ЗБІРКА ВІРШІВ ЗІ СВЯТОГО
ПИСЬМА

ОБІТНИЦІ
ПСАЛМІВ

Об тниц Псалм в
Саме у Псалмах ми найкраще можемо побачити себе.
Ця книга Святого Письма сповнена щирих емоцій, хвилювань, пошуків
істини. У євреїв є давня традиція — співати псалми, якщо потрапив у
важку ситуацію.
Чому? Бо слова, що ви читаєте в цій книзі, несуть надію! Тож, коли вам
важко, відкривайте Псалми і славте Бога.
Пропонуємо вам поринути у світ обітниць Божого Слова з Книги Псалмів.
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Господь моє світло й спасіння моє, кого буду боятись? Господь то твердиня
мого життя, кого буду лякатись?” (Псалми 26:1)
Але, Господи, щит Ти для мене та слава моя, і мою голову Ти підіймаєш! Своїм
голосом кличу до Господа, і Він озветься зо святої Своєї гори. (Псалми 3:4,5)
І знайте, що святого для Себе Господь відділив, почує Господь, як я кликати
буду до Нього! (Псалми 4:4)
А всі, хто надію на Тебе складають, хай тішаться, будуть вічно співати вони, і
Ти їх охорониш, і будуть радіти Тобою, хто любить Ім'я Твоє! Бо Ти, Господи,
благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його, як щитом!
(Псалми 5:12,13)
Я надію на милість Твою покладаю, моє серце радіє спасінням Твоїм! Я буду
співати Господеві, бо Він добродійство для мене вчинив. (Псалми 12:6)
Господь моя скеля й твердиня моя, і Він мій Спаситель! Мій Бог моя скеля,
сховаюсь я в ній, Він щит мій, і ріг Він спасіння мого, Він башта моя!
(Псалми 17:3)
І дав Ти мені щит спасіння Свого, а правиця Твоя підпирає мене, і чинить
великим мене Твоя поміч. (Псалми 17:36)
Нехай будуть із волі Твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем
Твоїм, Господи, скеле моя й мій Спасителю! (Псалми 18:15)

Господь то мій Пастир, тому в недостатку не буду, на пасовиськах зелених
оселить мене, на тихую воду мене запровадить! Він душу мою відживляє,
провадить мене ради Ймення Свого по стежках справедливости. Коли я піду
хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо Ти при
мені, Твоє жезло й Твій посох вони мене втішать! Ти передо мною трапезу
зготовив при моїх ворогах, мою голову Ти намастив був оливою, моя чаша то
надмір пиття! Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні
мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи! (Псалми 22:1-6)
Дороги Твої дай пізнати мені, Господи, стежками Своїми мене
попровадь,провадь мене в правді Своїй і навчи Ти мене, бо Ти Бог спасіння
мого, кожен день я на Тебе надіюсь! (Псалми 24:4,5)
Хто той чоловік, що боїться він Господа? Він наставить його на дорогу, котру
має вибрати: душа його житиме в щасті, і насіння його успадкує землю!
(Псалми 24:12,13)
Господь подасть силу народу Своєму, Господь поблагословить миром народ
Свій! (Псалми 28:11)
Нахили Своє ухо до мене, скоро мене порятуй, стань для мене могутньою
скелею, домом твердині, щоб спас Ти мене! Бо ти скеля моя та твердиня
моя, і ради Ймення Свого Ти будеш провадити мене й керувати мене! Ти
витягнеш з пастки мене, що на мене таємно поставили, бо Ти сила моя! У
руку Твою доручаю я духа свого, і Ти мене визволиш, Господи, Боже правди!
(Псалми 30:3-6)
Яка величезна Твоя доброта, яку заховав Ти для тих, хто боїться Тебе, яку
приготовив для тих, хто на Тебе надіється перед людськими синами! Ти їх у
заслоні обличчя Свого заховаєш від людських тенет, Ти їх від лихих язиків у
наметі сховаєш! (Псалми 30:20,21)
Ти покрова моя, Ти від утиску будеш мене стерегти, Ти обгорнеш мене
радістю спасіння! (Псалми 31:7)
Ось око Господнє на тих, хто боїться Його, хто надію на милість Його
покладає, щоб рятувати життя їхнє від смерти, і щоб за час голоду їх
оживляти! Душа наша надію складає на Господа, Він наша поміч і щит
наш,бо Ним радується наше серце, бо на Ймення святеє Його ми надію
кладемо! Нехай Твоя милість, о Господи, буде на нас, коли покладаємо
надію на Тебе! (Псалми 32:18-22)
Ангол Господній табором стає кругом тих, хто боїться його, і визволює їх.
(Псалми 33:8)

