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Псалми 68:1(1,2) Для дириґетна хору. Псалом Давидів. Пісня. (2) Нехай 
воскресне Бог, і розпорошаться вороги Його, і нехай від лиця Його 
повтікають Його ненависники!

Псалми 5:9,10(10,11) бо в їхніх устах нема правди, нутро їхнє приносить
нещастя, гріб відкритий їхнє горло, свій язик вони роблять 
гладеньким! 10(11) Признай їх за винних, о Боже, через свої заміри 
хай упадуть, за їхні великі злочинства відкинь їх від Себе, бо вони 
проти Тебе бунтують!

Псалми 7:1,2(3) Жалібна пісня Давидова, яку він співав Господеві в 
справі веніямінівця Куща. 2(3) щоб ворог моєї душі не розшарпав, як 
лев, що кості ламає, й ніхто не рятує!

Псалми 11:6 Він спустить дощем на безбожних горюче вугілля, огонь, і 
сірку, і вітер гарячий, це частка їхньої чаші.

Псалми 18:2(3) 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 18:14(15) Він послав Свої стріли, та їх розпорошив, і стрілив Він 
блискавками, та їх побентежив.

Псалми 18:17(18) він мене врятував від мого потужного ворога, і від моїх
ненависників, бо сильніші від мене вони!

Псалми 18:39(40) Ти ж для бою мене підперізуєш силою, валиш під 
мене моїх ворохобників.

Псалми 18:45(46) в'януть чужинці і тремтять у твердинях своїх...
Псалми 18:48(49) що рятує мене від моїх ворогів, Ти звеличив мене над 

повстанців на мене, спасаєш мене від насильника!
Псалми 23:3 Він душу мою відживляє, провадить мене ради Ймення 

Свого по стежках справедливости.
Псалми 27:11 Дорогу Свою покажи мені, Господи, і провадь мене 

стежкою рівною, ради моїх ворогів!
Псалми 31:15(16) В Твою руку кладу свою долю, Ти ж визволь мене від 

руки ворогів моїх і моїх переслідників!
Псалми 34:4(5) Шукав я був Господа, і Він озвався до мене, і від усіх 

небезпек мене визволив.
Псалми 34:7(8) Ангол Господній табором стає кругом тих, хто боїться 

його, і визволює їх.
Псалми 34:13(14) Свого язика бережи від лихого, а уста свої від 

говорення підступу.
Псалми 34:17(18) Коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з усіх 



утисків їхніх визволює їх.
Псалми 34:18(19) Господь зламаносердим близький, і впокорених 

духом спасає.
Псалми 34:19(20) Багато лихого для праведного, та його визволяє 

Господь з них усіх:
Псалми 35:1-8 Давидів. Судися, о Господи, з тими, хто судиться зо мною

воюй з тими, хто зо мною воює, 2 візьми малого й великого щита, і 
встань мені на допомогу! 3 Дістань списа, і дорогу замкни моїм 
напасникам, скажи до моєї душі: Я спасіння твоє! 4 Нехай 
засоромляться й будуть поганьблені ті, хто чатує на душу мою; хай 
відступлять назад і нехай посоромляться ті, хто лихо мені замишляє.
5 Бодай вони стали, немов та полова на вітрі, і Ангол Господній 
нехай їх жене; 6 нехай буде дорога їхна темна й сковзька, і Ангол 
Господній нехай їх жене, 7 бо вони безпричинно тенета свої 
розставляють на мене, яму копають безвинно на душу мою! 8 Нехай 
нагла загибіль, якої не знає, на нього спаде, і сітка його, яку він 
наставив, хай зловить його у нагле нещастя, бодай він до нього упав!

Псалми 35:10 Скажуть усі мої кості: Господи, хто подібний до Тебе? Ти 
рятуєш убогого від сильнішого над нього, покірного та бідаря від його
дерія.

Псалми 36:7-9(8-10) Яка дорога Твоя милість, о Боже, і ховаються 
людські сини в тіні Твоїх крил: 8(9) вони з ситости дому Твого 
напоюються, і Ти їх напуваєш з потока Своїх солодощів, 9(10) бо в 
Тебе джерело життя, в Твоїм світлі побачимо світло!

Псалми 37:5 На Господа здай дорогу свою, і на Нього надію клади, і Він
зробить,

Псалми 37:23,24 Від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, 
і Він любить дорогу її; 24 коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку 
її підпирає Господь.

Псалми 37:40 і Господь їм поможе та їх порятує, визволить їх від 
безбожних і їх збереже, бо вдавались до Нього вони!

Псалми 39:1 Для дириґетна хору. Єдутуна. Псалом Давидів. (39-2) Я 
сказав: Пильнувати я буду дороги свої, щоб своїм язиком не грішити, 
накладу я вуздечку на уста свої, поки передо мною безбожний.

Псалми 41:4(5) Я промовив був: Господи, май же Ти милість до мене, 
вилікуй душу мою, бо я перед Тобою згрішив!

