
Псалми Давидови 

 

Драга децо, помаже Бог! 

Замолила бих вас, као што смо и до сада чинили, да на почетку 

читања веронауке изговорите молитву „Оче наш“.  

Учили смо да је Давид још од младости био врло 

музикалан. Поред талента да свира инструмент 

сличан харфи, Давид је написао и 150 псалама због 

чега га зовемо и псалмопојац. Псалми су песме, тј. 

молитве у стиховима у којима славимо Господа или 

се молимо за избављење од невоља и спасење душа 

наших. Књига у којој је сакупљено свих 150 

псалама зове се Псалтир и он се чита и на јутарњем 

и на вечерњем богослужењу и чини саставни део Старог Завета. 

Давид је псалме певао у радости и у тузи и тиме исказивао своју 

веру у Господа, наду на спасење, љубав према Господу, али и 

кајање због учињених грехова. Покајни псалам је псалам 50. и он се 

налази у сваком молитвенику и препорука је да се чита 

свакодневно. Оно што је врло занимљиво јесте да у неким својим 

псалмима Давид говори пророчки и о Христу. Псалам 21. тако 

каже: „...јер ме окружише пси многи, збор лукавих опколише ме; 

прободоше руке моје и ноге. Избројаше све кости моје, а они ме 

погледаше и презреше ме. Разделише одећу моју међу собом, и за 

хаљину моју бацаху коцку.“ Ово се све обистинило приликом 

Распећа Христовог кад су га окружили римски војници, проболи 

руке и ноге и за хаљину његову бацали коцку којем ће припасти. 

Овде вам остављам линк да послушате певање монаха манастира 

Дечана са Косова псалма 22. који се зове „Господ је пастир мој“, а 

испод текст самог псалма да можете да пратите: 

https://www.youtube.com/watch?v=kjLYsgIRvpU 

Псалам 22. 

Господ је пастир мој  

И ничега ме лишити неће 

 На зеленој паши пасе ме  

https://www.youtube.com/watch?v=kjLYsgIRvpU


На тихој води одгаја ме, Алилуја, . . .  

Душу моју опоравља  

Води ме стазама правде  

Имена свога ради Алилуја, . . . 

Ако пођем и посред сени смрти 

Нећу се бојати зла  

Јер си Ти са мном. Алилуја, . . .  

Штап Твој и палица Твоја  

Они ме теше. Алилуја, . . .  

Поставио си преда мном трпезу  

На видику непријатеља мојих. Алилуја, . . .  

Намазао си уљем главу моју  

И препуна је чаша Твоја којом ме појиш. Алилуја, . . .  

И милост Твоја пратиће ме  

У све дане живота мога. Алилуја, . . .  

И ја ћу наставати у дому Господњем задуго. Алилуја, . . . 

 

 

Задатак: Да послушате псалам и да их читате јер су од велике 

духовне користи. 

Молитва „Богородице Дјево“ 

Христос васкрсе! 

Будите ми здраво! 

Љуби вас и поздравља ваша вероучитељица. 


