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Ψαλμοί του προφήτου και Βαςιλέωσ Δαυίδ  

Ψαλμόσ Αϋ. 1 

Μακάριοσ ανιρ, όσ ουκ επορεφκθ εν βουλι αςεβϊν και εν οδϊ αμαρτωλϊν ουκ ζςτθ και επί κακζδρα λοιμϊν 
ουκ εκάκιςεν. Αλλϋ ι εν τω νόμω Κυρίου το κζλθμα αυτοφ και εν τω νόμω αυτοφ μελετιςει θμζρασ και νυκτόσ. 
Και ζςται ωσ το ξφλον το πεφυτευμζνον παρά τασ διεξόδουσ των υδάτων, ό τον καρπόν αυτοφ δϊςει εν καιρϊ 
αυτοφ και το φφλλον αυτοφ ουκ απορρυιςεται και πάντα, όςα αν ποιεί, κατευοδωκιςεται. Οφχ οφτωσ οι 
αςεβείσ, οφχ οφτωσ· αλλϋ ι ωςεί χνοφσ, όν εκρίπτει ο άνεμοσ από προςϊπου τθσ γθσ. Δια τοφτο ουκ 
αναςτιςονται αςεβείσ εν κρίςει, ουδζ αμαρτωλοί εν βουλι δικαίων. Πτι γινϊςκει Κφριοσ οδόν δικαίων και οδόσ 
αςεβϊν απολείται. 

Ψαλμόσ Βϋ.2 

Λνατί εφρφαξαν ζκνθ και λαοί εμελζτθςαν κενά; Ραρζςτθςαν οι βαςιλείσ τθσ γθσ και οι άρχοντεσ ςυνιχκθςαν 
επι το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του χριςτοφ αυτοφ. Διαρριξωμεν τουσ δεςμοφσ αυτϊν και απορρίψωμεν 
αφϋ θμϊν τον ηυγόν αυτϊν. Ο κατοικϊν εν ουρανοίσ εκγελάςεται αυτοφσ και ο Κφριοσ εκμυκτθριεί αυτοφσ. Τότε 
λαλιςει προσ αυτοφσ εν οργι αυτοφ και εν τω κυμϊ αυτοφ ταράξει αυτοφσ. Εγϊ δε κατεςτάκθν βαςιλεφσ υπϋ 
αυτοφ επί Σιϊν όροσ το άγιον αυτοφ, διαγγζλλων το πρόςταγμα Κυρίου. Κφριοσ είπε προσ με· υιόσ μου εί ςυ. 
Εγϊ ςιμερον γεγζννθκα ςε. Αίτθςαι παρϋ εμοφ και δϊςω ςοι ζκνθ τθν κλθρονομίαν ςου και τθν κατάςχεςιν 
ςου τα πζρατα τθσ γθσ. Ροιμανείσ αυτοφσ εν ράβδω ςιδθρά, ωσ ςκεφθ κεραμζωσ ςυντρίψεισ αυτοφσ. Και νυν, 
βαςιλείσ, ςφνετε· παιδεφκθτε, πάντεσ οι κρίνοντεσ τθν γθν. Δουλεφςατε τω Κυρίω εν φόβω και αγαλλιάςκε 
αυτϊ εν τρόμω. Δράξαςκε παιδείασ, μιποτε οργιςκι Κφριοσ και απολείςκε εξ οδοφ δικαίασ, όταν εκκαυκι εν 
τάχει ο κυμόσ αυτοφ, μακάριοι πάντεσ οι πεποικότεσ επϋ αυτϊ. 

