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ПСАЛОМЪ 91 
 

1 Който живѣе подъ покрива на Всевишнаго, 
ще пребивае подъ сѣнката на Всемогѫщаго. 

2 Ще казвамъ за Господа:Той е прибѣжище мое 
и крепость моя, Богъ мой – на Него ще се надѣя. 

3 Защото Той ще те избавя отъ сѣтьта1 на ловеца 
и отъ губителенъ моръ. 

4 Съ перата Си ще те покрива 
и подъ крилата Му ще имашъ прибѣжище: 
Неговата Истина е щитъ и всеорѫжие. 

5 Нѣма да се боишъ отъ нощенъ страхъ, 
отъ стрелата, която лети дене. 

6 Отъ моръ, който ходи въ тъмнина, 
отъ погибель, която запустява всрѣдъ пладнина. 

7 Тисяща2 ще падатъ отъ страната ти, 
и десеть тисящи – отдѣсно ти, 
но при тебе нѣма да се приближи. 

8 Само съ очитѣ си ще гледашъ 
и ще видишъ въздаянието на нечестивитѣ. 

9 Понеже ти си направилъ Господа, моето упование, 
Вишнаго, свое прибѣжище. 

10 Нѣма да ти случи никакво зло, 
и язва нѣма да се приближи при жилището ти. 

11 Защото ще заповѣда на ангелитѣ Си за тебе, 
да те пазятъ въ вситѣ твои пѫтища. 

12 На рѫце ще те подигатъ, 
да не би да препънешъ о камъкъ ногата си. 

13 Ще настѫпишъ лъвъ и аспидъ3, 
ще стѫпчешъ младъ лъвъ и ламя. 

14 Понеже положи въ Мене любовьта си, 
за то ще го избавя: 
ще го туря въ безопасность, защото позна Името Ми. 

15 Ще Ме призове, и ще го послушамъ, 
съ него ще съмъ, когато е въ скръбь, 
ще го избавя и ще го прославя. 

16 Ще го наситя съ дългоденствие 
         и ще му покажа Спасението Си.  
                                                                         Аминъ. 

1 Сет (остар.) – клопка; мрежа (бел.ред.). 
2 Тисяща (остар.) – хиляда (бел.ред). 
3 Аспид (остар.) – отровна змия (бел.ред). 

                                                 



 
ДЕВЕТДЕСЕТ И ПЪРВИ ПСАЛОМ 

 
(размишления) 

1969 г. 
 
Постепенното проникване в съдържанието и темата на 91-вия псалом може да 

послужи като огледало на нашето ученическо движение към Истината. За хората на 
изкуството – този псалом би ги вдъхновил за благородно творчество. Поетът би 
написал отлична поема, музикантът и композиторът биха създали една симфония или 
опера, писателят би написал прекрасна пиеса. Най-после, добрият и даровит режисьор 
ще постави пиесата и ще пресъздаде съдържанието на псалома във видима форма. 

При обикновеното прочитане на псалома човек застава в недоумение. Чувства 
нещо неправилно в строежа на изказването. Първоначално прозвучава някаква 
констатация, мъдрост, идваща от далечината на вековете, отнасяща се до всички: 

 
1 Който живѣе подъ покрива на Всевишнаго, 

ще пребивае подъ сѣнката на Всемогѫщаго. 
 
Следващото изречение може да се вземе като поука от тази мъдрост, изказана от 

автора на поемата. Но както ще видим по-нататък, тук се крие началото на идеята в 
този псалом: мъдростта на вековете е доловена от човек и той проговаря, той прави 
признание за отношенията си към Бога: 

 
2 Ще казвамъ за Господа:Той е прибѣжище мое 

и крепость моя, Богъ мой – на Него ще се надѣя. 
 
И така, имаме изказване в първо лице, във второ лице, а в почти целия останал 

текст на псалома пак говори в първо лице, докато най-после взема думата някой 
съвсем нов, но присъствал там, за да изкаже своите одобрителни мисли и обещания. 

Разбира се, всичко това ще бъде последователно разгледано, като се възползваме 
от ценните указания на Учителя. Като забележка ще кажа, че някои читатели на 91-ви 
псалом бяха стигнали дотам, че измениха текста на изказване само в първо лице, но 
това само измести мистичната форма, изложена в сцената, която се описва. 

