помhслихъ пути6 тво‰ и3 возврати1хъ н0зэ мои2 во свидBніz тво‰.
…. Ўгот0вихсz и3 не смути1хсz сохрани1ти зaпwвэди тво‰.
…а. Ќжz грBшникъ њбzзaшасz мнЁ, и3 зак0на твоегw2 не забhхъ.
…в. Полyнощи востaхъ и3сповёдатисz тебЁ њ судьбaхъ прaвды твоеS.
…г. Причaстникъ ѓзъ є4смь всBмъ боsщымсz тебє2 и3 хранsщымъ 
зaпwвэди тво‰.
…д. Млcти твоеS, гDи, и3сп0лнь землS: њправдaніємъ твои6мъ научи1 мz.
…є. Бlгость сотвори1лъ є3си2 съ раб0мъ твои1мъ, гDи, по словеси2 твоемY:
…ѕ. Бlгости и3 наказaнію и3 рaзуму научи1 мz, ћкw зaповэдемъ твои6мъ 
вёровахъ.
…з. Прeжде дaже не смири1ти ми сz, ѓзъ прегрэши1хъ: сегw2 рaди сл0во твоE 
сохрани1хъ.
…и. Бlгъ є3си2 ты2, гDи: и3 бlгостію твоeю научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.
…f. Ўмн0жисz на мS непрaвда г0рдыхъ: ѓзъ же всёмъ сeрдцемъ мои1мъ 
и3спытaю зaпwвэди тво‰.
o7. Ўсыри1сz ћкw млеко2 сeрдце и4хъ: ѓзъ же зак0ну твоемY поучи1хсz.
o7а. Бlго мнЁ, ћкw смири1лъ мS є3си2, ћкw да научyсz њправдaніємъ 
твои6мъ.
o7в. Бlгъ мнЁ зак0нъ ќстъ твои1хъ пaче тhсzщъ злaта и3 сребрA.
Слaва:
o7г. Рyцэ твои2 сотвори1стэ мS и3 создaстэ мS: вразуми1 мz, и3 научyсz 
зaповэдемъ твои6мъ.
o7д. Боsщіисz тебє2 ќзрzтъ мS и3 возвеселsтсz, ћкw на словесA тво‰ 
ўповaхъ.
o7є. Разумёхъ, гDи, ћкw прaвда судьбы6 тво‰, и3 вои1стинну смири1лъ мS 
є3си2.
o7ѕ. Бyди же млcть твоS, да ўтёшитъ мS, по словеси2 твоемY рабY 
твоемY:
o7з. Да пріи1дутъ мнЁ щедрHты тво‰, и3 жи1въ бyду, ћкw зак0нъ тв0й 
поучeніе моE є4сть.
o7и. Да постыдsтсz г0рдіи, ћкw непрaведнw беззак0нноваша на мS: ѓзъ 
же °поглумлю1сz°  въ зaповэдехъ твои1хъ.
o7f. Да њбратsтъ мS боsщіисz тебє2 и3 вёдzщіи свидBніz тво‰.
п7. Бyди сeрдце моE непор0чно во њправдaніихъ твои1хъ, ћкw да не 
постыжyсz.
п7а. И#счезaетъ во сп7сeніе твоE душA моS, на словесA тво‰ ўповaхъ:
п7в. И#счез0ша џчи мои2 въ сл0во твоE, глаг0люще: когдA ўтёшиши мS;
п7г. ЗанE бhхъ ћкw мёхъ на слaнэ: њправдaній твои1хъ не забhхъ.
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59. Размислях за моите пътища и обръщах стъпките си към Твоите откровения.

60. Бързах и не се бавих да спазвам Твоите заповеди.

61. Примките на нечестивците ме окръжиха, но аз не забравях Твоя закон.

62. По среднощ ставах да Те славословя заради Твоите праведни съдби.

63. Другар съм на всички, които Ти се боят и които пазят Твоите заповеди.

64. С Твоята милост, Господи, е пълна земята: научи ме на Твоите наредби.

65. Добро си сторил, Господи, на Твоя раб по Твоето слово.

66. Научи ме добре да разсъждавам и да познавам, защото вярвам на Твоите 

заповеди.

67. Преди моето страдание аз се заблуждавах; а сега пазя Твоето слово.

68. Благ и благодетелен си Ти (Господи); научи ме на Твоите наредби.

69. Горделивите плетат лъжа против мене; но аз от все сърце ще пазя Твоите 

заповеди.

70. Затлъстя сърцето им като тлъстина; но аз се утешавам с Твоя закон.

71. Добре ми е, че пострадах, та да се науча на Твоите наредби.

72. Законът на Твоите уста е за мене по-добър от хиляда късове злато и сребро.

73. Твоите ръце ме сътвориха и устроиха; вразуми ме, и ще се науча на Твоите 

заповеди.

74. Които се боят от Тебе, ще ме видят и ще се зарадват, задето се уповавам на 

Твоето слово.

75. Зная, Господи, че Твоите съдби са праведни, и по справедливост Ти ме наказа.

76. Нека, прочее, Твоята милост ми бъде утеха, по Твоето слово към Твоя раб.

77. Да дойде върху ми Твоето милосърдие, и аз ще живея; защото Твоят закон е 

моя утеха.

78. Нека бъдат посрамени горделивите, защото ме угнетяват без вина; аз 

размислям за Твоите заповеди.

79. Да се обърнат към мене, които Ти се боят и които знаят Твоите откровения.

80. Да бъде сърцето ми непорочно в Твоите наредби, та да се не посрамя.

81. Чезне душата ми за Твоето спасение; аз се уповавам на Твоето слово.

82. Очите ми чезнат за Твоето слово; аз говоря: кога ще ме утешиш?

83. Станах като мех на дим, но Твоите наредби не забравих.
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п7д. Коли1кw є4сть днjй рабA твоегw2; когдA сотвори1ши ми2 t гонsщихъ мS 
сyдъ;
п7є. Повёдаша мнЁ законопрест{пницы глумлє1ніz, но не ћкw зак0нъ тв0й, 
гDи.
п7ѕ. Вс‰ зaпwвэди тво‰ и4стина: непрaведнw погнaша мS, помози1 ми.
п7з. Вмaлэ не скончaша менE на земли2: ѓзъ же не њстaвихъ зaповэдій 
твои1хъ.
п7и. По млcти твоeй живи1 мz, и3 сохраню2 свидBніz ќстъ твои1хъ.
п7f. Во вёкъ, гDи, сл0во твоE пребывaетъ на нб7си2.
§. Въ р0дъ и3 р0дъ и4стина твоS: њсновaлъ є3си2 зeмлю, и3 пребывaетъ.
§а. Ўчинeніемъ твои1мъ пребывaетъ дeнь: ћкw всsчєскаz рабHтна тебЁ.
§в. Ћкw ѓще бы не зак0нъ тв0й поучeніе моE бhлъ, тогдA ќбw поги1блъ 
бhхъ во смирeніи моeмъ:
§г. Во вёкъ не забyду њправдaній твои1хъ, ћкw въ ни1хъ њживи1лъ мS є3си2.
[СредA.]
§д. Тв0й є4смь ѓзъ, сп7си1 мz: ћкw њправдaній твои1хъ взыскaхъ.
§є. МенE ждaша грBшницы погуби1ти мS: свидBніz тво‰ разумёхъ.
§ѕ. Всsкіz кончи1ны ви1дэхъ конeцъ: широкA зaповэдь твоS ѕэлw2.
§з. К0ль возлюби1хъ зак0нъ тв0й, гDи: вeсь дeнь поучeніе моE є4сть.
§и. Пaче вр†гъ мои1хъ ўмудри1лъ мS є3си2 зaповэдію твоeю, ћкw въ вёкъ 
моS є4сть.
§f. Пaче всёхъ ўчaщихъ мS разумёхъ, ћкw свидBніz тво‰ поучeніе моE 
є4сть.
R. Пaче стaрєцъ разумёхъ, ћкw зaпwвэди тво‰ взыскaхъ.
Rа. T всsкагw пути2 лукaва возбрани1хъ ногaмъ мои6мъ, ћкw да сохраню2 
словесA тво‰:
Rв. T судeбъ твои1хъ не ўклони1хсz, ћкw ты2 законоположи1лъ ми2 є3си2.
Rг. К0ль сладк† гортaни моемY словесA тво‰: пaче мeда ўстHмъ мои6мъ.
Rд. T зaповэдій твои1хъ разумёхъ: сегw2 рaди возненави1дэхъ всsкъ пyть 
непрaвды.
Rє. Свэти1льникъ ногaма мои1ма зак0нъ тв0й, и3 свётъ стезsмъ мои6мъ.
Rѕ. Клsхсz и3 постaвихъ сохрани1ти судьбы6 прaвды твоеS.
Rз. Смири1хсz до ѕэлA: гDи, живи1 мz по словеси2 твоемY.
Rи. ВHльнаz ќстъ мои1хъ бlговоли1 же, гDи, и3 судьбaмъ твои6мъ научи1 мz.
Rf. ДушA моS въ рукY °твоє1ю°  вhну, и3 зак0на твоегw2 не забhхъ.
Ri. Положи1ша грBшницы сёть мнЁ: и3 t зaповэдій твои1хъ не заблуди1хъ.
р№i. Наслёдовахъ свидBніz тво‰ во вёкъ, ћкw рaдованіе сeрдца моегw2 сyть:
рв7i. Приклони1хъ сeрдце моE сотвори1ти њправд†ніz тво‰ въ вёкъ за 
воздаsніе.
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84. Колко са дните на Твоя раб? Кога ще извършиш съд над моите гонители?

85. Изкопаха ми яма горделивите въпреки Твоя закон.

86. Всички Твои заповеди са истина. Несправедливо ме гонят: помогни ми;

87. без малко щяха да ме погубят на земята, но аз не оставих Твоите заповеди.

88. По Твоята милост ме оживявай, и ще пазя откровенията на Твоите уста.

89. Твоето слово, Господи, е навеки утвърдено на небесата;

90. Твоята истина е от рода в род. Ти си сложил земята, и тя стои.

91. Според Твоите решения всичко стои досега, защото всичко на Тебе служи.

92. Ако не бе Твоят закон утеха за мене, аз бих погинал в неволята си.

93. Довека няма да забравя Твоите заповеди, защото чрез тях ме оживяваш.

94. Твой съм аз, спаси ме, защото търсих Твоите заповеди.

95. Нечестивците ме причакват, за да ме погубят, но аз се вдълбочавам в Твоите 

откровения.

96. Видях предела на всяко съвършенство, но Твоята заповед е безмерно широка.

97. Колко обичам Твоя закон! Цял ден размислям за него.

98. С Твоята заповед Ти ме направи по-мъдър от враговете ми, защото тя е винаги 

с мене.

99. Станах по-разумен от всички мои учители, защото размислям за Твоите 

откровения.

100. Аз съм по-вещ от старците, защото пазя Твоите заповеди.

101. Удържам нозете си от всеки лош път, за да пазя Твоето слово.

102. От Твоите съдби няма да се отклоня, защото Ти ме учиш.

103. Колко са сладки на гърлото ми Твоите думи! по-сладки от мед на устата ми.

104. Чрез Твоите заповеди съм вразумен, затова мразя всеки лъжлив път.

105. Твоето слово е светило за ногата ми и светлина за пътеката ми.

106. Клех се да пазя справедливите Твои съдби, и ще ги изпълня.

107. Силно съм угнетен, Господи, оживи ме по Твоето слово.

108. Затова благоволи, Господи, да приемеш доброволната жертва на моите уста, 

и ме научи на Твоите съдби.

109. Душата ми е непрестанно в моята ръка, но Твоя закон не забравям.

110. Нечестивците ми поставиха примка, но аз не се отклоних от Твоите 

заповеди.

111. Твоите откровения приех като вечно наследие, защото те са радост за 

сърцето ми.