Скуштуйте й побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на
Нього кладе! Бійтеся Господа, всі святії Його, бо ті, що бояться Його, недостатку
не мають! (Псалми 33:9,10)
Коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з усіх утисків їхніх визволює їх.
Господь зламаносердим близький, і впокорених духом спасає. Багато лихого
для праведного, та його визволяє Господь з них усіх: Він пильнує всі кості його,
із них жодна не зламається! (Псалми 33:18-21)
Господи, аж до небес милосердя Твоє, аж до хмар Твоя вірність, Твоя
справедливість немов гори Божі, Твої суди безодня велика, людину й худобу
спасаєш Ти, Господи! Яка дорога Твоя милість, о Боже, і ховаються людські
сини в тіні Твоїх крил: вони з ситости дому Твого напоюються, і Ти їх напуваєш з
потока Своїх солодощів, бо в Тебе джерело життя, в Твоїм світлі побачимо
світло! Продовж Свою милість на тих, хто знає Тебе, а правду Свою на людей
щиросердих! (Псалми 35:6-11)
Надійся на Господа й добре чини, землю замешкуй та правди дотримуй!Хай
Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання!На Господа
здай дорогу свою, і на Нього надію клади, і Він зробить, і Він випровадить, немов
світло, твою справедливість, а правду твою немов південь. (Псалми 36:3-6)
Я був молодий і постарівся, та не бачив я праведного, щоб опущений був, ні
нащадків його, щоб хліба просили. Кожен день виявляє він милість та позичає, і
над потомством його благословення. (Псалми 36:25,26)
Хто жертву подяки приносить, той шанує Мене; а хто на дорогу Свою уважає,
Боже спасіння йому покажу! (Псалми 49:23)
Блаженний, хто дбає про вбогого, в день нещастя Господь порятує його!
Господь берегтиме його та його оживлятиме, буде блаженний такий на землі, і
Він не видасть його на поталу його ворогам! (Псалми 40:2,3)
Нехай тішаться та веселяться Тобою усі, хто шукає Тебе, та хто любить
спасіння Твоє, і хай завжди говорять: Хай буде великий Господь! (Псалми 69:5)
Бо сонце та щит Господь, Бог! Господь дає милість та славу, добра не
відмовляє усім, хто в невинності ходить. Господи Саваоте, блаженна людина,
що на Тебе надіється! (Псалми 83:12,13)

Бо Ти, Господи, добрий і вибачливий, і многомилостивий для всіх, хто кличе до
Тебе! (Псалми 85:5)
Що бажав він Мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає Ім'я Моє він;
як він Мене кликатиме, то йому відповім, Я з ним буду в недолі, врятую його та
прославлю його, і довгістю днів Я насичу його, і він бачити буде спасіння Моє!
(Псалми 90:14-16)
Зацвіте справедливий, як пальма, і виженеться, немов кедр на Ливані,
посаджені в домі Господнім цвітуть на подвір'ях нашого Бога, іще в сивині вони
будуть цвісти, будуть ситі та свіжі, щоб розповідати, що щирий Господь, моя
скеля, і в Ньому неправди нема! (Псалми 91:13-16)
Коли я кажу: Похитнулась нога моя, то, Господи, милість Твоя підпирає мене!
Коли мої думки болючі в нутрі моїм множаться, то розради Твої веселять мою
душу! (Псалми 93:18,19)
Хто Господа любить, ненавидьте зло! Хто рятує душі святих Своїх, Той
визволить їх із руки несправедливих. Світло сіється для справедливого, а для
простосердих розрада. Радійте, праведні, Господом, і славте Його святу
пам'ять!
(Псалми 96:10-12)
А милість Господня від віку й до віку на тих, хто боїться Його, і правда Його над
синами синів, що Його заповіта додержують, і що пам'ятають накази Його, щоб
виконувати їх! (Псалми 102:17,18)
Я буду співати Господеві в своєму житті, буду грати для Бога мого, аж поки
живу! Буде приємна Йому моя мова, я Господом буду радіти!(Псалми 103:33,34)
Нехай же подяку складуть Господеві за милість Його, та за чуда Його синам
людським, бо наситив Він спрагнену душу, а душу голодну наповнив добром!
(Псалми 106:8,9)
Блажен муж, що боїться Господа, що заповіді Його любить! Буде сильним
насіння його на землі, буде поблагословлений рід безневинних! Багатство й
достаток у домі його, а правда його пробуває навіки! (Псалми 111:1-3)
Хто подібний до Господа, нашого Бога, що мешкає на висоті, та знижується, щоб
побачити те, що на небесах і на землі? Бідаря Він підводить із пороху, зо сміття
підіймає нужденного, щоб його посадити з вельможними, з вельможними люду
Його! Він неплідну в домі садовить за радісну матір дітей! Алілуя!
(Псалми 112:5-9)

Нехай поблагословить Він тих, хто має до Господа страх, малих та великих!
Нехай вас розмножить Господь, вас і ваших дітей! (Псалми 113:21,22)
Не помру, але житиму, і буду звіщати про чини Господні! (Псалми 117:17)
Це день, що його створив Господь, радіймо та тішмося в нім! (Псалми 117:24)
З дороги свідоцтв Твоїх радію я, як маєтком великим. Про накази Твої
розмовлятиму я, і на стежки Твої буду дивитись. Я буду радіти Твоїми
постановами, слова Твого не забуду! (Псалми 118:14-16)
Провадь мене стежкою Твоїх заповідей, бо в ній я знайшов уподобу. Серце моє
прихили до свідоцтв Твоїх, а не до користи. Відверни мої очі, щоб марноти не
бачили, на дорозі Своїй оживи Ти мене! (Псалми 118:35-37)
Господь то твій Сторож, Господь твоя тінь при правиці твоїй, удень сонце не
вдарить тебе, ані місяць вночі! Господь стерегтиме тебе від усякого зла,
стерегтиме Він душу твою, Господь стерегтиме твій вихід та вхід відтепер аж
навіки! (Псалми 120:5-8)
Оточив Ти мене ззаду й спереду, і руку Свою надо мною поклав. Дивне знання
над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю! Куди я від Духа Твого піду, і
куди я втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, то Ти там, або постелюся в
шеолі ось Ти! Понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря, то рука Твоя й
там попровадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя! (Псалми 138:5-10)
Навчи мене волю чинити Твою, бо Ти Бог мій, добрий Дух Твій нехай
попровадить мене по рівній землі! (Псалми 142:10)
Господь близький всім, хто взиває до Нього, хто правдою кличе Його!Волю тих,
хто боїться Його, Він сповняє, і благання їх чує та їм помагає.
(Псалми 144:18,19)