Това, което ще ви прочета, е резултат от вслушването ми в поръчението на 
Учителя: 

„Размишлявайте при казване на молитвите!“ 
„Размишлявайте при изказването на 91-ви псалом!“ 
„Размишлявайте при пеенето на братските песни!“ 
Възползвах се и от обяснението, дадено от Учителя за 91-вия псалом, което 

именно ни въвежда за разбирането му. 
Учителя почти не е говорил в беседите Си за 91-ви псалом. Срещал съм само 

частично обяснение в тома „Божествената мисъл“ – лекции на Младежкия окултен 
клас, което ще спомена на съответното място. Обясненията Му са отбелязани в 
напечатания на едно картонче текст на псалома, гдето се разграничават действащите 
лица. Това картонче навремето се разпространи между нас. 



Учителя, запитан защо ни е препоръчал, между всички псалми, да четем тъкмо 
91-ви псалом, Той е отговорил: „Само в този псалом имаме случай да говори Господ“. 

 
Деветдесет и първият псалом представя сцена на Посвещение. 
Да си представим, че присъстваме и ние, че се намираме пред олтара на 

старинен храм или че сме на рилския „Молитвен връх“ при настъпване на зората. 
Можем да се намерим и сред „Горницата“ в Търново, изящно украсена от Учителя по 
време на братските събори. Там е Пентаграмът, там е и знамето на Бялото Братство. В 
съседство е стаичката на „Светая Светих“, осветена от свещник с кандила, пламъкът 
на които гори, без да трепка. 

В такава обстановка е застанал оня, който встъпва в Посвещение. Дава 
обещанието си, изслушва символичните слова на своя Ангел ръководител за онова, 
което ще преживее в бъдеще. Най-после, ще чуем Божия Глас, който в името на 
Любовта изказва своите СЕДЕМ ВЕЛИКИ OБЕЩАНИЯ. 

И така, благодарение на подсказването на Учителя, всякога, когато четем 91-ви 
псалом, ние ще виждаме, че в него се разговарят три същества: Ангел ръководител; 
ученикът, встъпващ в Посвещение; и Божият Глас, който дава своите обещания. 

Преди да се занимаем с разглеждането на псалома, ще кажа няколко думи за 
автора му – псалмопевецът цар и пророк Давид. 

Когато четем описанието на неговия живот (Първа книга на царете, 17 и 18 
глава), той се явява най-симпатичен в своите юношески години. Няма човек, който да 
не е чел и слушал за победата му над Голиат. Тогава Давид е бил не по-възрастен от 
15 – 16 години. Неговите сънародници, както често се случвало, воювали с някой свой 
съседен народ, а според тогавашните обичаи войските са били разположени едни 
срещу други на бойното поле. Тогава от едната или от другата страна излизал някой 
смелчага, самоуверен или добър оратор, който използвал сатирата, за да дразни и 
унижи хората от противниковия лагер. Тъкмо в такъв момент пристига младежът 
Давид на бойното поле, изпратен от баща си да посети големите си братя, намиращи 
се в редовете на израелските войски. Слуша той насмешките и унизителните думи на 
някакъв великан от противниците, който нарича с най-долни думи неговите 
сънародници. Възмутен много, Давид започва да упреква присъстващите, братята си, 
че търпят това унижение. Подтиква ги да се яви някой, който да ликвидира този 
самохвалец! Но това не е лесна работа, защото Голиат, който е насреща, не е някой 
обикновен човек, а великан, въоръжен с копие, нож, ризница и шлем. Това респектира 
цялата израелска войска. Всички са принудени да слушат унизителните думи на 
противника. Тогава Давид предлага той да излезе и да се справи с Голиат. Всички 
погледнали с недоумение и насмешливост на този младеж, но все пак решили да го 
представят на своя цар – Саул, който също бил на сражението. Завеждат младежа, 
царят поискал да направи опит и дал на Давид своето военно облекло, копие, щит и 
шлем. Облякъл ги Давид, но те никак не му прилягали, затова се отказал от тях. 
Поискал разрешение да излезе със своето облекло и със своето оръжие, на което 
искане царят се съгласил. Давид потеглил да се справи с Голиат и минавайки край 
потока, избрал си пет обли камъка, поставил ги в торбичката си и така бил готов. 
Носел със себе си и своята прашка, която била за него сигурно оръжие. 