Ψαλμόσ Γϋ. 3 

Κφριε, τί επλθκφνκθςαν οι κλίβοντεσ με; πολλοί επανίςτανται επϋ εμζ. Ρολλοί λζγουςι τθ ψυχι μου· ουκ ζςτι 
ςωτθρία αυτϊ εν τω Κεϊ αυτοφ. Συ δε, Κφριε, αντιλιπτωρ μου εί, δόξα μου και υψϊν τθν κεφαλιν μου. Φωνι 
μου προσ Κφριον εκζκραξα και επικουςε μου εξ όρουσ αγίου αυτοφ. Εγϊ εκοιμικθν και φπνωςα· εξθγζρκθν, 

ότι Κφριοσ αντιλιψεται μου. Οφ φοβθκιςομαι από μυριάδων λαοφ των κφκλω ςυνεπιτικεμζνων μοι. Ανάςτα, 
Κφριε, ςϊςον με ο Κεόσ μου· ότι ςυ επάταξασ πάντασ τουσ εχκραίνοντασ μοι ματαίωσ, οδόντασ αμαρτωλϊν 
ςυνζτριψασ. Του Κυρίου θ ςωτθρία και επί τον λαόν ςου θ ευλογία ςου. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ Δϋ. 4 

Εν τω επικαλείςκαι με ειςικουςασ μου, ο Κεόσ τθσ δικαιοςφνθσ μου, εν κλίψει επλάτυνασ με· οικτείρθςον με 
και ειςάκουςον τθσ προςευχισ μου. Υιοί ανκρϊπων, ζωσ πότε βαρυκάρδιοι; ινατί αγαπάτε ματαιότθτα και 
ηθτείτε ψεφδοσ; Και γνϊτε ότι εκαυμάςτωςε Κφριοσ τον όςιον αυτοφ. Κφριοσ ειςακοφςεται μου εν τω 
κεκγραγζναι με προσ αυτόν. Οργίηεςκε και μθ αμαρτάνετε· ά λζγετε εν ταισ καρδίαισ υμϊν, επί ταισ κοίταισ 
υμϊν κατανφγθτε. Κφςατε κυςίαν δικαιοςφνθσ και ελπίςατε επί Κφριον· πολλοί λζγουςι· τισ δείξει θμίν τα 
αγακά; Εςθμειϊκθ εφϋ θμάσ το φωσ του προςϊπου ςου, Κφριε. ϋΕδωκασ ευφροςφνθ εισ τθν καρδίαν μου, από 
καρποφ ςίτου, οίνου και ελαίου αυτϊν επλθκφνκθςαν. Εν ειρινθ επί το αυτό κοιμθκιςομαι και υπνϊςω· ότι 
ςφ, Κφριε, κατά μόνασ επϋ ελπίδι κατϊκιςασ με. 

 

Ψαλμόσ Εϋ. 5 

Τα ριματα μου ενϊτιςαι, Κφριε, ςφνεσ τθσ κραυγισ μου. Ρρόςχεσ τθ φωνι τθσ δειςεωσ μου, ο βαςιλεφσ μου 
και ο Κεόσ μου· ότι προσ ςε προςεφξομαι, Κφριε. Το πρωί ειςακοφςθ τθσ φωνισ μου· το πρωί παραςτιςομαι 
ςοι και επόψει με· ότι ουχί Κεόσ κζλων ανομίαν ςυ ει. Ου παροικιςει ςοι πονθρευόμενοσ, ουδζ διαμενοφςι 
παράνομοι κατζναντι των οφκαλμϊν ςου. Εμίςθςασ πάντασ τουσ εργαηομζνουσ τθν ανομίαν· απολείσ πάντασ 
τουσ λαλοφντασ το ψεφδοσ. Άνδρα αιμάτων και δόλιον βδελφςςεται Κφριοσ. Εγϊ δε εν τω πλικει του ελζουσ 
ςου ειςελεφςομαι εισ τον οίκον ςου, προςκυνιςω προσ ναόν άγιον ςου εν φόβω ςου. Κφριε, οδιγθςον με εν τθ 
δικαιοςφνθ ςου ζνεκα των εχκρϊν μου, κατεφκυνον ενϊπιον ςου τθν οδόν μου. Πτι ουκ ζςτιν εν τω ςτόματι 
αυτϊν αλικεια· θ καρδία αυτϊν ματαία. Τάφοσ ανεωγμζνοσ ο λάρυγξ αυτϊν, ταισ γλϊςςαισ αυτϊν 
εδολιοφςαν· κρίνον αυτοφσ, ο Κεόσ. Αποπεςάτωςαν από των διαβουλιϊν αυτϊν· κατά το πλικοσ των αςεβειϊν 
αυτϊν ζξωςον αυτοφσ, ότι παρεπίκραναν ςε, Κφριε. Και ευφρανκείθςαν πάντεσ οι ελπίηοντεσ επί ςε· εισ αιϊνα 
αγαλλιάςονται και καταςκθνϊςεισ εν αυτοίσ και καυχιςονται εν ςοι πάντεσ οι αγαπϊντεσ το όνομα ςου. Πτι ςυ 
ευλογιςεισ δίκαιον· Κφριε ωσ όπλω ευδοκίασ εςτεφάνωςασ θμάσ. 

