
БОЖИЙ ЗАХИСТ
У ЧАСИ СМУТКУ

“А для вас, хто Ймення Мойого боїться, зійде 
Сонце Правди та лікування в промінях Його...”! 
(Малахії 4:2)

“...люди будуть мертвіти від страху й чекання того, 
що йде на ввесь світ...” (Євангеліє від Луки 21:26).

ПСАЛМ 91
(молитва про Божий захист)

Хто живе під покровом Всевишнього, хто в 
тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до 
Господа: Охороно моя та твердине моя, 

Боже мій, я надіюсь на Нього! 

Бо Він тебе вирве зтенет птахолова, з моро-
виці згубної, Він пером Своїм вкриє тебе, 
і під крильми Його заховаєшся ти! Щит та 
лук Його правда. Не будеш боятися страху 
нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані 
зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, 
що нищить опівдні, впаде тисяча з боку від 

тебе, і десять тисяч праворуч від тебе, 
до тебе ж не дійде!... 

Тільки своїми очима подивишся, і заплату 
безбожним попобачиш, бо Господа, охорону 
мою, Всевишнього ти учинив за своє при-

становище! Тебе зло не спіткає, і до намету 
твого вдар не наблизиться, бо Своїм Анго-
лам Він накаже про тебе, щоб тебе пильну-

вали на всіх дорогах твоїх, на руках вони 
будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь 

своєї ноги! На лева й вужа ти наступиш, 
левчука й крокодила ти будеш топтати! 

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!

“Господь моє світло й спасіння моє, кого буду 
боятись? Господь то твердиня мого життя, 
кого буду лякатись?“ (Псалми 27:1).

“Коли я піду хоча б навіть долиною смертної 
темряви, то не буду боятися злого, бо Ти (Господи) 
при мені, – Твоє жезло й Твій посох – вони мене 
втішать!” (Псалми 22:4).

“Господнє Ім’я сильна башта: до неї втече спра-
ведливий і буде безпечний” (Приповісті 18:10).

“Премудрим сам себе не величай у думці; бійся 
Господа й стережись лихого. За те Він пошле тобі у 
тіло здоров’я та силу в кості твої” (Приповісті 3:7-8).

“І сказав Він: Коли дійсно будеш ти слухати голосу 
Господа, Бога твого, і будеш робити слушне в очах 
Його, і будеш слухатися заповідей Його, і будеш ви- 
конувати всі постанови Його, то всю хворобу, що Я 
поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо Я 
Господь, Лікар твій!” (Вихід 15:26).

“І будеш служити ти Господеві, Богові своєму, і Він 
поблагословить твій хліб та воду твою, і з-посеред 
тебе усуне хворобу” (Вихід 23:25).

“І впокоряться люди Мої, що над ними кличеться Ім’я 
Моє, і помоляться, і будуть шукати Мене, і повернуть 
зо злих своїх доріг, то Я вислухаю з небес, і прощу 
їхній гріх, та й вилікую їхній Край!” (2 Хронік 7:14).

“Господь добрий для тих, хто надію на Нього кладе, 
для душі, що шукає Його! Добре, коли людина в 
мовчанні надію кладе на спасіння Господнє” 
(Плач Єремії 3:25-26).

“Бо Він (Господь) заховає мене дня нещастя в 
Своїй скинії, сховає мене потаємно в Своєму 
наметі, на скелю мене проведе!” (Псалми 26:5).

“Покладіть на Нього всю вашу журбу, бо Він 
опікується вами” (1 Петра 5:7).