Когато четях тази история на Давид, тъкмо се занимавах и с изучаването на 
Пентаграма, както Учителя ни го e представил. В него най-вече изпъкват надписите на 
петте Добродетели: Добродетел, Правда, Любов, Мъдрост и Истина. Бях си 



изтълкувал посвоему, че Давид по интуиция е насочил своя подвиг в името на тези пет 
велики Добродетели. 

Знае се по-нататък как Давид се справил със самонадеяния Голиат, а това 
събитие го поставя в близост и с израелския цар Саул. Давид още тогава е бил много 
музикален, имал своя лира, пеел песни и това много се харесало на цар Саул. Към този 
разказ за Давид можем да прибавим, че той с възрастването си постоянно е съставял и 
пял своите псалми. Учителя казва за неговото творчество, че е вземал от Духовния 
свят тия формули и окултни правила и ги е предавал на околните си във вид на 
псалми. 

Така вече имаме право да се спрем на самия 91-ви псалом, който е 
забележителен по няколко неща. Първо, трябва да благодарим на Учителя, че ни 
посочва в този псалом едно събитие от духовен характер. Ще разгледаме псалома 
подред, като се придържаме към обяснението на Учителя. Това е една сцена, на 
която присъства Ангел ръководител, а до него е застанал ученикът, на когото 
предстои да приеме Посвещение. И така, Ангелът казва оная знаменита мисъл, с 
която започва псаломът, а тя е от общочовешко значение: 

 
1 Който живѣе подъ покрива на Всевишнаго, 

ще пребивае подъ сѣнката на Всемогѫщаго. 
 
Не откриваме ли в тия думи Великия закон, че трябва да проникнем в тия сфери 

на живота, които ни поставят в обществото на Същества, живущи там? „Сянката на 
Всемогъщаго“ – това е защитата, която получаваме след всички непредвидени 
затруднения. 

В споменатата лекция (том „Божествената мисъл“) Учителя казва: 
„Под думата „покрив“ се разбира да имаш някой да ти помага, да те защитава, 

да се подслониш под неговото крило.“ 
„Под думата „сянка“ разбираме да имаш пари в някоя банка или приятели, на 

които да разчиташ“. 
Ученикът, от своя страна, е готов да дава онова обещание, тъй важно и 

изискуемо в случая на Посвещението. 
 

2 Ще казвамъ за Господа: Той е прибѣжище мое 
и крепость моя, Богъ мой – на Него ще се надѣя. 

 
Това са единствените думи, които ученикът казва, но той ще ги има предвид 

през всичкия свой живот, всякога да разчита на Бога, Който ще го ръководи по-
нататък в живота му. 

В следващия стих Ангелът ръководител взема повод от това обещание и започва 
да му излага извънредните събития в неговия живот. (Бих предложил като прибавка 
само 2 – 3 думи, които дават смисъла на водения разговор – „Правилно е твоето 
решение“.) 

 
3 Защото Той ще те избавя отъ сѣтьта на ловеца 

и отъ губителенъ моръ. 
4 Съ перата Си ще те покрива 

и подъ крилата Му ще имашъ прибѣжище... 
 



Тези думи на Ангела също ни навеждат на известен размисъл, че всички ние сме 
подложени на преследване от страна на някакъв „ловец“. Това не е някой друг освен 
вечният човешки неприятел, който се стреми да ни впримчи в своята мрежа – за да 
останем в неговия плен. Споменава се и за състоянието, което преследва човечеството 
при някои епидемии. През ония времена „губителният мор“, епидемиите са били 
страшилище за хората, но ученикът ще бъде запазен – както от нападенията на вечния 
враг на човечеството („ловецът с мрежата“), така и от всички други опасности. 

Не ще и дума, че „перата“ и „крилата“ на Всевишния са символи на 
необикновения начин за запазване на верующите и учениците. 

 
Ангелът продължава: 
 

Неговата Истина е щитъ и всеорѫжие. 
5 Нѣма да се боишъ отъ нощенъ страхъ, 

отъ стрелата, която лети дене. 
6 Отъ моръ, който ходи въ тъмнина, 

отъ погибель, която запустява всрѣдъ пладнина. 
 
Всякога трябва да се стремим да си служим с Истината, защото, както и да се 

видоизмени животът ни, тя действително е щит, който ни пази; същевременно е 
оръжие срещу духовните ни врагове. 