112. Наклоних сърцето си да изпълнявам Твоите наредби навеки, докрай.
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рGi. Законопрест{пныz возненави1дэхъ, зак0нъ же тв0й возлюби1хъ.
рд7i. Пом0щникъ м0й и3 застyпникъ м0й є3си2 ты2: на словесA тво‰ ўповaхъ.
рє7i. Ўклони1тесz t менE, лукaвнующіи, и3 и3спытaю зaпwвэди бGа моегw2.
рѕ7i. Заступи1 мz по словеси2 твоемY, и3 жи1въ бyду: и3 не посрами2 менE t 
чazніz моегw2:
рз7i. Помози1 ми, и3 сп7сyсz, и3 поучyсz во њправдaніихъ твои1хъ вhну.
р}i. Ўничижи1лъ є3си2 вс‰ tступaющыz t њправдaній твои1хъ: ћкw 
непрaведно помышлeніе и4хъ.
рf7i. Преступaющыz непщевaхъ вс‰ грBшныz земли2: сегw2 рaди возлюби1хъ 
свидBніz тво‰.
Rк. Пригвозди2 стрaху твоемY плHти мо‰: t судeбъ бо твои1хъ ўбоsхсz.
рк7а. Сотвори1хъ сyдъ и3 прaвду: не предaждь менE њби1дzщымъ мS.
рк7в. Воспріими2 рабA твоего2 во бlго, да не њклеветaютъ менE г0рдіи.
рк7г. Џчи мои2 и3счез0стэ во сп7сeніе твоE и3 въ сл0во прaвды твоеS:
рк7д. Сотвори2 съ раб0мъ твои1мъ по млcти твоeй, и3 њправдaніємъ твои6мъ 
научи1 мz.
рк7є. Рaбъ тв0й є4смь ѓзъ: вразуми1 мz, и3 ўвёмъ свидBніz тво‰.
рк7ѕ. Врeмz сотвори1ти гDеви: разори1ша зак0нъ тв0й.
рк7з. Сегw2 рaди возлюби1хъ зaпwвэди тво‰ пaче злaта и3 топaзіа.
рк7и. Сегw2 рaди ко всBмъ зaповэдемъ твои6мъ направлsхсz, всsкъ пyть 
непрaвды возненави1дэхъ.
рк7f. Ди6вна свидBніz тво‰: сегw2 рaди и3спытA | душA моS.
Rл. Kвлeніе словeсъ твои1хъ просвэщaетъ и3 вразумлsетъ младeнцы.
рlа. ЎстA мо‰ tверз0хъ и3 привлек0хъ дyхъ, ћкw зaповэдій твои1хъ 
желaхъ.
Слaва:
рlв. При1зри на мS и3 поми1луй мS, по судY лю1бzщихъ и4мz твоE.
рlг. Стwпы2 мо‰ напрaви по словеси2 твоемY, и3 да не њбладaетъ мн0ю 
всsкое беззак0ніе:
рlд. И#збaви мS t клеветы2 человёческіz, и3 сохраню2 зaпwвэди тво‰.
рlє. ЛицE твоE просвэти2 на рабA твоего2 и3 научи1 мz њправдaніємъ 
твои6мъ.
рlѕ. И#схHдища водн†z и3звед0стэ џчи мои2, понeже не сохрани1хъ зак0на 
твоегw2.
рlз. Првdнъ є3си2, гDи, и3 прaви суди2 твои2:
рlи. Заповёдалъ є3си2 прaвду свидBніz тво‰, и3 и4стину ѕэлw2.
рlf. И#стazла мS є4сть рeвность твоS: ћкw забhша словесA тво‰ врази2 
мои2.
Rм. Разжжeно сл0во твоE ѕэлw2, и3 рaбъ тв0й возлюби2 є5.
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113. Човешките измислици мразя, но Твоя закон обичам.

114. Ти си моя закрила и мой щит; на Твоето слово се уповавам.

115. Махнете се от мене, беззаконници, и аз ще пазя заповедите на моя Бог.

116. Укрепи ме по Твоето слово, и аз ще живея; недей ме посрамя в надеждата 

ми;

117. подкрепи ме, и ще се спася; и в Твоите устави непрестанно ще вниквам.

118. Ти поваляш всички, които отстъпват от Твоите наредби, защото техните 

хитрини са лъжа.

119. Ти отхвърляш нечестивците земни като сгурия, затова обикнах Твоите 

откровения.

120. От Твоя страх трепери плътта ми, и от Твоите съдби се боя.

121. Аз върших съд и правда; не ме предавай на моите гонители.

122. Защити Твоя раб за негово добро, та да ме не угнетяват горделивите.

123. Очите ми чезнат, очаквайки Твоето спасение и словото на Твоята правда.

124. Постъпи с Твоя раб по милостта Си и ме научи на Твоите наредби.

125. Аз съм Твой раб: вразуми ме, и ще позная Твоите откровения.

126. Време е Господ да действува: Твоя закон разориха.

127. Но аз обичам Твоя закон повече от злато, и то от чисто злато.

128. Всички Твои заповеди - всички признавам за справедливи; всички пътища на 

лъжата мразя.

129. Дивни са Твоите откровения; затова душата ми ги пази.

130. Откровението на Твоите слова просвещава, вразумява простите.

131. Отварям уста и въздишам, защото жадувам за Твоите заповеди.

132. Милостно погледни към мене и ме помилуй, както постъпваш с ония, които 

обичат Твоето име.

133. Утвърди стъпките ми в Твоето слово и не давай да ме обладае никакво 

беззаконие;

134. избави ме от човешко потисничество, и ще пазя Твоите заповеди;

135. осияй Твоя раб със светлината на лицето Си, и ме научи на Твоите устави.

136. Из очите ми потоци води текат, задето не пазят Твоя закон.

137. Праведен си Ти, Господи, и справедливи са Твоите съдби.

138. Твоите откровения, които си заповядал, са правда и съвършена истина.

139. Ревността ми ме яде, защото враговете ми забраниха Твоите слова.

140. Твоето слово е твърде чисто, и Твоят раб го обикна.
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рм7а. Ю#нёйшій ѓзъ є4смь и3 ўничижeнъ: њправдaній твои1хъ не забhхъ.
рм7в. Прaвда твоS прaвда во вёкъ, и3 зак0нъ тв0й и4стина.
рм7г. СкHрби и3 нyжди њбрэт0ша мS: зaпwвэди тво‰ поучeніе моE.
рм7д. Прaвда свидBніz тво‰ въ вёкъ: вразуми1 мz, и3 жи1въ бyду.
рм7є. Воззвaхъ всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, ўслhши мS, гDи: њправд†ніz 
тво‰ взыщY.
рм7ѕ. Воззвaхъ ти2, сп7си1 мz, и3 сохраню2 свидBніz тво‰.
рм7з. Предвари1хъ въ безг0діи и3 воззвaхъ: на словесA тво‰ ўповaхъ.
рм7и. Предвари1стэ џчи мои2 ко ќтру, поучи1тисz словесє1мъ твои6мъ.
рм7f. Глaсъ м0й ўслhши, гDи, по млcти твоeй: по судьбЁ твоeй живи1 мz.
Rн. Прибли1жишасz гонsщіи мS беззак0ніемъ: t зак0на же твоегw2 
ўдали1шасz.
рн7а. Бли1з8 є3си2 ты2, гDи, и3 вси2 путіE твои2 и4стина.
рн7в. И#спeрва познaхъ t свидёній твои1хъ, ћкw въ вёкъ њсновaлъ | є3си2.
рн7г. Ви1ждь смирeніе моE и3 и3зми1 мz: ћкw зак0на твоегw2 не забhхъ.
рн7д. Суди2 сyдъ м0й и3 и3збaви мS: словесE рaди твоегw2 живи1 мz.
рн7є. Далeче t грBшникъ сп7сeніе, ћкw њправдaній твои1хъ не взыскaша.
рн7ѕ. ЩедрHты тво‰ мнHги, гDи: по судьбЁ твоeй живи1 мz.
рн7з. Мн0зи и3згонsщіи мS и3 стужaющіи ми2: t свидёній твои1хъ не 
ўклони1хсz.
рн7и. Ви1дэхъ неразумэвaющыz и3 и3стazхъ: ћкw словeсъ твои1хъ не 
сохрани1ша.
рн7f. Ви1ждь, ћкw зaпwвэди тво‰ возлюби1хъ: гDи, по млcти твоeй живи1 
мz.
Rx. Начaло словeсъ твои1хъ и4стина, и3 во вёкъ вс‰ судьбы6 прaвды твоеS.
р…а. Кн‰зи погнaша мS тyне: и3 t словeсъ твои1хъ ўбоsсz сeрдце моE.
р…в. Возрaдуюсz ѓзъ њ словесёхъ твои1хъ, ћкw њбрэтazй корhсть мн0гу.
р…г. Непрaвду возненави1дэхъ и3 њмерзи1хъ: зак0нъ же тв0й возлюби1хъ.
р…д. Седмери1цею днeмъ хвали1хъ тS њ судьбaхъ прaвды твоеS.
р…є. Ми1ръ мн0гъ лю1бzщымъ зак0нъ тв0й, и3 нёсть и5мъ соблaзна.
р…ѕ. Чazхъ сп7сeніz твоегw2, гDи, и3 зaпwвэди тво‰ возлюби1хъ.
р…з. Сохрани2 душA моS свидBніz тво‰ и3 возлюби2 | ѕэлw2.
р…и. Сохрани1хъ зaпwвэди тво‰ и3 свидBніz тво‰, ћкw вси2 путіE мои2 пред8 
тоб0ю, гDи.
р…f. Да прибли1житсz молeніе моE пред8 тS, гDи: по словеси2 твоемY 
вразуми1 мz.
Ro. Да вни1детъ прошeніе моE пред8 тS: гDи, по словеси2 твоемY и3збaви мS.
рo7а. Tрhгнутъ ўстнЁ мои2 пёніе, є3гдA научи1ши мS њправдaніємъ 
твои6мъ.
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141. Малък и презрян съм аз, но Твоите заповеди не забравям.

142. Твоята правда е правда вечна, и Твоят закон е истина.

143. Скръб и тъга ме постигнаха: Твоите заповеди са моя утеха.

144. Правдата на Твоите откровения е вечна; вразуми ме, и ще живея.

145. Викам от все сърце: чуй ме, Господи, - и ще спазя Твоите устави.

146. Тебе призовавам: спаси ме, и ще пазя Твоите откровения.

147. Предварям зората и викам: на Твоето слово се уповавам.

148. Очите ми предварят утринната стража, за да се вдълбочавам в Твоето слово.

149. Чуй моя глас по милостта Си, Господи; по Твоя съд оживи ме.

150. Приближиха се ония, които замислят лукавство; далече са те от Твоя закон.

151. Близък си Ти, Господи, и всички Твои заповеди са истина.

152. Отдавна узнах за Твоите откровения, които си Ти утвърдил навеки.

153. Погледни към моята неволя и ме избави, защото не забравям Твоя закон.

154. Застъпи се за делото ми и ме защити; по Твоето слово оживи ме.

155. Далеч е от нечестивците спасението, защото те не търсят Твоите наредби.

156. Много са Твоите щедрости, Господи, по Твоя съд оживи ме.

157. Много са моите гонители и врагове, но от Твоите откровения не отстъпвам.

158. Виждам отстъпниците и се съкрушавам, понеже те не пазят Твоето слово.

159. Виж, колко обичам Твоите заповеди; по милостта Си, Господи, оживи ме.

160. Истината е основа на Твоето слово, и вечен е всеки съд на Твоята правда.

161. Князете ме гонят безвинно, но сърцето ми се бои от Твоето слово.

162. Радвам се на Твоето слово, както оня, който е получил голяма печалба.

163. Мразя лъжата и се гнуся от нея, а Твоя закон обичам.

164. Седем пъти на ден Те прославям за съдбите на Твоята правда.

165. Голям е мирът у ония, които обичат Твоя закон, и за тях няма препъване.

166. Уповавам се на Твоето спасение, Господи, и Твоите заповеди изпълнявам.

167. Душата ми пази Твоите откровения, и аз ги много обичам.

168. Пазя Твоите заповеди и Твоите откровения, защото всичките ми пътища са 

пред Тебе.

169. Да стигне моят вик пред лицето Ти, Господи; вразуми ме по Твоето слово.

170. Да дойде молбата ми пред Твоето лице; избави ме по Твоето слово.

