
PSALTIREA PROROCULUI DAVID  

Este vreunul dintre voi în suferinţă? Să se roage. Este cineva cu inimă bună? Să cânte psalmi. (Iacob 5, 13) 

❖ Ce este Psaltirea 

Psaltirea este o carte a Vechiului Testament care cuprinde rugăciunile atribuite regelui David, scrise sub 

inspirația Duhului Sfânt, în forma unor psalmi, adică stihuri în versuri fără rimă, la origine cântate la harpă. 

Numele în limba româna vine de la traducerea din limba greacă. „Psalmoi" s-ar putea traduce prin „cântari 

acompaniate cu instrument muzical".  

Psaltirea cuprinde 150 de psalmi, care au fost împărțiți în 20 de catisme pentru citirea ei în cult. Alături de 

Sfintele Evanghelii și Apostol, Psaltirea este cartea de cult cel mai des folosită în rânduiala bisericească. 

Singura perioadă a anului bisericesc când nu se citeşte Psaltirea este cea cuprinsă între Miercurea Săptămânii 

Patimilor şi Sâmbata Tomii, cu excepţia Deniei din Vinerea Patimilor. Psalmii, grupați în catisme sau luați în 

parte, sunt prezenți în toate slujbele bisericești. 

 

❖ Este obligatoriu a cere binecuvântarea preotului pentru a citi psalmi? Despre ispite 

Binecuvântarea de la preot pentru citirea Psaltirii este bună și recomandată, dar nu este 

obligatorie. De regulă, credincioșii cer binecuvântare să citească psalmi de teama ca valul ispitelor să nu se 

accentueze. Temerea aceasta este însă neîntemeiată. Părintele Paisie Olaru, vorbind despre puterea 

rugăciunii însoțite de psalmi asupra duhurilor necurate, spune: "Diavolii se tem de psalmi pentru că, cine se 

roagă cu psalmi, îi arde pe diavoli ca și cu o sabie de foc. Mare putere are Psaltirea asupra duhurilor rele. 

Cu acestea părinții de demult făceau minuni și alungau duhurile rele din oameni. Iar dacă unii nu citesc 

Psaltirea pentru că se tem de ispite, aceștia sunt creștini fricoși, care vor să iasă la lupta cu diavolii fără 

arme. Or, daca nu avem arme bune la noi, diavolul ne dezarmează și ne ia prizonieri, adică ne face robi ai 

păcatelor, spre osândă. Psaltirea unită cu postul și smerenia sunt cele mai puternice arme împotriva 

diavolilor. Cu acestea, sfinții izgoneau diavolii din lume și coborau pe îngeri pe pământ. Că cine citește 

psalmi imită pe îngeri și cântă împreună cu ei." (Arhim. Ioanichie BĂLAN, Convorbiri duhovnicești, cu pr. 

Paisie Olaru) 

Părintele Arsenie Muscalu spune că: "Citirea din Psaltire este foarte potrivită cu postul și nu este 

primejdioasă în niciun fel, așa cum nu este primejdioasă rugăciunea. E adevărat că în Psaltire sunt 

exprimate anumite lucruri, într-un anumite fel: găsiți acolo un mod de exprimare care arată așa, ca un fel 

de răzbunare, ca un fel de luptă cu vrășmașii. Mai întâi, că peste tot unde este vorba de vrăjmași, noi trebuie 

să înțelegem pe vrăjmașul nevăzut. Psaltirea descrie lupta sufletului cu vrășmașii nevăzuți. De unde pot 

apărea unele ispite: în momentul în care omul se întărâtă în chip pătimaș, citește Psaltirea cu patimă, ca și 

cum și-ar blestema vrășmașii, pe cei care i-au făcut rău; în clipa în care omul face lucrul acesta, e de 

așteptat să se aleagă cu multe ispite. Dar nu din cauza Psaltirii, ci din cauza felului cum o citește. Psaltirea 

nu poate să aducă niciun fel de rău, așa cum nu ne aduce niciun fel de rău rugăciunea. Fiecare însă trebuie 

să simtă care este puterea lui și s-o citească după puterea lui, să nu exagereze. Să-și aleagă ceva după 

puterea lui, să nu citească numai așa de dragul de a citi, urmărind numai cantitatea." 

 

❖ Despre citirea, folosul și înțelegerea Psaltirii 

Sfântul Ioan Gură de Aur : "Mai bine să înceteze soarele călătoria sa, decât să înceteze citirea 

Psaltirii."  