По-нататък в псалома се говори за „нощен страх“. Наистина, не е било лесно на 
човека от далечното минало, па и днес не му е лесно да се избави от угнетяващото 
чувство на боязън, което самотата в някоя тъмна нощ налага на човешкото 
самочувствие. Ония от нас, които изпълниха задачата на Школата, дадена от Учителя 
през 1922 година – да отидат в тъмна нощ в планината – знаят какво са преживели при 
нейното изпълнение. Човекът е сам. Всичко около него е непознато, необикновено в 
планината. Чува се далечен глас на птица, прибегне малка животинка или полъхне 
вятър в клоните на дърветата – всичко това засяга напрегнатото съзнание на човека: 
няма ли някаква опасност за живота и за здравето му. Ако човек по-често преживява 
такива тренировки, той ще се кали и за него няма да съществува „нощен страх“. Той 
ще знае, че там, на върха, към който се стреми, ще види изгрева на Слънцето, а мракът 
ще бъде разпръснат – и така ще се ползва от новите условия, донесени от светлината. 

Но тия премеждия сред „нощен страх“, ако и да са съпроводени от „стрелата, 
която лети дене“, „мор, който ходи в тъмнина“ (незнанието), както и от всевъзможните 
премеждия, съществуващи в човешкия живот, ще избледнеят, щом Божествената 
Истина е щит и всеоръжие на Посветения. 

 
7 Тисяща ще падатъ отъ страната ти, 

и десеть тисящи – отдѣсно ти, 

но при тебе нѣма да се приближи. 

8 Само съ очитѣ си ще гледашъ 

и ще видишъ въздаянието на нечестивитѣ. 

 
„Тисяща ще падатъ отъ страната ти“ – според Учителя това значи: „Като 

познаеш Силата на Бога, ще бъдеш свободен от хиляди мъчнотии“. 
 



Тези думи също са преживени от хората, и то не само в миналото, но и сега, 
когато вземат участие във войната, при земетресения, при водни и огнени стихии. 
Много наши братя участваха във войните на България от 1912 до 1945 година. Те 
служеха със защитата на 91-вия псалом. Учителя беше ни насочил към него през 1915 
година. Тогава Той поръча на братята и сестрите да си препишат сами 91-вия псалом, 
да го четат постоянно и да си го носят със себе си. Четяхме го всеки ден, а понякога – 
и много пъти на ден, за да си осигурим неговата защита. Затова го четем и сега всяка 
сутрин, но добре е да го знаем и да проникваме в значението на неговите окултни 
сили. 

Лично с мен се случи 91-ят псалом да ме избави от голямо премеждие. Покрай 
мене може би се спасиха и много още хора с помощта на Учителя. Това стана през 
Първата световна война, към края на 1917 година. Като войник по фронтовете, 
получих 20 дни отпуск и след като се видях с домашните си, посетих и Учителя, Който 
тогава беше временно във Варна. Деня, в който бях там, Го посетих два пъти: сутринта 
– за разговор, а вечерта – за сбогуване. Като Му целунах ръка за сбогом, Той ме 
запита: 

– Имаш ли 91-вия псалом? 
Отговорих: 
– Да. 
Учителя повторно ме запита: 
– Но написан на лист, да го имаш със себе си? 
Потвърдих и това, защото действително бях спазил това поръчение. Тогава 

Учителя ме отправи и аз заминах за гарата. Влакът пътуваше през нощта, препълнен с 
войници като мен. Бяхме пътували около два часа, може би стигнали някъде към 
Шумен. Тогава от локомотива се зачуха тревожни сигнали за спиране, но въпреки 
това, усещаше се, че влакът ускори движението си. Локомотивът пищи, влакът бърза и 
не може да спре! Войници, които познаваха пътя, се разтревожиха и казаха: 

– Тук е голям наклон, тия хора изпуснаха влака, опасно е, ако изскочи от 
релсите! 

Преживяхме тази тревога 3 – 4 минути и едва тогава се почувства постепенното 
намаление на бързината. Отдъхнахме си спасени! Спомних си тогава защо Учителя 
така настоятелно искаше да узнае имам ли със себе си 91-я псалом! 

Оня, който е определен да се спаси сред големи катастрофи и бедствия, за него 
се казва от Ангела ръководител, че само ще гледа и ще види заплатата, която 
нечестивите хора приемат, т.е. кармата, която спохожда в такова време, и останалите 
длъжници на тая карма. 