171. Устата ми ще произнасят хвала, кога ме научиш на Твоите устави.
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рo7в. Провэщaетъ љзhкъ м0й словесA тво‰, ћкw вс‰ зaпwвэди тво‰ 
прaвда.
рo7г. Да бyдетъ рукA твоS є4же сп7сти1 мz, ћкw зaпwвэди тво‰ и3зв0лихъ.
рo7д. Возжелaхъ сп7сeніе твоE, гDи, и3 зак0нъ тв0й поучeніе моE є4сть.
рo7є. ЖивA бyдетъ душA моS и3 восхвaлитъ тS: и3 судьбы6 тво‰ пом0гутъ 
мнЁ.
рo7ѕ. Заблуди1хъ ћкw nвчA поги1бшее: взыщи2 рабA твоего2, ћкw зaповэдій 
твои1хъ не забhхъ.
Слaва:
Каfjсма }i.
Пёснь степeней, рf7i.
№. Ко гDу, внегдA скорбёти ми2, воззвaхъ, и3 ўслhша мS.
в7. ГDи, и3збaви дyшу мою2 t ўстeнъ непрaведныхъ и3 t љзhка льсти1ва.
G. Что2 дaстсz тебЁ, и3ли2 что2 приложи1тсz тебЁ къ љзhку льсти1ву;
д7. Стрёлы си1льнагw и3з8wщрє1ны, со ќгльми пустhнными.
є7. Ўвы2 мнЁ, ћкw пришeльствіе моE продолжи1сz, всели1хсz съ селє1ніи 
кидaрскими:
ѕ7. Мн0гw пришeльствова душA моS: съ ненави1дzщими ми1ра бёхъ ми1ренъ:
з7. Е#гдA глаг0лахъ и5мъ, борsху мS тyне.
Пёснь степeней, Rк.
№. Возвед0хъ џчи мои2 въ г0ры, tню1дуже пріи1детъ п0мощь моS.
в7. П0мощь моS t гDа, сотв0ршагw нeбо и3 зeмлю.
G. Не дaждь во смzтeніе ноги2 твоеS, нижE воздрeмлетъ хранsй тS:
д7. СE, не воздрeмлетъ, нижE ќснетъ хранsй ї}лz.
є7. ГDь сохрани1тъ тS, гDь покр0въ тв0й на рyку деснyю твою2.
ѕ7. Во дни2 с0лнце не њжжeтъ тебE, нижE лунA н0щію.
з7. ГDь сохрани1тъ тS t всsкагw ѕлA, сохрани1тъ дyшу твою2 гDь:
}. ГDь сохрани1тъ вхождeніе твоE и3 и3схождeніе твоE, t нhнэ и3 до вёка.
Пёснь степeней, рк7а.
№. Возвесели1хсz њ рeкшихъ мнЁ: въ д0мъ гDень п0йдемъ.
в7. Стоsще бsху н0ги нaшz во дв0рэхъ твои1хъ, їеrли1ме.
G. Їеrли1мъ зи1ждемый ћкw грaдъ, є3мyже причaстіе є3гw2 вкyпэ.
д7. Тaмw бо взыд0ша кwлёна, кwлёна гDнz, свидёніе ї}лево, и3сповёдатисz 
и4мени гDню:
є7. Ћкw тaмw сэд0ша прест0ли на сyдъ, прест0ли въ домY дв7довэ.
ѕ7. Вопроси1те же ±же њ ми1рэ їеrли1ма: и3 nби1ліе лю1бzщымъ тS.
з7. Бyди же ми1ръ въ си1лэ твоeй, и3 nби1ліе въ столпостэнaхъ твои1хъ.
}. Рaди брaтій мои1хъ и3 бли1жнихъ мои1хъ глаг0лахъ ќбw ми1ръ њ тебЁ.
f7. Д0му рaди гDа бGа нaшегw взыскaхъ бlг†z тебЁ.
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172. Езикът ми ще възвести Твоето слово, защото всички Твои заповеди са 

праведни.

173. Да ми бъде Твоята ръка на помощ, защото Твоите заповеди избрах.

174. Господи, жадувам за Твоето спасение, и Твоят закон е моя утеха.

175. Да живее душата ми и да Те слави, и Твоите съдби да ми помогнат.

176. Заблудих се като загубена овца: подири Твоя раб, защото не съм забравил 

Твоите заповеди.

ПСАЛОМ 119. 

1. Към Господа викнах в скръбта си, и Той ме чу.

2. Господи, избави душата ми от лъжливи уста, от лукав език.

3. Какво ще ти даде и какво ще ти прибави лукавият език? -

4. Изострените стрели на силния с разпалени въглени от смрика.

5. Горко мене, че пребъдвам в Мосох, живея при шатрите Кидарски.

6. Дълго живя душата ми с ония, които мразят мира.

7. Аз съм мирен; но щом заговоря, те се готвят за война.

ПСАЛОМ 120. 

1. Подигам очи към планините, отдето ще ми помощ дойде.

2. Моята помощ е от Господа, Който сътвори небето и земята.

3. Той не ще даде да се поклати ногата ти; няма да задреме Оня, Който те пази;

4. не дреме и не спи, Който пази Израиля.

5. Господ е твой пазител; Господ е твоя сянка откъм твоята дясна ръка.

6. Слънцето денем няма да те удари, нито месечината нощем.

7. Господ ще те опази от всякакво зло; ще опази твоята душа (Господ).

8. Господ ще пази твоето излизане и твоето влизане отсега и довека.

ПСАЛОМ 121. 

1. Зарадвах се, когато ми казаха: да идем в дома Господен.

2. Ето, нозете ми стоят в твоите порти, Иерусалиме, -

3. Иерусалиме, който си устроен като град, сглобен в едно,

4. където възлизат колената, Господните колена, по закона Израилев, да славят 

името Господне.

5. Там стоят престолите на съда, престолите на дома Давидов.

6. Искайте мир за Иерусалим: да добруват ония, които те обичат!

7. Да бъде мир в твоите стени, добруване - в твоите чертози!

8. Заради моите братя и моите ближни казвам: мир тебе!

9. Заради дома на Господа, нашия Бог, желая ти добро.
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Пёснь степeней, рк7в.
№. Къ тебЁ возвед0хъ џчи мои2, живyщему на нб7си2.
в7. СE, ћкw џчи р†бъ въ рукY госп0дій свои1хъ, ћкw џчи рабhни въ рукY 
госпожи2 своеS: тaкw џчи нaши ко гDу бGу нaшему, д0ндеже ўщeдритъ ны2.
G. Поми1луй нaсъ, гDи, поми1луй нaсъ, ћкw помн0гу и3сп0лнихомсz 
ўничижeніz:
д7. Наипaче нап0лнисz душA нaша поношeніz гобзyющихъ и3 ўничижeніz 
г0рдыхъ.
Пёснь степeней, рк7г.
№. Ћкw ѓще не гDь бы бhлъ въ нaсъ, да речeтъ ќбw ї}ль:
в7. Ћкw ѓще не гDь бы бhлъ въ нaсъ, внегдA востaти человёкwмъ на ны2, 
u5бо живhхъ пожeрли бhша нaсъ:
G. ВнегдA прогнёватисz ћрости и4хъ на ны2, u5бо водA потопи1ла бы нaсъ.
д7. Пот0къ прeйде душA нaша:
є7. U5бо прeйде душA нaша в0ду непостоsнную.
ѕ7. Бlгословeнъ гDь, и4же не дадE нaсъ въ лови1тву зубHмъ и4хъ.
з7. ДушA нaша ћкw пти1ца и3збaвисz t сёти ловsщихъ: сёть сокруши1сz, и3 
мы2 и3збaвлени бhхомъ.
}. П0мощь нaша во и4мz гDа, сотв0ршагw нeбо и3 зeмлю.
Слaва:
Пёснь степeней, рк7д.
№. Надёющіисz на гDа, ћкw горA сіHнъ: не подви1житсz въ вёкъ живhй во 
їеrли1мэ.
в7. Г0ры w4крестъ є3гw2, и3 гDь w4крестъ людeй свои1хъ, t нhнэ и3 до вёка.
G. Ћкw не њстaвитъ гDь жезлA грёшныхъ на жрeбій првdныхъ, ћкw да не 
пр0струтъ првdніи въ беззакHніz рyкъ свои1хъ.
д7. Ўбlжи2, гDи, бlг‡z и3 пр†выz с®цемъ.
є7. Ўклонsющыzсz же въ развращє1ніz tведeтъ гDь съ дёлающими 
беззак0ніе: ми1ръ на ї}лz.
Пёснь степeней, рк7є.
№. ВнегдA возврати1ти гDу плёнъ сіHнь, бhхомъ ћкw ўтёшени.
в7. ТогдA и3сп0лнишасz рaдости ўстA н†ша, и3 љзhкъ нaшъ весeліz: тогдA 
рекyтъ во kзhцэхъ: возвели1чилъ є4сть гDь сотвори1ти съ ни1ми.
G. Возвели1чилъ є4сть гDь сотвори1ти съ нaми: бhхомъ веселsщесz.
д7. Возврати2, гDи, плэнeніе нaше, ћкw пот0ки ю4гомъ.
є7. Сёющіи слезaми, рaдостію п0жнутъ.
ѕ7. Ходsщіи хождaху и3 плaкахусz, метaюще сёмена сво‰: грzдyще же 
пріи1дутъ рaдостію, взeмлюще руко‰ти сво‰.
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ПСАЛОМ 122.

1. Подигам очи към Тебе, Който живееш на небесата!

2. Ето, както очите на слугите са обърнати към ръката на господарите им, както 

очите на слугинята - към ръката на господарката й, тъй и нашите очи - към 

Господа, нашия Бог, докле Той ни помилува.

3. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, защото доста сме сити на презрение;

4. доста е сита душата ни на хули от надменни и на унижение от горделиви.

ПСАЛОМ 123. 

1. Ако не беше Господ с нас, - нека каже Израил, -

2. ако не беше Господ с нас, когато людете се дигнаха против нас, -

3. живи биха ни погълнали, когато пламна тяхната ярост против нас;

4. води биха ни потопили, поток би преминал над нашата душа, -

5. бурни води биха преминали над нашата душа.

6. Благословен Господ, Който не ни предаде за плячка на техните зъби.

7. Душата ни се избави като птица от примка на ловци: примката се скъса, и ние 

се избавихме.

8. Нашата помощ е в името на Господа, Който сътвори небето и земята.

ПСАЛОМ 124. 

1. Който се надява Господу, е като планина Сион, - няма да се помръдне: той 

пребъдва вечно.

2. Планините са около Иерусалим, а Господ е около Своя народ отсега и навеки.

3. Защото (Господ) няма да остави жезъла на нечестивците върху жребия на 

праведните, за да не протягат праведниците ръце към беззаконието.

4. Господи, прави добро на добрите и на правите по сърце.

5. А които се отклоняват по свои криви пътища, тях Господ да остави да ходят с 

ония, които вършат беззаконие. Мир на Израиля!

ПСАЛОМ 125. 

1. Когато Господ връщаше Сионовите пленници, ние като че сънувахме:

2. тогава устата ни бяха пълни с веселие, и езикът ни - с пение; тогава между 

народите се говореше: “велико нещо извърши Господ над тях!”

3. Велико нещо извърши Господ над нас: ние се радвахме.

4. Върни, Господи, нашите пленници като потоците на юг.

5. Които са сели със сълзи, ще жънат с радост.

6. Който с плач е носил семе, с радост ще се върне, носейки своите снопи.
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Пёснь степeней, рк7ѕ.
№. Ѓще не гDь сози1ждетъ д0мъ, всyе труди1шасz зи1ждущіи: ѓще не гDь 
сохрани1тъ грaдъ, всyе бдЁ стрегjй.
в7. Всyе вaмъ є4сть ќтреневати: востaнете по сэдёніи kдyщіи хлёбъ 
болёзни, є3гдA дaстъ возлю1блєннымъ свои6мъ с0нъ.
G. СE, достоsніе гDне сhнове, мздA плодA чрeвнzгw.
д7. Ћкw стрёлы въ руцЁ си1льнагw, тaкw сhнове tтрzсeнныхъ.
є7. Бlжeнъ, и4же и3сп0лнитъ желaніе своE t ни1хъ: не постыдsтсz, є3гдA 
глаг0лютъ врагHмъ свои6мъ во вратёхъ.
Пёснь степeней, рк7з.
№. Бlжeни вси2 боsщіисz гDа, ходsщіи въ путeхъ є3гw2:
в7. Труды2 °плодHвъ°  твои1хъ снёси: бlжeнъ є3си2, и3 добро2 тебЁ бyдетъ.
G. ЖенA твоS ћкw лозA плодови1та въ странaхъ д0му твоегw2:
д7. Сhнове твои2 ћкw новосаждє1ніz м†сличнаz w4крестъ трапeзы твоеS.
є7. СE, тaкw бlгослови1тсz человёкъ боsйсz гDа.
ѕ7. Бlгослови1тъ тS гDь t сіHна, и3 ќзриши бlг†z їеrли1ма вс‰ дни6 животA 
твоегw2,
з7. И# ќзриши сhны сынHвъ твои1хъ: ми1ръ на ї}лz.
Пёснь степeней рк7и.
№. Мн0жицею брaшасz со мн0ю t ю4ности моеS, да речeтъ ќбw ї}ль:
в7. Мн0жицею брaшасz со мн0ю t ю4ности моеS, и4бо не премог0ша мS.
G. На хребтЁ моeмъ дёлаша грBшницы, продолжи1ша беззак0ніе своE.
д7. ГDь првdнъ ссэчE вы6z грёшникwвъ.
є7. Да постыдsтсz и3 возвратsтсz вспsть вси2 ненави1дzщіи сіHна:
ѕ7. Да бyдутъ ћкw травA °на здёхъ° , ћже прeжде восторжeніz и4зсше:
з7. Е$юже не и3сп0лни руки2 своеS жнsй, и3 нёдра своегw2 руко‰ти собирazй:
}. И# не рёша мимоходsщіи: бlгословeніе гDне на вы2, бlгослови1хомъ вы2 во 
и4мz гDне.
Слaва:
Пёснь степeней, рк7f.
№. И#з8 глубины2 воззвaхъ къ тебЁ, гDи: гDи, ўслhши глaсъ м0й.
в7. Да бyдутъ ќши твои2 внeмлющэ глaсу молeніz моегw2.
G. Ѓще беззакHніz нaзриши, гDи, гDи, кто2 постои1тъ; ћкw ў тебє2 
њчищeніе є4сть.
д7. И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тS, гDи, потерпЁ душA моS въ сл0во 
твоE: ўповA душA моS на гDа.
є7. T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz да ўповaетъ ї}ль на 
гDа:
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ПСАЛОМ 126. 

