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Обітниця допомоги і захисту 

Божого всім, хто возлюбив Його 
 90   Хто живе під покровом Все -

вишнього, в тіні Все могут ньо го про -
буває1,  

2   говорить Господові: «При ста но -
вище моє й захист мій — Бог мій, на 
Якого я уповаю!» 

3   Він визволить тебе із тенета лов -
ця, від згубної моровиці, 

4   пі åр’ям Своїм укриє тебе, і під 
крилами Його ти будеш у безпеці; 
щит і огорожа — істина Його. 

5   Не боятимешся жаху вночі å, стрі -
ли, що вдень пролітає,  

6   моровиці, що в темряві хо дить, 
зарази, що нищить опі åв дні. 

7   Впаде біля тебе тисяча, і де сять 
тисяч праворуч від тебе, але до тебе 
не наблизиться:  

8   тільки дивитися будеш очи ма 
своїми і бачити відплату не че сти -
вим. 

9   «Бо Ти, Господь, — притулок 
мій!», — Все вишнього об рав ти міс -
цем перебування свого. 

10   Не спіткає тебе лихо, і не на -
бли зиться моровиця до оселі твоєї, 

11   бо ангелам Своїм Він запові -
дає про тебе охороняти тебе на всіх 
дорогах твоїх:  

12   на руках понесуть тебе, та не 
спіткнешся об камінь ногою твоєю;  

13   на аспіда й василі åска насту-
пиш; попиратимеш лева й дра кона. 

14   «За те, що він полюбив Ме не, 
визволю його, захищу йо го, тому 
що він пізнав Ім’я Моє!  

15   Кликатиме до Мене — і по чую 
йо го, з ним Я у скорботі, звільню 
його та прославлю його, 

16   довготою днів насичу його, і 
явлю йому спасі åння Моє!» 

 
Прославляння Бога за Його 

милостиве керування світом 
 91   Псалом. Пісня на день субо -

тній.  
2   Благо є славити2 Госпо да й оспі -

вувати Ім’я Твоє, Все виш ній,  

 
Обетования помощи и защиты 
Божьей всем, возлюбившим Его 

 90   Жи ву щий под кро вом Все -
выш не го, под се нью Все мо гу ще го 
пребывает1,  

2   гово рит Гос по ду: «При бе жи ще 
моё и за щи та моя — Бог мой, на Ко -
то ро го я упо ваю!» 

3   Он из ба вит те бя от се ти лов ца, 
от ги бель ной яз вы, 

4   пе рь я ми Сво и ми осе нит те бя, и 
под кры ль я ми Его ты бу дешь бе зо -
па сен; щит и ог раж де ние – ис ти на Его.  

5   Не убо ишь ся ужа са в но чи, 
стре лы, ле тя щей днём,  

6   яз вы, хо дя щей во мра ке, за ра -
зы, опу с то ша ю щей в пол день.  

7   Па дёт возле те бя ты ся ча и де -
сять ты сяч одес ную те бя, но к те бе 
не при бли зит ся:  

8   толь ко смо т реть бу дешь оча ми 
сво и ми и ви деть воз мез дие не че с -
ти вым. 

9   «Ибо Ты, Гос подь, — прибежище 
моё!», — Все выш не го из брал ты мес -
том обитания своего. 

10   Не при клю чит ся те бе зло, и яз -
ва не при бли зит ся к жи ли щу тво е му,  

11   ибо ан ге лам Сво им Он за по ве -
дает о те бе ох ра нять те бя на всех 
пу тях тво их:  

12   на ру ках по не сут те бя, да не пре-
тк нёшь ся о ка мень но гою тво ею;  

13   на ас пи да и ва си лис ка на ступишь; 
по пи рать бу дешь льва и дра ко на.  

14   «За то, что он воз лю бил Ме ня, 
из бав лю его, за щи щу его, по то му 
что он по знал Имя Моё! 

15   Воз зо вёт ко Мне — и ус лы шу 
его, с ним Я в скор би, из бав лю его и 
про слав лю его,  

16   дол го тою дней на сы щу его, и 
яв лю ему спа се ние Моё!» 

 
Прославление Бога за Его 

милостивое управление миром 
 91   Пса лом. Песнь на день суб -

бот ний.  
2   Бла го есть сла вить2 Гос по да и 

вос певать Имя Твоё, Все выш ний, 

КНИГА ПСАЛМІВ

90:1(1) loon, leen – жити, мешкати, пробувати, перебувати. 
91:2(2) yaw-daw' – славити, хвалити, дякувати. 

90:1(1) loon, leen – жить, обитать, пребывать. 
91:2(2) yaw-daw' – славить, хвалить, благодарить. 

 
 
 
 
 
 
 

Псалом 90  
1  Пс.16:8; 

30:21; 31:7; 35:8; 
Іс.25:4; 32:2; Ос. 
14:8. 

 
2  Пс.141:5. 
 
 
3  Пс.123:7; 

Пр.6:5. 
 
4  Пс.16:8; Мт. 

23:37. 
 
 
 
5  2Цар.22:31; 

Іов.5:19; Пс.83:11; 
111:7-8; Іс.43:2.  

 
 

 
7  Іов.11:19. 
 
 
 
 
8  Пс.36:34; 

111:8; Іс.59:18; 
Мал. 1:5. 

 
 
9  Пс.89:2. 
 
 
 
 
10  Пр.12:21. 
 
 
11  Пс.33:8; 

Мт.4:6; Лк.4:10; 
Євр.1:14 

 
 
12  Іов.5:23; 

Мт.4:6; Лк.4:11. 
 
13  Лк.10:19. 
 
  
14   Пс.9:11; 

144:19; Дан.6:23 
 
 
 
15   Іов.12:4; 

22:27; 33:24; Пс. 
49:15; Іс.43:2; 
Зах.13:9. 

 
16  Іс.43:2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Псалом 91 
 
 
  
2  Пс.146:1. 
 
 