Псалми 42:5(6),11(12) Чого, душе моя, ти сумуєш, і чого ти в мені 
непокоїшся? Май надію на Бога, бо я Йому буду ще дякувати за 
спасіння Його! 11(12) Чого, душе моя, ти сумуєш, і чого ти в мені 
непокоїшся? Май надію на Бога, бо я Йому буду ще дякувати за 
спасіння Його, мого Бога! (Псалми 43:5)

Псалми 43:1 Розсуди мене, Боже, й справуйся за справу мою із 



людьми небогобійними, визволь мене від людини обмани та кривди!
Псалми 44:4(5) Ти Сам Цар мій, о Боже, звели ж про спасіння для 

Якова:
Псалми 51:4(6) Тобі, одному Тобі я згрішив, і перед очима Твоїми 

лукаве вчинив, тому справедливий Ти будеш у мові Своїй, 
бездоганний у суді Своїм.

Псалми 52:5(7) Отож, Бог зруйнує назавжди тебе, тебе викине й вирве з
намету тебе, й тебе викоренить із країни життя. Села.

Псалми 54:7(9) бо мене воно визволило від усяких нещасть, і я бачу 
занепад моїх ворогів!

Псалми 55:18(19) У мирі Він викупить душу мою, щоб до мене вони не 
зближались, бо багато було їх на мене!

Псалми 59:2(3) Визволь мене від злочинців, і спаси мене від 
кровожерних,

Псалми 60:12(14) Ми мужність виявимо в Бозі, і Він потопче противників
наших!

Псалми 63:11(12) А цар звеселиться у Бозі, буде хвалений кожен, хто 
йому присягає, будуть бо замкнені уста лжемовцям!

Псалми 66:3 Скажіть Богу: Які Твої вчинки грізні! Через силу велику 
Твою Твої вороги піддадуться Тобі,

Псалми 68:6(7) Бог самітних уводить до дому, витягує в'язнів з 
кайданів, тільки відступники мешкати будуть у спаленій сонцем 
землі!

Псалми 68:35(36) Бог грізний у святинях Своїх, Бог ізраїлів Він, що 
народові дає силу й міць, Бог благословенний!

Псалми 70:1(1,2) Для дириґетна хору. Давидів. На пам'ятку. (2) Поквапся
спасти мене, Боже, Господи, поспішися ж на поміч мені!

Псалми 71:4 Боже мій, визволь мене від руки беззаконного, від руки 
того, хто кривдить та гнобить мене,

Псалми 71:13 Нехай посоромляться, хай позникають усі, хто 
ненавидить душу мою, бодай зодяглися в наругу та в сором усі, хто 
прагне для мене лихого!

Псалми 72:12 бо визволить він бідаря, що голосить, та вбогого, що 
немає собі допомоги!

Псалми 76:12(13) Він духа вельмож впокоряє, страшний Він для земних
царів!

Псалми 79:9 Поможи нам, Боже нашого спасіння, ради слави Ймення 
Твого, і збережи нас, і прости наші гріхи ради Ймення Свого!

Псалми 86:17 Учини мені знака на добре, і нехай це побачать мої 
ненависники, і хай засоромлені будуть, бо Ти, Господи, мені допоміг 
та мене звеселив!

Псалми 91:14,15 Що бажав він Мене, то його збережу, зроблю його 



сильним, бо знає ім'я Моє він; 15 як він Мене кликатиме, то йому 
відповім, Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його,

Псалми 92:11(12) і дивилося око моє на занепад моїх ворогів, тих 
злочинців, що на мене встають, почують про це мої уші!

Псалми 103:10 Не за нашими прогріхами Він поводиться з нами, і 
відплачує нам не за провинами нашими.

Псалми 104:9 Ти границю поклав, щоб її вона не перейшла, щоб вона не
вернулася землю покрити.

Псалми 107:6 і в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх 
від утисків їхніх!

Псалми 118:10,12 Всі народи мене оточили, я ж Господнім ім'ям їх 
понищив! 12 Оточили мене немов бджоли, та погасли вони, як 
терновий огонь, я бо Господнім ім'ям їх понищив!

Псалми 121:7,8 Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме 
Він душу твою, 8 Господь стерегтиме твій вихід та вхід відтепер аж 
навіки!

Псалми 138:3 Удень, як взиваю, почуєш мене, підбадьорюєш силою 
душу мою!

Псалми 140:1(1,2),4,5(5,6) Для дириґетна хору. Псалом Давидів. (2) 
Визволь мене від людини лихої, о Господи, бережи мене від 
насильника, 4(5) Пильнуй мене, Господи, від рук нечестивого, 
бережи мене від насильника, що задумали стопи мої захитати... 5(6) 
Чванливі сховали на мене тенета та шнури, розтягли свою сітку при 
стежці, сільця розмістили на мене! Села.

Псалми 142:6(7) Прислухайся ж Ти до благання мого, бо зробився я 
зовсім нужденний! Визволь мене від моїх переслідників, бо стали 
сильніші від мене вони!

Псалми 143:9 Урятуй мене, Господи, від моїх ворогів, бо до Тебе 
вдаюся!

Псалми 147:14 чинить мир у границі твоїй, годує тебе пшеницею 
щирою,

Псалми 149:6-9 прославлення Бога на їхніх устах, а меч обосічний ув 
їхніх руках, 7 щоб чинити між племенами помсту, між народами 
кари, 8 щоб їхніх царів пов'язати кайданами, а їхніх вельмож 
ланцюгами, 9 щоб між ними чинити суд написаний! Він величність 
для всіх богобійних! Алілуя!
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