1. Ако Господ не съзида къщата, напразно ще се трудят строителите й; ако Господ 

не опази града, напразно ще бди стражата.

2. Напразно вие ставате рано, седите до късно, ядете хляба на скръбта, когато Той 

на Своя възлюбен дава сън.

3. Ето, наследие от Господа са децата, награда от Него е плодът на утробата.

4. Каквото са стрелите в ръката на силния, това са младите синове.

5. Блажен човек, който е напълнил стрелника си с тях! Те няма да се засрамят, 

когато ще говорят с враговете при портите.

ПСАЛОМ 127. 

1. Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по Неговите пътища!

2. Ти ще ядеш от труда на ръцете си: блазе ти, ще добруваш!

3. Жена ти в твоя дом ще бъде като плодовита лоза; синовете ти - като маслинени 

клони около твоята трапеза:

4. тъй ще бъде благословен оня човек, който се бои от Господа!

5. Господ ще те благослови от Сион, и ти ще видиш добруването на Иерусалим 

през всички дни на живота си;

6. ще видиш синове от синовете си. Мир на Израиля!

ПСАЛОМ 128. 

1. Много са ме притеснявали още от младини - нека каже Израил;

2. много са ме притеснявали още от младини, ала не са ме надвили.

3. По гърба ми орачи ораха, прокарваха дългите си бразди.

4. Но Господ е праведен: Той разсече оковите на нечестивците.

5. Да се посрамят и се обърнат назад всички, които мразят Сион!

6. Да бъдат като трева на покрив, която изсъхва, преди да бъде изтръгната,

7. с която жътвар няма да напълни ръката си, и сноповързач - шепата си;

8. и минувачите няма да кажат: благословение Господне на вас; благославяме ви в 

име Господне!

ПСАЛОМ 129. 

1. От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. 

2. Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми.

3. Господи, ако Ти забелязваш беззаконията - кой ще устои, Господи?

Но в Тебе е прошката, нека благоговеят пред Тебе.

4. Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам.

5. Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража - утрото, много повече, 

отколкото стража - утрото.
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ѕ7. Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе: и3 т0й и3збaвитъ ї}лz 
t всёхъ беззак0ній є3гw2.
Пёснь степeней, Rл.
№. ГDи, не вознесeсz сeрдце моE, нижE вознес0стэсz џчи мои2: нижE ходи1хъ 
въ вели1кихъ, нижE въ ди1вныхъ пaче менE.
в7. Ѓще не смиреномyдрствовахъ, но вознес0хъ дyшу мою2, ћкw tдоeное на 
мaтерь свою2, тaкw воздaси на дyшу мою2.
G. Да ўповaетъ ї}ль на гDа t нhнэ и3 до вёка.
Пёснь степeней, рlа.
№. Помzни2, гDи, дв7да и3 всю2 кр0тость є3гw2:
в7. Ћкw клsтсz гDеви, њбэщaсz бGу їaкwвлю:
G. Ѓще вни1ду въ селeніе д0му моегw2, и3ли2 взhду на џдръ постeли моеS:
д7. Ѓще дaмъ с0нъ nчи1ма мои1ма, и3 вёждома мои1ма дремaніе, и3 пок0й 
скраніaма мои1ма:
є7. Д0ндеже њбрsщу мёсто гDеви, селeніе бGу їaкwвлю.
ѕ7. СE, слhшахомъ | во є3vфрafэ, њбрэт0хомъ | въ полsхъ дубрaвы:
з7. Вни1демъ въ селє1ніz є3гw2, поклони1мсz на мёсто, и3дёже стоsстэ н0зэ 
є3гw2.
}. Воскrни2, гDи, въ пок0й тв0й, ты2 и3 ківHтъ с™hни твоеS.
f7. Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz прaвдою, и3 прпdбніи твои2 возрaдуютсz.
‹. Дв7да рaди рабA твоегw2, не tврати2 лицE помaзаннагw твоегw2.
№i. Клsтсz гDь дв7ду и4стиною, и3 не tвeржетсz є3S: t плодA чрeва твоегw2 
посаждY на прест0лэ твоeмъ.
в7i. Ѓще сохранsтъ сhнове твои2 завётъ м0й и3 свидBніz мо‰ сі‰, и5мже 
научY |, и3 сhнове и4хъ до вёка сsдутъ на прест0лэ твоeмъ.
Gi. Ћкw и3збрA гDь сіHна, и3зв0ли и5 въ жили1ще себЁ.
д7i. Сeй пок0й м0й во вёкъ вёка, здЁ вселю1сz, ћкw и3зв0лихъ и5.
є7i. Лови1тву є3гw2 бlгословлszй бlгословлю2, ни1щыz є3гw2 насhщу хлёбы:
ѕ7i. Сщ7eнники є3гw2 њблекY во сп7сeніе, и3 прпdбніи є3гw2 рaдостію возрaдуютсz.
з7i. Тaмw возращY р0гъ дв7дови, ўгот0вахъ свэти1льникъ помaзанному 
моемY.
}i. Враги2 є3гw2 њблекY студ0мъ, на нeмъ же процвэтeтъ с™hнz моS.
Пёснь степeней, рlв.
№. СE, что2 добро2, и3ли2 что2 красно2, но є4же жи1ти брaтіи вкyпэ;
в7. Ћкw мЂро на главЁ, сходsщее на брадY, брадY ґарHню, сходsщее на 
nмeты nдeжды є3гw2:
G. Ћкw росA ґермHнскаz сходsщаz на г0ры сіw6нскіz: ћкw тaмw заповёда 
гDь бlгословeніе и3 жив0тъ до вёка.
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6. Нека се уповава Израил на Господа, защото у Господа е милостта, и пълно е у 

Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония.

ПСАЛОМ 130. 

1. Господи, сърцето ми не се е гордяло, очите ми не са се високо дигали, и аз не 

съм се занимавал с велики и непостижими за мен работи.

2. Не смирявах ли и не успокоявах ли душата си като дете, отбито от майчини 

гърди? Душата ми беше в мене като дете от гърди отбито.

3. Нека се уповава Израил на Господа отсега и довека.

ПСАЛОМ 131. 

1. Спомни си, Господи, Давида и всичката му тъга:

2. как той се е клел Господу, давал оброк на Силния Иаковов:

3. “няма да вляза под шатрата на дома си, няма да легна на леглото си;

4. няма да дам сън на очите си и дрямка на веждите си,

5. докле не намеря място за Господа, жилище за Силния Иаковов.”

6. Ето, ние слушахме за него в Ефрат, намерихме го в Иаримските полета.

7. Да идем в Неговото жилище, да се поклоним пред подножието на нозете Му.

8. Застани, Господи, на мястото на Твоя покой, - Ти и ковчегът на Твоето 

могъщество.

9. Твоите свещеници ще се облекат в правда, и Твоите светии ще се зарадват.

10. Заради Твоя раб Давида не отвръщай лице от помазаника Си.

11. Кле се Господ Давиду в истината, и няма да се отрече от нея: от плода на 

твоята утроба ще поставя на престола ти.

12. Ако твоите синове спазват Моя завет и Моите откровения, на които ще ги 

науча, то синовете им ще седят вечно на твоя престол.

13. Защото Господ избра Сион, силно пожела Си (го) за жилище.

14. “Това е Мое покоище навеки: тука ще се поселя, защото го силно пожелах.

15. Ще благословя и преблагословя храната му, сиромасите му с хляб ще наситя;

16. свещениците му ще облека в спасение, и светиите му с радост ще се зарадват.

17. Там ще въздигна рог Давиду, ще поставя светило на Моя помазаник.

18. Враговете му ще облека в срам, а на него ще сияе венецът му.

ПСАЛОМ 132. 

1. Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят наедно!

2. То е като драгоценен елей върху глава, който се стича по брада, брадата 

Ааронова, който се стича по краищата на одеждата му;

3. като роса ермонска, която пада на планините Сионски, защото там Господ 

изрече благоволение и живот навеки.
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Пёснь степeней, рlг.
№. СE, нhнэ бlгослови1те гDа, вси2 раби2 гDни, стоsщіи въ хрaмэ гDни, во 
дв0рэхъ д0му бGа нaшегw.
в7. Въ н0щехъ воздэжи1те рyки вaшz во с™†z и3 бlгослови1те гDа.
G. Бlгослови1тъ тS гDь t сіHна, сотвори1вый нeбо и3 зeмлю.
Слaва:
Каfjсма f7i.
Ґллилyіа, рlд.
№. Хвали1те и4мz гDне, хвали1те, раби2 гDа,
в7. Стоsщіи во хрaмэ гDни, во дв0рэхъ д0му бGа нaшегw.
G. Хвали1те гDа, ћкw блaгъ гDь: п0йте и4мени є3гw2, ћкw добро2:
д7. Ћкw їaкwва и3збрA себЁ гDь, ї}лz въ достоsніе себЁ:
є7. Ћкw ѓзъ познaхъ, ћкw вeлій гDь, и3 гDь нaшъ над8 всёми б0ги:
ѕ7. Вс‰, є3ли6ка восхотЁ гDь, сотвори2 на нб7си2 и3 на земли2, въ морsхъ и3 во 
всёхъ бeзднахъ.
з7. ВозводS џблаки t послёднихъ земли2, мHлніи въ д0ждь сотвори2, 
и3зводsй вётры t сокр0вищъ свои1хъ.
}. И$же порази2 пeрвенцы є3гЂпєтскіz t человёка до скотA:
f7. ПослA знaмєніz и3 чудесA посредЁ тебє2, є3гЂпте, на фараHна и3 на вс‰ 
рабы6 є3гw2.
‹. И$же порази2 kзhки мнHги и3 и3зби2 цари2 крёпки:
№i. СиHна царS ґморрeйска и3 w4га царS васaнска, и3 вс‰ ц†рствіz хана†нска:
в7i. И# дадE зeмлю и4хъ достоsніе, достоsніе ї}лю лю1демъ свои6мъ.
Gi. ГDи, и4мz твоE въ вёкъ, и3 пaмzть твоS въ р0дъ и3 р0дъ:
д7i. Ћкw суди1ти и4мать гDь лю1демъ свои6мъ, и3 њ рабёхъ свои1хъ ўм0литсz.
є7i. Јдwли kзы6къ сребро2 и3 злaто, дэлA рyкъ человёческихъ:
ѕ7i. ЎстA и4мутъ, и3 не возглаг0лютъ: џчи и4мутъ, и3 не ќзрzтъ:
з7i. Ќши и4мутъ, и3 не ўслhшатъ: нижe бо є4сть дyхъ во ўстёхъ и4хъ.
}i. Под0бни и5мъ да бyдутъ творsщіи | и3 вси2 надёющіисz на нS.
f7i. Д0ме ї}левъ, бlгослови1те гDа: д0ме ґарHнь, бlгослови1те гDа: д0ме леv-
jинъ, бlгослови1те гDа:
к7. Боsщіисz гDа, бlгослови1те гDа.
к7а. Бlгословeнъ гDь t сіHна, живhй во їеrли1мэ.
Ґллилyіа, рlє.
№. И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
в7. И#сповёдайтесz бGу богHвъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
G. И#сповёдайтесz гDеви господeй: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
д7. Сотв0ршему чудесA вє1ліz є3ди1ному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
є7. Сотв0ршему небесA рaзумомъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
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ПСАЛОМ 133. 