 
9 Понеже ти си направилъ Господа, моето упование, 

Вишнаго, свое прибѣжище. 
10 Нѣма да ти случи никакво зло, 

и язва нѣма да се приближи при жилището ти. 
 
С тези думи Ангелът напомня Великия закон, че щом ученикът е намерил 

прибежище в Господа, за него няма да се случи никакво зло. Споменава се и за 
някаква „язва“. Според Мойсеевия закон всяка къща, в която влагата прониква и се 
явяват петна по стените, подлежи на разтуряне. Такива петна наричали язви. Разбира 
се, в него време, па и сега, да се пристъпи към разтуряне на една къща, не е малка 



щета. Може би тук се говори пак символично и се отнася за човешкото тяло, жилище 
на човешката Душа. 

 
11 Защото ще заповѣда на ангелитѣ Си за тебе, 

да те пазятъ въ вситѣ твои пѫтища. 
12 На рѫце ще те подигатъ, 

да не би да препънешъ о камъкъ ногата си. 
 
Негли4 с тези думи се изтъква голямата грижа на Духовния свят за ония, които 

се подвизават. Но те същевременно ни напомнят, че когато Изкусителят се 
занимаваше с Иисуса Христа, той си послужи с тях. Поиска от Него да се хвърли от 
височината на храма в Йерусалим, за да потвърди, че грижата на Бога към Него е 
голяма, че няма да допусне да падне от тази височина, да се убие. В трите 
изкушения, на които Христос бе подложен, се крие нещо по-велико от тълкуванията, 
които ни поднасят множество проповедници на християнството. Когато Учителя 
говори по тези въпроси, Той ги разглежда с една небивала дълбочина и напълно 
оригинално. С тази покана към Христа, Изкусителят е искал да провери дали 
Христос ще се прояви пред него, Изкусителя, че владее законите на 
гравитацията. Разбира се, Христос не е имал намерение да се състезава с него. Както 
знаем, достойно му отговори, че не трябва да изкушаваме Бога. 

Както сме се спрели да разглеждаме изкушенията, на които Христос бе 
подложен, ще обърнем внимание и на онази покана, да каже Той на камъните да 
станат на хляб. Ето нещо много важно, което Изкусителят не знаеше да върши! 
Затова искаше да използва случая и да види как Христос ще превърне камъните на 
хляб. Учителя набляга именно на това – ще може ли от камъните да се направи хляб, 
без който човек не може да живее! Но това изкуство Божественият Дух е вложил в 
Природата. Падналите Ангели, чийто представител е Изкусителят, не го знаят. Както 
казва Учителя, ако Изкусителят бе сполучил да го научи от Христа, в един момент той 
щеше да стане владетел на човечеството за вечни времена. Представям на всеки, който 
обича да мисли – нека разглежда в съзнанието си тези важни събития от живота на 
Христа. Вярвам, че ще стигне до интересни заключения, а и Словото на Учителя ще 
му помогне, когато срещне в лекциите и в беседите какво Той е казал. Знаете, че 
Христос отговори: „Не само с хляб ще живее човек, но с всяко Слово Божие, което 
излиза от Божиите уста!“. 

Все пак, оня, който се подвизава в Пътя на Посвещението, в Пътя на ученика, 
той неведомо е под закрилата на Ангелите, които го предпазват от неочаквани 
премеждия. 

 
Следват заключителните думи на Ангела ръководител: 
 

13 Ще настѫпишъ лъвъ и аспидъ, 
ще стѫпчешъ младъ лъвъ и ламя. 

 
Това може да се вземе и символично – ученикът може и да се срещне със 

същества, които имат силата на лъва или отровата на змия, а може това да стане 
действително без да пострада. Изглежда, че в ония времена по израелските земи е 

4 Негли (диал., остар.) – навярно, може би (бел.ред.). 
                                                 



имало лъвове, защото и на друго място в Писанието се споменава за тях. Сам Давид в 
разговора си със Саул, преди да влезе в боя с Голиат, уверяваше, че се е борил с лъв, 
когато е нападал стадото им. Във всеки случай, тези лъвове не са били от размерите на 
познатите ни днес лъвове, обитатели на Африканската пустиня. 

Идваме до най-необикновеното място на 91-вия псалом, гдето сам Бог се 
обажда и казва: 

 
14 Понеже положи въ Мене любовьта си, 

за то ще го избавя: 
ще го туря въ безопасность, защото позна Името Ми. 

