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25   Бо Він не знехтував і не зне ва -
жив скорботу стражденно го, і не схо -
 вав від нього об личчя Свого, але по -
 чув його, коли він кликав до Нього! 

26   Про Тебе хвала моя в зі бран ні 
великому, принесу обі åт ниці мої пе -
ред тими, хто боїться Його.  

27   Їстимуть смиренні й наси тять -
ся, хвалитимуть Господа ті, хто шу -
кає Його; нехай живе серце ваше на -
ві åки! 

28   Схаменуться і звернуться до 
Господа всі кінці землі å, і по кло нять -
 ся перед Ним усі пле ме на на ро дів, 

29   бо Господнє — Царство, і Він 
панує над народами! 

30   Будуть їсти й поклонятися всі 
заможні на землі; перед Ним по -
клоняться всі, хто повертається в 
по рох і не може себе оживити! 

31   Нащадки їхні служитимуть Йо -
му й будуть зараховані в Гос пода на -
 ві åки. 

32   Прийдуть і сповістять правед-
ність Його людям, тим, хто на ро -
диться, про те, що Він створив! 

 
«Господь — мій Пастир» 

 22   Псалом Давида. 
1   Господь — Пастир мій; і я ні в 

чому не матиму потреби: 
2   Він осе ляє мене на пасо ви сь ках 

зелених і водить мене до вод тихих; 
3   навертає1 душу мою, спрямову -

 ючи мене на стежки пра вед ності за -
ради Iмені Свого. 

4   Якщо я піду й долиною смерт -
ної тіні, то не буду боя тися зла, бо 
Ти зі мною; Твій жезл і Твій посох — 
вони заспокою ють ме не. 

5   Ти приготував пере ді мною тра -
пезу на очах у ворогіåв моїх; нама-
стив єлеєм голову мою; ча ша моя 
переповнена. 

6   Так, благість і милість, нехай су -
 про воджують мене в усі дні жит тя 
мо го, і я перебуватиму в Домі Гос -
 подньому незліченні дні! 

 
«Хто зійде на гору Господню?» 

 23   Псалом Давида. 
1   Господня земля, і все, що на -

пов нює її, всесвіт і всі, хто живе у 
ньому, 

25   Ибо Он не пре зрел и не пре не -
брёг скор бью страж ду ще го, не скрыл 
от не го ли ца Сво е го, но ус лы шал 
его, ког да он воз звал к Не му!  

26   О Те бе хва ла моя в со бра нии ве   -
ли ком, воз дам обе ты мои перед бо -
я  щи ми ся Его.  

27   Будут есть смирённые и на сы -
тятся, вос хва лят Гос по да, ищу щие 
Его; пусть жи вёт серд це ва ше во ве -
ки!  

28   Вспом нят и об ра тят ся к Гос по -
ду все кон цы зем ли, и по кло нят ся 
пред Ним все пле ме на народов,  

29   ибо Гос под не — Цар ст во, и Он 
господствует над на ро да ми! 

30   Бу дут есть и по кло нять ся все 
зажиточные на зем ле; пре кло нят ся 
пред Ним все, нис хо дя щие в прах и 
не мо гу щие себя ожи вить!  

31   По том ст во их будет слу жить 
Ему и бу дет зачтено у Гос пода на-
веки.  

32   При дут и воз вестят прав ед -
ность Его лю дям, тем, кто ро ди т ся, 
о том, что Он со тво рил! 

 
«Гос подь — мой Па с тырь» 

 22   Псалом Давида. 
1   Гос подь — Па с тырь мой; и я ни 

в чём не бу ду нуж дать ся: 
2   Он по ко ит ме ня на злач ных па -

жи тях и во дит ме ня к во дам ти хим;  
3   обращает1 ду шу мою, на прав  ля я 

ме ня на сте зи пра вед ности ра ди 
Име ни Сво е го.  

4   Ес ли я пой ду и до ли ною смер -
тной те ни, не убо юсь зла, ибо Ты со 
мною; Твой жезл и Твой по сох — 
они ус по ка и ва ют ме ня.  

5   Ты при го то вил пре до мною тра -
 пе зу на ви ду у вра гов мо их; ума с тил 
еле ем го ло ву мою; ча ша моя пре  ис -
пол не на.  

6   Так, бла гость и ми лость, пусть 
со про вож дают ме ня во все дни жиз -
ни мо ей, и я пре буду в Доме Гос под -
нем многие дни! 

 
«Кто взойдёт на гору Господню?» 

 23   Псалом Давида. 
1   Гос под ня зем ля и всё, что на -

пол ня ет её, все лен ная и всё жи ву -
щее в ней, 
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