1. Благословете сега Господа, всички раби Господни, които стоите нощем в дома 

Господен (в дворите на дома на нашия Бог).

2. Дигнете ръце към светилището и благословете Господа!

3. Ще те благослови от Сион Господ, Който сътвори небето и земята.

ПСАЛОМ 134. 

1. Хвалете името Господне, хвалете раби Господни,

2. които стоите в дома Господен, в дворите на дома на нашия Бог.

3. Хвалете Господа, защото Господ е благ; възпявайте името Му, защото това е 

сладостно,

4. защото Господ Си избра Иакова, Израиля за Свое достояние.

5. Познах, че Господ е велик, и Господ наш е по-високо от всички богове.

6. Господ върши всичко, що иска, на небесата и на земята, в моретата и във 

всички бездни;

7. издига облаци от краищата на земята, прави светкавици при дъжд, извежда 

вятър из Своите скривалища.

8. Той порази първородните в Египет от човек до добитък,

9. прати личби и чудеса всред тебе, Египте, върху фараона и върху всичките му 

раби,

10. порази много народи и изтреби силни царе:

11. Сихона, цар аморейски, и Ога, цар васански, и всички царства ханаански;

12. и земята им даде за наследие, за наследие на Своя народ Израиля.

13. Господи, Твоето име е вечно; Господи, споменът за Тебе е от рода в род.

14. Защото Господ ще съди Своя народ и ще се смили над Своите раби.

15. Езическите идоли са сребро и злато, дело на човешки ръце:

16. имат уста, ала не говорят, имат очи, ала не виждат;

17. имат уши, ала не чуват, и в устата им няма дишане.

18. Подобни тям ще бъдат ония, които ги правят, и всеки, който се тям надява.

19. Доме Израилев, благословете Господа! Доме Ааронов, благословете Господа!

20. Доме Левиев, благословете Господа! Вие, които се боите от Господа, 

благословете Господа!

21. Благословен от Сион Господ, Който живее в Иерусалим!

ПСАЛОМ 135. 

1. Славете Господа, защото Той е благ, защото е вечна милостта Му.

2. Славете Бога на боговете, защото е вечна милостта Му.

3. Славете Господа на господарите, защото е вечна милостта Му;

4. Оногова, Който едничък прави велики чудеса, защото е вечна милостта Му;

5. Който премъдро сътвори небесата, защото е вечна милостта Му;
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ѕ7. Ўтверди1вшему зeмлю на водaхъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
з7. Сотв0ршему свэти6ла вє1ліz є3ди1ному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
}. С0лнце во џбласть днE: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
f7. ЛунY и3 ѕвёзды во џбласть н0щи: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
‹. Порази1вшему є3гЂпта съ пeрвенцы є3гw2: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
№i. И# и3звeдшему ї}лz t среды2 и4хъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
в7i. Рук0ю крёпкою и3 мhшцею выс0кою: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
Gi. Раздёльшему чермн0е м0ре въ раздэлє1ніz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
д7i. И# провeдшему ї}лz посредЁ є3гw2: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
є7i. И# и3стрsсшему фараHна и3 си1лу є3гw2 въ м0ре чермн0е: ћкw въ вёкъ 
млcть є3гw2.
ѕ7i. Провeдшему лю1ди сво‰ въ пустhни: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
з7i. Порази1вшему цари2 вє1ліz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
}i. И# ўби1вшему цари2 крBпкіz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
f7i. СиHна царS ґморрeйска: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
к7. И# w4га царS васaнска: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
к7а. И# дaвшему зeмлю и4хъ достоsніе: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
к7в. Достоsніе ї}лю рабY своемY: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
к7г. Ћкw во смирeніи нaшемъ помzнy ны гDь: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
к7д. И# и3збaвилъ ны2 є4сть t врагHвъ нaшихъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
к7є. Даsй пи1щу всsкой пл0ти: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
к7ѕ. И#сповёдайтесz бGу нбcному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
Дв7ду їеремjемъ, рlѕ.
№. На рэкaхъ вавmлHнскихъ, тaмw сэд0хомъ и3 плaкахомъ, внегдA помzнyти 
нaмъ сіHна:
в7. На вeрбіихъ посредЁ є3гw2 њбёсихомъ nргaны нaшz.
G. Ћкw тaмw вопроси1ша ны2 плёншіи нaсъ њ словесёхъ пёсней, и3 вeдшіи 
нaсъ њ пёніи: восп0йте нaмъ t пёсней сіHнскихъ.
д7. Кaкw воспоeмъ пёснь гDню на земли2 чуждeй;
є7. Ѓще забyду тебE, їеrли1ме, забвeна бyди десни1ца моS.
ѕ7. Прильпни2 љзhкъ м0й гортaни моемY, ѓще не помzнY тебє2, ѓще не 
предложY їеrли1ма, ћкw въ начaлэ весeліz моегw2.
з7. Помzни2, гDи, сhны є3дw6мскіz въ дeнь їеrли1мль глаг0лющыz: и3стощaйте, 
и3стощaйте до њсновaній є3гw2.
}. Дщи2 вавmлHнz њкаsннаz, бlжeнъ, и4же воздaстъ тебЁ воздаsніе твоE, 
є4же воздалA є3си2 нaмъ:
f7. Бlжeнъ, и4же и4метъ и3 разбіeтъ младeнцы тво‰ њ кaмень.
Слaва:
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6. Който утвърди земята върху водите, защото е вечна милостта Му;

7. Който сътвори великите светила, защото е вечна милостта Му;

8. слънцето - да управлява деня, защото е вечна милостта Му;

9. луната и звездите - да управляват нощта, защото е вечна милостта Му;

10. Който порази Египет в неговите първородни, защото е вечна милостта Му;

11. и изведе Израиля изсред него, защото е вечна милостта Му;

12. с крепка ръка и простряна мишца, защото е вечна милостта Му;

13. Който раздели Червено море, защото е вечна милостта Му;

14. и преведе посред него Израиля, защото е вечна милостта Му;

15. и хвърли фараона с войската му в Червено море, защото е вечна милостта 

Му;

16. Който преведе Своя народ през пустинята, защото е вечна милостта Му;

17. Който порази велики царе, защото е вечна милостта Му;

18. и уби силни царе, защото е вечна милостта Му;

19. Сихона, цар аморейски, защото е вечна милостта Му;

20. и Ога, цар васански, защото е вечна милостта Му;

21. и даде земята им за наследие, защото е вечна милостта Му;

22. за наследие на Своя раб Израиля, защото е вечна милостта Му;

23. Който си спомни за нас в нашето унижение, защото е вечна милостта Му;

24. и ни избави от враговете ни, защото е вечна милостта Му;

25. дава храна на всяка плът, защото е вечна милостта Му.

26. Славете Бога Небесний, защото е вечна милостта Му.

ПСАЛОМ 136.

1. При реките Вавилонски - там седяхме и плачехме, кога си спомняхме за Сион;

2. на върбите всред Вавилон, окачихме нашите арфи.

3. Там нашите пленители искаха от нас песни, и нашите притеснители - веселие: 

попейте ни песни сионски.

4. Как да пеем Господня песен на чужда земя?

5. Ако те забравя, Иерусалиме, - нека ме забрави десницата ми;

6. нека прилепне езикът ми о небцето ми, ако те не помня, ако не поставя 

Иерусалим начело на моето веселие.

7. Припомни, Господи, на Едомовите синове деня на Иерусалим, когато те 

думаха: разрушавайте, разрушавайте до основите му!

8. Дъще Вавилонска, опустошителко! Блажен, който ти отплати за туй, що си 

нам сторила!

9. Блажен, който вземе и разбие о камък твоите младенци!
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Pал0мъ дв7ду, ґггeа и3 захaріи, рlз.
№. И#сповёмсz тебЁ, гDи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, и3 пред8 ѓгGлы воспою2 тебЁ, 
ћкw ўслhшалъ є3си2 вс‰ глаг0лы ќстъ мои1хъ:
в7. Поклоню1сz ко хрaму с™0му твоемY и3 и3сповёмсz и4мени твоемY њ млcти 
твоeй и3 и4стинэ твоeй, ћкw возвели1чилъ є3си2 над8 всёмъ и4мz твоE с™0е.
G. В0ньже ѓще дeнь призовy тz, ск0рw ўслhши мS: ўмн0жиши мS въ 
души2 моeй си1лою твоeю.
д7. Да и3сповёдzтсz тебЁ, гDи, вси2 цaріе зeмстіи, ћкw ўслhшаша вс‰ 
глаг0лы ќстъ твои1хъ:
є7. И# да воспою1тъ въ путeхъ гDнихъ, ћкw вeліz слaва гDнz:
ѕ7. Ћкw выс0къ гDь, и3 смирє1нныz призирaетъ, и3 высHкаz и3здалeча вёсть.
з7. Ѓще пойдY посредЁ ск0рби, живи1ши мS: на гнёвъ вр†гъ мои1хъ простeрлъ 
є3си2 рyку твою2, и3 сп7сe мz десни1ца твоS.
}. ГDь воздaстъ за мS: гDи, млcть твоS во вёкъ: дёлъ рукY твоє1ю не 
прeзри.
Въ конeцъ дв7ду, pал0мъ захaріинъ, въ разсёzніи, рlи.
№. ГDи, и3скуси1лъ мS є3си2 и3 познaлъ мS є3си2: ты2 познaлъ є3си2 сэдaніе моE и3 
востaніе моE.
в7. Ты2 разумёлъ є3си2 помышлє1ніz мо‰ и3здалeча:
G. Стезю2 мою2 и3 ќже моE ты2 є3си2 и3зслёдовалъ и3 вс‰ пути6 мо‰ прови1дэлъ 
є3си2.
д7. Ћкw нёсть льсти2 въ љзhцэ моeмъ: сE, гDи, ты2 познaлъ є3си2
є7. Вс‰ послBднzz и3 дрє1внzz: ты2 создaлъ є3си2 мS и3 положи1лъ є3си2 на мнЁ 
рyку твою2.
ѕ7. Ўдиви1сz рaзумъ тв0й t менE, ўтверди1сz, не возмогY къ немY.
з7. Кaмw пойдY t д¦а твоегw2; и3 t лицA твоегw2 кaмw бэжY;
}. Ѓще взhду на нб7о, ты2 тaмw є3си2: ѓще сни1ду во ѓдъ, тaмw є3си2.
f7. Ѓще возмY крилB мои2 рaнw и3 вселю1сz въ послёднихъ м0рz,
‹. И# тaмw бо рукA твоS настaвитъ мS, и3 ўдержи1тъ мS десни1ца твоS.
№i. И# рёхъ: є3дA тмA поперeтъ мS; и3 н0щь просвэщeніе въ слaдости моeй.
в7i. Ћкw тмA не помрачи1тсz t тебє2, и3 н0щь ћкw дeнь просвэти1тсz: ћкw 
тмA є3S, тaкw и3 свётъ є3S.
Gi. Ћкw ты2 °создaлъ°  є3си2 ўтрHбы мо‰, воспріsлъ мS є3си2 и3з8 чрeва 
мaтере моеS.
д7i. И#сповёмсz тебЁ, ћкw стрaшнw ўдиви1лсz є3си2: ч{дна дэлA тво‰, и3 
душA моS знaетъ ѕэлw2.
є7i. Не ўтаи1сz к0сть моS t тебє2, ю4же сотвори1лъ є3си2 въ тaйнэ, и3 состaвъ 
м0й въ преисп0днихъ земли2.
ѕ7i. Несодёланное моE ви1дэстэ џчи твои2, и3 въ кни1зэ твоeй вси2 
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ПСАЛОМ 137.

1. Славя Те от все сърце, пея Ти пред боговете , (задето послуша всички думи на 

устата ми;)

2. покланям се пред светия Ти храм и славя Твоето име за Твоята милост и 

истина, защото Ти възвеличи словото Си по-високо от всяко Твое име.

3. В деня, когато повиках, Ти ме послуша, всели бодрост в душата ми.

4. Ще Те прославят, Господи, всички земни царе, кога чуят думите на Твоите уста,

5. и ще възпяват Господните пътища; защото е велика славата Господня.

6. Висок е Господ: и смирения вижда, и горделивия отдалеч узнава.

7. Ако тръгна посред злополуки - Ти ще ме оживиш, ще простреш ръка върху 

яростта на моите врагове и Твоята десница ще ме спаси.

8. Господ ще извърши което е потребно за мене! Твоята милост, Господи, е вечна; 

делата на ръцете Си не изоставяй.

ПСАЛОМ 138. 

1. Господи, Ти си ме изпитал и знаеш.

2. Ти знаеш, кога сядам и кога ставам; Ти отдалеч разбираш моите помисли.