15 Ще Ме призове, и ще го послушамъ, 
съ него ще съмъ, когато е въ скръбь, 
ще го избавя и ще го прославя. 

16 Ще го наситя съ дългоденствие 
и ще му покажа Спасението Си. 

 
Всички сте чели псалмите, но срещали ли сте в друг псалом някъде Господ да 

говори? Навсякъде Давид писа за отношенията си с Бога, с хората, за неправилните 
гонения, които е претърпял, за погрешките си и т.н. Но няма друго място в псалмите 
Господ да е говорил, а само в края на 91-вия псалом става нещо важно: Господ спира 
вниманието Си на ученика, поел по Пътя на Посвещението. Ученикът в случая е 
изпълнил две важни условия: 

Положил е в Него любовта си; познал е Името Му. 
 
Като благословение ученикът получава седем обещания от Божествения 

Дух – и те ще го следват през целия негов живот. 
Ще бъде избавен, ще бъде в безопасност, Бог ще го послуша и ще бъде с 

него, когато е в скръб. Ще бъде избавен, прославен, ще има дългоденствие и Бог 
ще му покаже Спасението Си! 

Когато четем 91-вия паслом, ще имаме предвид неговия необикновен смисъл, а 
да благодарим и на Учителя, че ни е дал обилна Светлина, да го разбираме правилно, а 
също – да се ползваме от силите, скрити в него. 

В края нека спомена, че Учителя по особен начин е изучавал всичките псалми на 
Давид – и в Неговата книга „Завета на цветните лъчи на светлината“ има цитати от 
псалмите на 112 места. Всичките тия стихове за Учителя излъчват, всеки за себе си, 
особена Светлина, която излъчват от Невидимия свят. В това седи и силата им, като 
окултни формули. 

Най-после, нека се знае, че Давид непременно е бил ученик в Школата на 
Есеите, съществували от времето на Мойсей до 70-тата година след Христа. 

 
 
 
Записките са съставени през месец април, а записани на пишеща машина – от 20 

септември до 2 октомври 1960 година – Жечо Панайотов. 
 
Забележка: „Новото начало“, стр 105 – Учителя препоръчва: „Четете двата 

псалома, 91-ви и 23-ти, и не се страхувайте. Ще видите, че каквото и да ви се случи, 
ще се превърне на Добро“. 

http://petardanov.info/Knigi/Zaveta.pdf


                        ПСАЛОМЪ 91
1      Който живѣе подъ покрива на Всевишнаго,
       ще пребивае подъ сѣнката на Всемогѫщаго.
2     Ще казвамъ за Господа:Той е прибѣжище мое
       и крепость моя, Богъ мой – на Него ще се надѣя.
3     Защото Той ще те избавя отъ сѣтьта на ловеца
       и отъ губителенъ моръ.
4     Съ перата Си ще те покрива
       и подъ крилата Му ще имашъ прибѣжище:
       Неговата Истина е щитъ и всеорѫжие.
5     Нѣма да се боишъ отъ нощенъ страхъ,
       отъ стрелата, която лети дене.
6     Отъ моръ, който ходи въ тъмнина,
       отъ погибель, която запустява всрѣдъ пладнина.
7    Тисяща ще падатъ отъ страната ти,
       и десеть тисящи – отдѣсно ти,
       но при тебе нѣма да се приближи.
8     Само съ очитѣ си ще гледашъ
       и ще видишъ въздаянието на нечестивитѣ.
9    Понеже ти си направилъ Господа, моето упование,
       Вишнаго, свое прибѣжище.
10   Нѣма да ти случи никакво зло,
       и язва нѣма да се приближи при жилището ти.
11     Защото ще заповѣда на ангелитѣ Си за тебе,
       да те пазятъ въ вситѣ твои пѫтища.
12    На рѫце ще те подигатъ,
       да не би да препънешъ о камъкъ ногата си.
13    Ще настѫпишъ лъвъ и аспидъ,
       ще стѫпчешъ младъ лъвъ и ламя.
14    Понеже положи въ Мене любовьта си,
       за то ще го избавя:
       ще го туря въ безопасность, защото позна Името Ми.
15    Ще Ме призове, и ще го послушамъ,
       съ него ще съмъ, когато е въ скръбь,
       ще го избавя и ще го прославя.
16   Ще го наситя съ дългоденствие
       и ще му покажа Спасението Си.

Аминъ.