Starețul Varsanufie de la Optina: "Îmi scrie un intelectual foarte tulburat: "Mă simt foarte rău. Cele 

dinafara toate îmi merg bine. Familia mea este unită în dragoste. Femeia mea este bună. Răul este că nu 

am pe nimeni căruia să îmi deschid inima. De aceea sunt mereu obosit sufletește. Femeia mea nu mă 

înțelege. Copiii sunt mici. Ce-mi rămâne de făcut? Cum să mă eliberez de această durere sufletească?" I-am 

răspuns sfătuindu-l să citească Psaltirea. Acolo, la Psalmul 93 va afla cuvintele: "Doamne, când s-au 

înmulțit durerile în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu". "Stăruie asupra acestui stih și 



citește mereu toată Psaltirea. Și cred că Domnul te va ușura". A trecut puțin timp și am primit o scrisoare 

de la el: "Am făcut ascultare. Am început să citesc Psaltirea. Dar nu înțeleg nimic".  I-am răspuns: 

"Starețul Ambrozie a dat următorul răspuns într-o împrejurare asemănătoare: "Tu nu înțelegi, dar 

diavolii o înțeleg foarte bine și fug departe de tine. Citește-o". Și deși acum nu o înțelegi; încet-

încet vei începe sa o înțelegi. Eu nu știu ce se va întâmpla, dar îți repet: citește Psaltirea în fiecare zi câte 

puțin. Și Domnul nu te va lăsa, ci va veni cu mila Sa, te va ajuta și te va mângâia; pentru totdeauna. Amin". 

Maica Siluana Vlad: “Prima şi cea mai puternică rugăciune este Psaltirea. E bine să ceri 

binecuvântare de la părintele duhovnic şi să citeşti în fiecare zi câte o catismă sau un psalm, punând semn 

acolo unde rămâi, pentru ziua următoare. Să nu uiţi însă, atunci când citeşti psalmii, că vrăjmaşii sunt, de 

cele mai multe ori, înlăuntrul nostru, sunt în gândurile noastre. Dacă ne vom birui gândurile rele sau măcar 

le vom opri la timp, mulţi vrăjmaşi exteriori vor dispărea sau se vor preface în prieteni. Apoi, să citeşti în 

fiecare zi un capitol sau măcar câteva versete din Sfintele Evanghelii. Acela e cuvântul lui Dumnezeu şi, citit 

cu regularitate şi atenţie, se “întrupează în noi” şi vrăjmaşii se risipesc ca fumul… Şi al treilea pas, la fel de 

important ca primii doi, este binecuvântarea “celor ce ne urăsc”, “celor ce ne blestemă” aşa cum ne învaţă 

Însuşi Mântuitorul. Există, de asemenea, rugăciuni pentru vrăjmaşi făcute de Sfinţii care au învăţat să 

iubească şi care ne ajută pe noi, neputincioşii, ori de câte ori le citim cu credinţă. Şi ca toate acestea să 

lucreze, învaţă să ierţi, aşa cum ne cere şi ne învaţă Bunul Dumnezeu.” 

 

❖ Rânduiala citirii Psaltirii 

Când se citeşte de către credinciosul de rând, se începe cu formula "Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor 

noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi!", se continuă cu 

rugăciunile începătoare, troparele de umilinţă, "Doamne miluieşte" de 40 de ori, Rugăciunea către Sfânta 

Treime pentru luminarea minţii spre înţelegere, după care se începe a citi Psaltirea "încet şi cu luare aminte, 

fără să te grăbeşti şi cugetând mereu, ca să înţelegi şi cu mintea cele ce citeşti!".  

Fiecare credincios din grupa de 20 de persoane va citi câte o catismă (grupă de psalmi din cartea „Psaltirea”), 

de luni până vineri, astfel încât Psaltirea se va citi integral de către o grupă în fiecare zi, iar pe parcursul unei 

luni calendaristice fiecare credincios va putea citi integral psalmii lui David.  

 

❖ Săptămâna 1 

Luni – Catisma 1 

Marţi – Catisma 2 

Miercuri – Catisma 3 

Joi – Catisma 4 

Vineri – Catisma 5 

 

❖ Săptămâna 2 

Luni – Catisma 6 

Marţi – Catisma 7 

Miercuri – Catisma 8 

Joi – Catisma 9 

Vineri – Catisma 10 

❖ Săptămâna 3 

Luni – Catisma 11 

Marţi – Catisma 12 

Miercuri – Catisma 13 

Joi – Catisma 14 

Vineri – Catisma 15 

 

❖ Săptămâna 4 

Luni – Catisma 16 

Marţi – Catisma 17 

Miercuri – Catisma 18 

Joi – Catisma 19 

Vineri – Catisma 20    

 