3. Ходя ли, почивам ли - Ти ме окръжаваш, и всички мои пътища са Тебе 

известни.

4. Още думата ми не дошла на езика ми, Ти, Господи, вече точно я знаеш.

5. Отзад и отпред Ти ме обгръщаш и слагаш ръка върху мене.

6. Дивно е за мене (Твоето) знание, - то е високо, не мога да го постигна!

7. да отида от Твоя Дух, и от Твоето лице къде да побягна?

8. Възляза ли на небето - Ти си там; сляза ли в преизподнята - и там си Ти.

9. Взема ли крилете на зората и се преселя на край-море, -

10. и там Твоята ръка ще ме поведе, и Твоята десница ще ме удържи.

11. Кажа ли: може би тъмата ще ме скрие, и светлината наоколо ми ще стане нощ;

12. но и тъмата не ще е тъма за Тебе: нощта за Тебе е светла като ден, и тъмата - 

като светлина.

13. Защото Ти си устроил моята вътрешност и си ме изтъкал в майчината ми 

утроба.

14. Славя Те, защото съм дивно устроен. Дивни са Твоите дела, и душата ми 

напълно съзнава това.

15. Не са били скрити от Тебе костите ми, когато съм бил създаван тайно, 

образуван в дълбочината на утробата.

16. Твоите очи видяха зародиша ми; в Твоите книги са записани всичките 

назначени за мене дни, когато нито един от тях още не съществуваше.



189

напи1шутсz: во днeхъ сози1ждутсz, и3 никт0же въ ни1хъ.
з7i. Мнё же ѕэлw2 чeстни бhша дрyзи твои2, б9е, ѕэлw2 ўтверди1шасz 
владhчєствіz и4хъ:
}i. И#зочтY и5хъ, и3 пaче пескA ўмн0жатсz: востaхъ, и3 є3щE є4смь съ тоб0ю.
f7i. Ѓще и3збіeши грёшники, б9е: мyжіе кровeй, ўклони1тесz t менE.
к7. Ћкw ревни1ви є3стE въ помышлeніихъ, пріи1мутъ въ суетY грaды тво‰.
к7а. Не ненави1дzщыz ли тS, гDи, возненави1дэхъ, и3 њ вразёхъ твои1хъ 
и3стazхъ;
к7в. Совершeнною нeнавистію возненави1дэхъ |: во враги2 бhша ми2.
к7г. И#скуси1 мz, б9е, и3 ўвёждь сeрдце моE: и3стzжи1 мz и3 разумёй стєзи2 
мо‰:
к7д. И# ви1ждь, ѓще пyть беззак0ніz во мнЁ, и3 настaви мS на пyть вёченъ.
Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, рlf.
№. И#зми1 мz, гDи, t человёка лукaва, t мyжа непрaведна и3збaви мS:
в7. И%же помhслиша непрaвду въ сeрдцы, вeсь дeнь њполчaху бр†ни:
G. И#з8wстри1ша љзhкъ св0й ћкw ѕміи1нъ: ћдъ ѓспідовъ под8 ўстнaми и4хъ.
д7. Сохрани1 мz, гDи, и3з8 руки2 грёшничи, t человBкъ непрaведныхъ и3зми1 мz, 
и5же помhслиша запsти стwпы2 мо‰.
є7. Скрhша г0рдіи сёть мнЁ и3 ќжы, препsша сёть ногaма мои1ма:
ѕ7. При стези2 соблaзны положи1ша ми2.
з7. Рёхъ гDеви: бGъ м0й є3си2 ты2, внуши2, гDи, глaсъ молeніz моегw2.
}. ГDи, гDи, си1ло сп7сeніz моегw2, њсэни1лъ є3си2 над8 глав0ю моeю въ дeнь 
брaни.
f7. Не предaждь менE, гDи, t желaніz моегw2 грёшнику: помhслиша на мS, 
не њстaви менE, да не когдA вознесyтсz.
‹. ГлавA њкружeніz и4хъ, трyдъ ўстeнъ и4хъ покрhетъ |.
№i. Падyтъ на ни1хъ ќгліz џгнєннаz, низложи1ши | во страстeхъ, и3 не 
постоsтъ.
в7i. Мyжъ љзhченъ не и3спрaвитсz на земли2: мyжа непрaведна ѕл†z ўловsтъ 
во и3стлёніе.
Gi. Познaхъ, ћкw сотвори1тъ гDь сyдъ ни1щымъ и3 мeсть ўбHгимъ.
д7i. Nбaче првdніи и3сповёдzтсz и4мени твоемY, и3 вселsтсz прaвіи съ лицeмъ 
твои1мъ.
Слaва:
Pал0мъ дв7ду, Rм.
№. ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS: вонми2 глaсу молeніz моегw2, внегдA 
воззвaти ми2 къ тебЁ.
в7. Да и3спрaвитсz моли1тва моS ћкw кади1ло пред8 тоб0ю: воздэsніе рукY 
моє1ю, жeртва вечeрнzz.

190

17. Колко са възвишени за мене Твоите помисли, Боже, и колко е голям техният 

брой!

18. Да ги изброявам ли, - но те са по-многобройни и от пясъка; кога се 

пробуждам, аз съм все още с Тебе.

19. О, да беше Ти, Боже, поразил нечестивеца! Махнете се от мене, 

кръвожадници!

20. Те говорят против Тебе нечестиво; суетно замислят Твоите врагове.

21. Аз ли да не мразя ония, които Тебе мразят, Господи, и да се не гнуся от ония, 

които въстават против Тебе?

22. С пълна омраза ги мразя: те ми са врагове.

23. Изпитай ме, Боже, и узнай сърцето ми; изпитай ме и узнай моите помисли;

24. и виж, дали не съм на опасен път, и ме насочи във вечен път.

ПСАЛОМ 139. 

1. Избави ме, Господи, от зъл човек, запази ме от потисник:

2. те мислят зло в сърце си, всеки ден се опълчват за бой;

3. изострят езика си като змия; под устата им е аспидна отрова.

4. Запази ме, Господи, от ръцете на нечестивеца, запази ме от потисниците, които 

са намислили да поклатят стъпките ми.

5. Горделивите заложиха клопки за мене и примки, простряха мрежа по пътя, 

6. нагласиха клопки за мене.

7. Аз казах Господу: Ти си Бог мой: чуй, Господи, гласа на моите молби.

8. Господи, Господи, Сило на моето спасение! Ти покри главата ми в деня на 

битката.

9. Не давай, Господи, що нечестивец желае; не давай сполука на лошия му 

замисъл: той ще се възгордее.

10. Нека върху главата на ония, които ме окръжават, падне злото на техните 

собствени уста.

11. Да паднат върху тях живи въглени; да бъдат хвърлени в огън, в пропаст, та да 

не станат.

12. Злоезичният човек няма да се закрепи на земята; злото ще завлече потисника 

в погибел.

13. Зная, че Господ ще извърши съд за угнетените и правда за бедните.

14. Да, праведните ще славят Твоето име; непорочните ще обитават пред Твоето 

лице.

ПСАЛОМ 140. 

1. Господи, към Тебе викам: побързай към мене, чуй гласа на молбата ми, когато 

викам към Тебе!

2. Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице, въздигането на ръцете 

ми - като вечерна жертва.
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G. Положи2, гDи, хранeніе ўстHмъ мои6мъ и3 двeрь њграждeніz њ ўстнaхъ 
мои1хъ.
д7. Не ўклони2 сeрдце моE въ словесA лукaвствіz, непщевaти вины2 њ грэсёхъ 
съ человёки дёлающими беззак0ніе: и3 не сочтyсz со и3збрaнными и4хъ.
є7. Накaжетъ мS првdникъ ми1лостію и3 њбличи1тъ мS, є3лeй же грёшнагw да 
не намaститъ главы2 моеS: ћкw є3щE и3 моли1тва моS во бlговолeніихъ и4хъ.
ѕ7. Пожє1рты бhша при кaмени судіи6 и4хъ: ўслhшатсz глаг0ли мои2, ћкw 
°возмог0ша° .
з7. Ћкw т0лща земли2 просёдесz на земли2, расточи1шасz кHсти и4хъ при 
ѓдэ.
}. Ћкw къ тебЁ, гDи, гDи, џчи мои2: на тS ўповaхъ, не tими2 дyшу мою2:
f7. Сохрани1 мz t сёти, ю4же состaвиша ми2, и3 t собл†знъ дёлающихъ 
беззак0ніе.
‹. Падyтъ во мрeжу свою2 грBшницы: є3ди1нъ є4смь ѓзъ, д0ндеже прейдY.
№. Рaзума дв7ду, внегдA бhти є3мY въ вертeпэ молsщемусz, рм7а.
в7. Глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ, глaсомъ мои1мъ ко гDу помоли1хсz.
G. Пролію2 пред8 ни1мъ молeніе моE, печaль мою2 пред8 ни1мъ возвэщY.
д7. ВнегдA и3счезaти t менE дyху моемY, и3 ты2 познaлъ є3си2 стєзи2 мо‰: на 
пути2 сeмъ, по немyже хождaхъ, скрhша сёть мнЁ.
є7. Сматрsхъ њдеснyю и3 возглsдахъ, и3 не бЁ знazй менE: поги1бе бёгство t 
менE, и3 нёсть взыскazй дyшу мою2.
ѕ7. Воззвaхъ къ тебЁ, гDи, рёхъ: ты2 є3си2 ўповaніе моE, чaсть моS є3си2 на 
земли2 живhхъ.
з7. Вонми2 молeнію моемY, ћкw смири1хсz ѕэлw2: и3збaви мS t гонsщихъ 
мS, ћкw ўкрэпи1шасz пaче менE.
}. И#зведи2 и3з8 темни1цы дyшу мою2, и3сповёдатисz и4мени твоемY: менE 
ждyтъ првdницы, д0ндеже воздaси мнЁ.
Pал0мъ дв7ду, є3гдA гонsше є3го2 ґвессалHмъ сhнъ є3гw2, рм7в.
№. ГDи, ўслhши моли1тву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй, 
ўслhши мS въ прaвдэ твоeй:
в7. И# не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю 
всsкъ живhй.
G. Ћкw погнA врaгъ дyшу мою2: смири1лъ є4сть въ зeмлю жив0тъ м0й: 
посади1лъ мS є4сть въ тeмныхъ, ћкw мє1ртвыz вёка.
д7. И# ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ смzтeсz сeрдце моE.
є7. Помzнyхъ дни6 дрє1вніz, поучи1хсz во всёхъ дёлэхъ твои1хъ, въ 
творeніихъ рукY твоє1ю поучaхсz.
ѕ7. Воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2: душA моS ћкw землS безв0днаz тебЁ.
з7. Ск0рw ўслhши мS, гDи, и3счезE дyхъ м0й: не tврати2 лицA твоегw2 t 
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3. Постави, Господи, стража на устата ми и огради вратата на устните ми;

4. не давай да се отклони сърцето ми към думи лукави за извиняване грешни 

дела, заедно с людете, които вършат беззаконие, и да не вкуся от техните сласти.

5. Нека праведникът ме наказва: това е милост; нека ме изобличава: това е 

най-добър елей, който няма да повреди главата ми; но моите молби са против 

злодействата на беззаконниците.

6. Техните водачи са се пръснали по стръмни скали и слушат думите ми, защото 

са приятни.

7. Сякаш земята разкъртват и ни дробят; сипят се нашите кости в челюстта на 

преизподнята.

8. Но към Тебе, Господи, Господи, са очите ми; на Тебе се уповавам, не отритвай 

душата ми!

9. Запази ме от подставените за мене примки, от клопките на беззаконниците.

10. Нечестивците ще паднат в своите мрежи, аз пък ще премина.

ПСАЛОМ 141. 

1. С гласа си викнах към Господа, с гласа си се Господу помолих;

2. излях пред Него молбата си: скръбта си Нему открих.

3. Когато изнемогваше духът ми, Ти знаеше моята пътека. На пътя, по който 

ходих, те скришно примки ми поставиха.

4. Гледам надясно и виждам, че никой ме не признава: няма убежище за мене, 

никой се не грижи за душата ми.

5. Викнах към Тебе, Господи, и казах: Ти си мое прибежище и мой дял в земята 

на живите.

6. Чуй моите вопли, защото твърде изнемогнах; избави ме от моите гонители, 

защото те са по-силни от мене.

7. Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име. Около мене ще се 

съберат праведните, кога ми сториш благодеяние.

ПСАЛОМ 142. 

1. Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина; чуй ме по 

Твоята правда

2. и не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един 

от живите.

3. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея 

в тъма като отдавна умрелите, -

4. и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми.

5. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, 

разсъждавам за делата на Твоите ръце.

6. Простирам към Тебе ръце; душата ми е към Тебе като жадна земя.

7. Чуй ме по-скоро, Господи: духът ми изнемогва; не скривай лицето Си от мене, 
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менE, и3 ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ.
}. Слhшану сотвори2 мнЁ заyтра млcть твою2, ћкw на тS ўповaхъ: скажи2 
мнЁ, гDи, пyть, в0ньже пойдY, ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2.
f7. И#зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, гDи, къ тебЁ прибэг0хъ.
‹. Научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: д¦ъ тв0й бlгjй 
настaвитъ мS на зeмлю прaву.
№i. И$мене твоегw2 рaди, гDи, живи1ши мS прaвдою твоeю: и3зведeши t печaли 
дyшу мою2:
в7i. И# млcтію твоeю потреби1ши враги2 мо‰ и3 погуби1ши вс‰ стужaющыz 
души2 моeй: ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь.
Слaва:
Каfjсма к7.
Pал0мъ дв7ду, къ голіafу, рм7г.
№. Бlгословeнъ гDь бGъ м0й, научazй рyцэ мои2 на њполчeніе, пeрсты мо‰ 
на брaнь.
в7. Млcть моS и3 прибёжище моE, застyпникъ м0й и3 и3збaвитель м0й, 
защи1титель м0й, и3 на него2 ўповaхъ: повинyzй лю1ди мо‰ под8 мS.
G. ГDи, что2 є4сть человёкъ, ћкw познaлсz є3си2 є3мY; и3ли2 сhнъ человёчь, 
ћкw вмэнsеши є3гw2;
д7. Человёкъ суетЁ ўпод0бисz: днjе є3гw2 ћкw сёнь прех0дzтъ.
є7. ГDи, преклони2 нб7сA, и3 сни1ди: косни1сz горaмъ, и3 воздымsтсz:
ѕ7. Блесни2 м0лнію, и3 разженeши |: посли2 стрёлы тво‰, и3 смzтeши |.
з7. Посли2 рyку твою2 съ высоты2, и3зми1 мz и3 и3збaви мS t в0дъ мн0гихъ, 
и3з8 руки2 сынHвъ чужди1хъ,
}. И$хже ўстA глаг0лаша суетY, и3 десни1ца и4хъ десни1ца непрaвды.
f7. Б9е, пёснь н0ву воспою2 тебЁ, во pалти1ри десzтострyннэмъ пою2 тебЁ:
‹. Даю1щему сп7сeніе царє1мъ, и3збавлsющему дв7да рабA своего2 t мечA лю1та.
№i. И#збaви мS и3 и3зми1 мz и3з8 руки2 сынHвъ чужди1хъ, и4хже ўстA глаг0лаша 
суетY, и3 десни1ца и4хъ десни1ца непрaвды:
в7i. И$хже сhнове и4хъ ћкw новосаждє1ніz водружє1наz въ ю4ности своeй, 
дщє1ри и4хъ ўд0брєны, преукрaшєны ћкw под0біе хрaма:
Gi. Храни6лища и4хъ и3сп0лнєна, tрыг†ющаz t сегw2 въ сіE: џвцы и4хъ 
многоплHдны, мн0жащыzсz во и3сх0дищихъ свои1хъ: вол0ве и4хъ т0лсти:
д7i. Нёсть падeніz њпл0ту, нижE прох0да, нижE в0плz въ ст0гнахъ и4хъ.
є7i. Ўбlжи1ша лю1ди, и5мже сі‰ сyть: бlжeни лю1діе, и5мже гDь бGъ и4хъ.
ХвалA дв7ду, рм7д.
№. Вознесy тz, б9е м0й, цRю2 м0й, и3 бlгословлю2 и4мz твоE въ вёкъ и3 въ 
вёкъ вёка.
в7. На всsкъ дeнь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE въ вёкъ и3 въ вёкъ 
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за да се не уподобя на ония, които слизат в гроб.

8. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. 

Посочи ми (Господи) пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата 

си.

9. Избави ме, Господи, от моите врагове: към Тебе прибягвам.

10. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог; Твоят благ Дух 

да ме води в земята на правдата.

11. Заради Твоето име, Господи, оживи ме; заради Твоята правда избави от напаст 

душата ми

12. и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които угнетяват 

душата ми, защото аз съм Твой раб.

ПСАЛОМ 143. 

1. Благословен Господ, моя твърдиня, Който учи ръцете ми на бой и пръстите ми 

на война,

2. моя милост и моя ограда, мое прибежище и мой избавител, мой щит, - и аз се 

Нему уповавам; Той ми подчинява моя народ.

3. Господи! що е човек, та го зачиташ, и син човечески, та обръщаш върху него 

внимание?

4. Човек е като дъх; дните му - като преклонна сянка.

5. Господи, наклони небесата и слез; допри се до планините, и те ще задимят;

6. блесни със светкавица и ги пръсни; пусни стрелите Си и ги разстрой;

7. простри ръка от високото, избави ме и спаси ме от големите води, от ръцете на 

синовете другородни,

8. чиито уста говорят суетно и чиято десница е десница на лъжа.

9. Боже, нова песен ще Ти изпея, на десетострунен псалтир ще възпея Тебе,

10. Който даруваш спасение на царете и избавяш Твоя раб Давида от остър меч.

11. Избави ме и спаси от ръцете на синовете другородни, чиито уста говорят 

суетно и чиято десница е десница на лъжата.

12. Нека нашите синове бъдат като буйни растения в младостта си, нашите 

дъщери - като изкусно изваяни стълбове в палати.

13. Да бъдат пълни нашите житници, изобилни с всякаква храна: да се плодят 

нашите овци с хиляди и десетки хиляди по нашите пасбища;

14. да бъдат воловете ни тлъсти; да няма по нашите улици ни обири, ни кражби, 

ни плачове.

15. Блажен онзи народ, който има това! Блажен онзи народ, чийто Господ е Бог!

ПСАЛОМ 144. 

1. Ще Те превъзнасям, Боже мой, Царю (мой), и ще благославям Твоето име 

отвека довека.

2. Всеки ден ще Те благославям и ще възхвалям Твоето име отвека довека.
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вёка.
G. Вeлій гDь и3 хвaленъ ѕэлw2, и3 вели1чію є3гw2 нёсть концA.
д7. Р0дъ и3 р0дъ восхвaлzтъ дэлA тво‰ и3 си1лу твою2 возвэстsтъ:
є7. Великолёпіе слaвы с™hни твоеS возглаг0лютъ и3 чудесA тво‰ повёдzтъ:
ѕ7. И# си1лу стрaшныхъ твои1хъ рекyтъ и3 вели1чіе твоE повёдzтъ:
з7. Пaмzть мн0жества бlгости твоеS tрhгнутъ и3 прaвдою твоeю 
возрaдуютсz.
}. Щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ.
f7. Бlгъ гDь всsчєскимъ, и3 щедрHты є3гw2 на всёхъ дёлэхъ є3гw2.
‹. Да и3сповёдzтсz тебЁ, гDи, вс‰ дэлA тво‰, и3 прпdбніи твои2 да 
бlгословsтъ тS:
№i. Слaву цrтвіz твоегw2 рекyтъ и3 си1лу твою2 возглаг0лютъ,
в7i. Сказaти сыновHмъ человёчєскимъ си1лу твою2 и3 слaву великолёпіz 
цrтвіz твоегw2.
Gi. Цrтво твоE цrтво всёхъ вэкHвъ, и3 вLчество твоE во всsкомъ р0дэ 
и3 р0дэ. Вёренъ гDь во всёхъ словесёхъ свои1хъ и3 прпdбенъ во всёхъ дёлэхъ 
свои1хъ.
д7i. Ўтверждaетъ гDь вс‰ низпaдающыz и3 возставлsетъ вс‰ 
низвeржєнныz.
є7i. Џчи всёхъ на тS ўповaютъ, и3 ты2 даeши и5мъ пи1щу во бlговрeменіи:
ѕ7i. Tверзaеши ты2 рyку твою2 и3 и3сполнsеши всsкое жив0тно бlговолeніz.
з7i. Првdнъ гDь во всёхъ путeхъ свои1хъ и3 прпdбенъ во всёхъ дёлэхъ свои1хъ.
}i. Бли1з8 гDь всBмъ призывaющымъ є3го2, всBмъ призывaющымъ є3го2 во 
и4стинэ:
f7i. В0лю боsщихсz є3гw2 сотвори1тъ, и3 моли1тву и4хъ ўслhшитъ, и3 сп7сeтъ |.
к7. Храни1тъ гDь вс‰ лю1бzщыz є3го2, и3 вс‰ грёшники потреби1тъ.
к7а. ХвалY гDню возглаг0лютъ ўстA мо‰: и3 да бlгослови1тъ всsка пл0ть 
и4мz с™0е є3гw2 въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка.
Слaва:
Ґллилyіа, ґггeа и3 захaріи, рм7є.
№. Хвали2, душE моS, гDа:
в7. Восхвалю2 гDа въ животЁ моeмъ, пою2 бGу моемY, д0ндеже є4смь.
G. Не надёйтесz на кн‰зи, на сhны человёчєскіz, въ ни1хже нёсть сп7сeніz.
д7. И#зhдетъ дyхъ є3гw2, и3 возврати1тсz въ зeмлю свою2: въ т0й дeнь 
поги1бнутъ вс‰ помышлє1ніz є3гw2.
є7. Бlжeнъ, є3мyже бGъ їaкwвль пом0щникъ є3гw2, ўповaніе є3гw2 на гDа бGа 
своего2,
ѕ7. Сотв0ршаго нeбо и3 зeмлю, м0ре, и3 вс‰, ±же въ ни1хъ: хранsщаго и4стину 
въ вёкъ,
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3. Велик е Господ и достоен за хвала, и Неговото величие е неизследимо.

4. Род роду ще възхваля делата Ти и ще разказва за Твоето могъщество.

5. Аз пък ще размишлявам за високата слава на Твоето величие и за Твоите дивни 

дела.

6. Ще говорят за могъществото на Твоите страшни дела, и аз ще разгласям за 

Твоето величие.

7. Ще разгласят паметта на Твоята велика благост и ще възпяват Твоята правда.

8. Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.

9. Благ е Господ към всички, и Неговите щедрости са върху всичките Му дела.

10. Да Те славят, Господи, всички Твои дела, и да Те благославят Твоите светии;

11. да проповядват славата на Твоето царство и да разказват за Твоето 

могъщество,

12. та да знаят синовете човешки за Твоето могъщество и за славното величие на 

Твоето царство.

13. Твоето царство е царство на всички векове, и Твоето владичество във всички 

родове. (Верен е Господ във всичките Си слова и свет във всичките Си дела.)

14. Господ поддържа всички падащи и изправя всички свалени.

15. Очите на всички се на Тебе уповават, и Ти им даваш тяхната храна 

своевременно;

16. отваряш ръката Си и насищаш всичко, що живее по благоволение.

17. Праведен е Господ във всичките Си пътища и благ във всичките Си дела.

18. Близо е Господ към всички, които Го призовават, към всички, които Го в 

истина призовават.

19. Той изпълня желанието на ония, които Му се боят, чува техните вопли и ги 

спасява.

20. Господ пази всички, които Го обичат, а всички нечестиви ще изтреби.

21. Устата ми ще изрекат хвала Господу, и нека всяка плът благославя Неговото 

свето име отвека и довека.

ПСАЛОМ 145. 

1. Душо моя, хвали Господа!

2. Ще възхвалям Господа, доде съм жив; ще пея Богу моему, докле съществувам.

3. Не се надявайте на князе, на син човешки, от когото няма спасение.

4. Излиза духът му, и той се връща в земята си: в оня ден изчезват (всички) 

негови помисли.

5. Блажен, комуто е помощник Бог Иаковов и чиято надежда е у Господа, неговия 

Бог,

6. Който сътвори небето и земята, морето и всичко, що е в тях, Който вечно пази 

вярност,
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з7. Творsщаго сyдъ њби6димымъ, даю1щаго пи1щу ѓлчущымъ. ГDь рэши1тъ 
њков†нныz:
}. ГDь ўмудрsетъ слэпцы2: гDь возв0дитъ низвeржєнныz: гDь лю1битъ 
првdники.
f7. ГDь храни1тъ пришeльцы, си1ра и3 вдовY пріи1метъ, и3 пyть грёшныхъ 
погуби1тъ.
‹. ВоцRи1тсz гDь во вёкъ, бGъ тв0й, сіHне, въ р0дъ и3 р0дъ.
Ґллилyіа, рм7ѕ.
№. Хвали1те гDа, ћкw бlгъ pал0мъ: бGови нaшему да ўслади1тсz хвалeніе.
в7. Зи1ждай їеrли1ма гDь: разсBzніz ї}лєва соберeтъ:
G. И#сцэлszй сокрушє1нныz сeрдцемъ и3 њбzзyzй сокрушє1ніz и4хъ:
д7. И#считazй мн0жество ѕвёздъ, и3 всBмъ и5мъ и3менA нарицazй.
є7. Вeлій гDь нaшъ, и3 вeліz крёпость є3гw2, и3 рaзума є3гw2 нёсть числA.
ѕ7. Пріeмлzй крHткіz гDь, смирszй же грёшники до земли2.
з7. Начни1те гDеви во и3сповёданіи, п0йте бGови нaшему въ гyслехъ:
}. Њдэвaющему нeбо џблаки, ўготовлsющему земли2 д0ждь: 
прозzбaющему на горaхъ травY и3 ѕлaкъ на слyжбу человёкwмъ:
f7. Даю1щему скотHмъ пи1щу и4хъ, и3 птенцє1мъ врaнwвымъ 
призывaющымъ є3го2.
‹. Не въ си1лэ к0нстэй восх0щетъ, нижE въ лhстэхъ мyжескихъ 
бlговоли1тъ:
№i. Бlговоли1тъ гDь въ боsщихсz є3гw2 и3 во ўповaющихъ на млcть є3гw2.
Ґллилyіа, ґггeа и3 захaріи, рм7з.
№. Похвали2, їеrли1ме, гDа, хвали2 бGа твоего2, сіHне:
в7. Ћкw ўкрэпи2 верєи2 врaтъ твои1хъ, блгcви2 сhны тво‰ въ тебЁ.
G. Полагazй предёлы тво‰ ми1ръ, и3 тyка пшени1чна насыщazй тS:
д7. Посылazй сл0во своE земли2, до ск0рости течeтъ сл0во є3гw2,
є7. Даю1щагw снёгъ св0й ћкw в0лну, мглY ћкw пeпелъ посыпaющагw,
ѕ7. Метaющагw г0лоть св0й ћкw хлёбы: проти1ву лицA мрaза є3гw2 кто2 
постои1тъ;
з7. П0слетъ сл0во своE, и3 и3стaетъ |: дхнeтъ дyхъ є3гw2, и3 потекyтъ в0ды.
}. Возвэщazй сл0во своE їaкwву, њправд†ніz и3 судьбы6 сво‰ ї}леви:
f7. Не сотвори2 тaкw всsкому kзhку, и3 судьбы6 сво‰ не kви2 и5мъ.
Слaва:

Ґллилyіа, ґггeа и3 захaріи, рм7и.
№. Хвали1те гDа съ нб7съ, хвали1те є3го2 въ вhшнихъ.
в7. Хвали1те є3го2 вси2 ѓгGли є3гw2: хвали1те є3го2, вс‰ си6лы є3гw2.
G. Хвали1те є3го2, с0лнце и3 лунA: хвали1те є3го2 вс‰ ѕвёзды и3 свётъ.
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7. върши съд над обидени, дава хляб на гладни. Господ отпуща затворници,

8. Господ отваря очите на слепи, Господ изправя прегърбени, Господ обича 

праведни.

9. Господ пази пришълците, поддържа сираче и вдовица, а пътя на нечестивците 

проваля.

10. Господ ще царува вечно; твоят Бог, Сионе, е в род и род. Алилуия.

ПСАЛОМ 146. 

1. Хвалете Господа, защото е добро нещо да се пее на нашия Бог, защото това е 

сладостно, - хвала достойна.

2. Господ съзижда Иерусалим, събира изгнаниците на Израиля.

3. Той изцерява съкрушените по сърце и лекува техните скърби;

4. изчислява броя на звездите; всички тях нарича с имената им.

5. Велик е Господ наш, и велика е силата Му, и разумът Му - неизмерим.

6. Господ въздига смирени, а нечестиви унижава доземи.

7. Пейте поред славословие Господу: пейте с гусли на нашия Бог.

8. Той покрива небето с облаци, приготвя за земята дъжд, прави да расте по 

планините трева (и злак човеку за полза);

9. дава на добитъка храната му и на малките вранчета, които викат към Него.

10. Не на конската сила Той гледа, нито към бързината на човешките нозе 

благоволи;

11. Господ благоволи към ония, които Му се боят, към ония, които се уповават 

на Неговата милост.

ПСАЛОМ 147. 

1. Хвали, Иерусалиме, Господа; хвали, Сионе, твоя Бог,

2. защото Той укрепява заворките на твоите порти, благославя твоите синове 

сред тебе;

3. утвърдява в твоите предели мир, с тлъста пшеница те насища;

4. праща на земята Своето слово; Неговото слово бързо върви;

5. дава сняг като вълна; сипе скреж като пепел;

6. хвърля градушката Си на късове; пред Неговия мраз кой ще устои?

7. Пра’ти словото Си, и всичко се разтапя; духне с вятъра Си, и води потекат.

8. Той яви Своето слово Иакову, Своите наредби и Своите съдби - Израилю.

9. На никой друг народ Той не е сторил това, и Неговите съдби те не знаят. 

ПСАЛОМ 148. 

1. Хвалете Господа от небесата, хвалете Го във висините.

2. Хвалете Го, всички Негови Ангели, хвалете Го, всички Негови воинства.

3. Хвалете Го, слънце и луно, хвалете Го, всички блестящи звезди.
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д7. Хвали1те є3го2, нб7сA нб7съ и3 водA, ћже превhше небeсъ.
є7. Да восхвaлzтъ и4мz гDне: ћкw т0й речE, и3 бhша: т0й повелЁ, и3 
создaшасz.
ѕ7. Постaви | въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка: повелёніе положи2, и3 не ми1мw 
и4детъ.
з7. Хвали1те гDа t земли2, ѕмjевє и3 вс‰ бє1здны:
}. Џгнь, грaдъ, снёгъ, г0лоть, дyхъ бyренъ, твор‰щаz сл0во є3гw2:
f7. Г0ры и3 вси2 х0лми, древA плодонHсна и3 вси2 кeдри:
‹. Ѕвёріе и3 вси2 ск0ти, гaди и3 пти6цы перн†ты:
№i. Цaріе зeмстіи и3 вси2 лю1діе, кн‰зи и3 вси2 судіи6 зeмстіи:
в7i. Ю$нwши и3 дBвы, стaрцы съ ю4нотами.
Gi. Да восхвaлzтъ и4мz гDне: ћкw вознесeсz и4мz тогw2 є3ди1нагw, и3сповёданіе 
є3гw2 на земли2 и3 на нб7си2.
д7i. И# вознесeтъ р0гъ людeй свои1хъ: пёснь всBмъ прпdбнымъ є3гw2, сыновHмъ 
ї}лєвымъ, лю1демъ приближaющымсz є3мY.
Ґллилyіа, рм7f.
№. Восп0йте гDеви пёснь н0ву: хвалeніе є3гw2 въ цRкви прпdбныхъ.
в7. Да возвесели1тсz ї}ль њ сотв0ршемъ є3го2, и3 сhнове сіHни возрaдуютсz њ 
цRи2 своeмъ.
G. Да восхвaлzтъ и4мz є3гw2 въ ли1цэ, въ тmмпaнэ и3 pалти1ри да пою1тъ 
є3мY.
д7. Ћкw бlговоли1тъ гDь въ лю1дехъ свои1хъ, и3 вознесeтъ крHткіz во сп7сeніе.
є7. Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ и3 возрaдуютсz на л0жахъ свои1хъ.
ѕ7. Возношє1ніz б9іz въ гортaни и4хъ, и3 мечи2 nбою1ду nстры2 въ рукaхъ и4хъ:
з7. Сотвори1ти tмщeніе во kзhцэхъ, њбличє1ніz въ лю1дехъ:
}. Свzзaти цари2 и4хъ пyты, и3 сл†вныz и4хъ ручнhми nкHвы желёзными:
f7. Сотвори1ти въ ни1хъ сyдъ напи1санъ. Слaва сіS бyдетъ всBмъ прпdбнымъ 
є3гw2.
Ґллилyіа, Rн.
№. Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, хвали1те є3го2 во ўтвержeніи си1лы є3гw2:
в7. Хвали1те є3го2 °на си1лахъ°  є3гw2, хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1чествіz 
є3гw2:
G. Хвали1те є3го2 во глaсэ трyбнэмъ, хвали1те є3го2 во pалти1ри и3 гyслехъ:
д7. Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3 ли1цэ, хвали1те є3го2 во стрyнахъ и3 nргaнэ:
є7. Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ доброглaсныхъ, хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ 
восклицaніz.
ѕ7. Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.
Слaва, и3 нhнэ: ґллилyіа.
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4. Хвалете Го, небеса на небесата и води, които сте по-високо от небесата.

5. Нека хвалят името на Господа, защото Той (каза - и се създадоха,) заповяда - и 

се сътвориха;    

6. постави ги за вечни векове; даде наредби, които няма да се нарушат.

7. Хвалете Господа от земята, вие, големи риби и всички бездни,

8. огън и град, сняг и мъгла, и ти, бурний ветре, който изпълняваш словото Му,

9. планини и всички хълмове, плодородни дървета и всички кедри,

10. зверове и всеки добитък, влечуги и птици крилати,

11. земни царе и всички народи, князе и всички земни съдии,

12. момци и девойки, старци и деца -

13. всички да хвалят името на Господа; защото само Неговото име е възвеличено, 

Неговата слава е на небесата и на земята.

14. Той въздигна рога на Своя народ, славата на всички Свои светии, на синовете 

Израилеви, близкия Нему народ. Алилуия.

ПСАЛОМ 149. 

1. Пейте Господу песен нова; хвала Нему в събранието на светиите.

2. Да се весели Израил за своя Създател; синовете на Сиона да се радват за своя 

Цар.

3. Да хвалят името Му с хора’, с тимпан и гусли да Му пеят,

4. защото Господ благоволи към Своя народ, прославя смирените със спасение.

5. Да тържествуват светиите в слава, да се радват върху леглата си.

6. Славословия към Бога да бъдат в устата им, и двуостър меч в ръката им,

7. за да извършат отмъщение над народите, наказание над племената,

8. да връзват техните царе във вериги и техните велможи - в окови железни,

9. да извършат над тях писания съд. Тая чест е за всички Негови светии. Алилуия.

ПСАЛОМ 150. 

1. Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му.

2. Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му 

величие.

3. Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли.

4. Хвалете Го с тимпан и хора’, хвалете Го със струни и органи.

5. Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни.

6. Всичко, що диша, да хвали Господа! Алилуия.
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Сeй pал0мъ nс0бь пи1санъ, дв7довъ, и3 внЁ числA Rн pалмHвъ, внегдA 
є3диноб0рствоваше на голіafа.

Мaлъ бёхъ въ брaтіи моeй и3 ю4ншій въ домY nтцA моегw2: пас0хъ џвцы 
nтцA моегw2. 
Рyцэ мои2 сотвори1стэ nргaнъ, и3 пeрсты мои2 состaвиша pалти1рь. 
И# кто2 возвэсти1тъ гDеви моемY; Сaмъ гDь, сaмъ ўслhшитъ: 
сaмъ послA ѓгGла своего2, и3 взsтъ мS t nвeцъ nтцA моегw2, и3 помaза мS 
є3лeемъ помaзаніz своегw2. 
Брaтіz мо‰ добри2 и3 вели1цы: и3 не бlговоли2 въ ни1хъ гDь. 
И#зыд0хъ въ срётеніе и3ноплемeннику, и3 проклsтъ мS јдwлы свои1ми. 
Ѓзъ же и3ст0ргнувъ мeчь t негw2, њбезглaвихъ є3го2 и3 tsхъ поношeніе t 
сынHвъ ї}левыхъ.

Псалом Давидов, на едноборството с Голиата .

Бях най-малък от братята си и най-млад в дома на баща си; пасях бащините си 

овци.

Ръцете ми направиха орган, пръстите ми нагласяваха псалтир.

И кой би възвестил на моя Господ? Сам Господ, Сам Той ме чу.

Той прати Своя вестител, взе ме от бащините ми овци и ме помаза с елея на 

Своето помазание.

Братята ми бяха прекрасни и големи, но Господ не благоволи да избере измежду 

тях.

Излязох аз срещу чужденеца, и той ме прокле със своите идоли.

Но аз измъкнах меча му, обезглавих го и избавих от позор синовете Израилеви.)