Ψαλμόσ ΣΤϋ. 6 

Κφριε, μθ τω κυμϊ ςου ελζγξθσ με, μθδζ τθ οργι ςου παιδεφςθσ με. Ελζθςον με, Κφριε, ότι αςκενισ ειμί· ίαςαι 
με, Κφριε, ότι εταράχκθ τα οςτά μου και θ ψυχι μου εταράχκθ ςφόδρα· και ςυ, Κφριε, ζωσ πότε; Επίςτρεψον, 
Κφριε, ρφςαι τθν ψυχιν μου· ςϊςον με· ζνεκεν του ελζουσ ςου. Πτι ουκ ζςτιν εν τω κανάτω ο μνθμονεφων ςου· 
εν δε τω ϋΑδθ τίσ εξομολογιςεται ςοι; Εκοπίαςα εν τω ςτεναγμϊ μου, λοφςω κακϋ εκάςτθν νφκτα τθν κλίνθν 
μου, εν δάκρυςι μου τθν ςτρωμνιν μου βρζξω. Εταράχκθ από κυμοφ ο οφκαλμόσ μου, επαλαιϊκθν εν πάςι 
τοισ εχκροίσ μου. Απόςτθτε απϋ εμοφ πάντεσ οι εργαηόμενοι τθν ανομίαν, ότι ειςικουςε Κφριοσ τθσ φωνισ του 
κλαυκμοφ μου. Ικουςε Κφριοσ τθσ δειςεωσ μου, Κφριοσ τθν προςευχιν μου προςεδζξατο. Αιςχυνκείθςαν και 
ταραχκείθςαν ςφόδρα πάντεσ οι εχκροί μου, αποςτραφείθςαν και καταιςχυνκείθςαν ςφόδρα δια τάχουσ. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ Ηϋ. 7 

Κφριε ο Κεόσ μου, επί ςοι ιλπιςα· ςϊςον με εκ πάντων των διωκόντων με και ρφςαι με. Μιποτε αρπάςθ ωσ 
λζων τθν ψυχιν μου, μθ όντοσ λυτρουμζνου, μθδζ ςϊηοντοσ. Κφριε ο Κεόσ μου, ει εποίθςα τοφτο, εί ζςτιν 
αδικία εν χερςί μου. Εί ανταπζδωκα τοισ ανταποδιδοφςι μοι κακά, αποπζςοιμι άρα από των εχκρϊν μου κενόσ. 
Καταδιϊξαι άρα ο εχκρόσ τθν ψυχιν μου και καταλάβοι και καταπατιςαι εισ γθν τθν ηωιν μου και τθν δόξαν 
μου εισ χουν καταςκθνϊςαι. Ανάςτθκι, Κφριε, εν οργι ςου, υψϊκθτι εν τοισ πζραςι των εχκρϊν ςου. Και 
εξεγζρκθτι, Κφριε ο Κεόσ μου, εν προςτάγματι, ω ενετείλω και ςυναγωγι λαϊν κυκλϊςει ςε· και υπζρ ταφτθσ 
εισ φψοσ επίςτρεψον. Κφριοσ κρινεί λαοφσ. Κρίνον με, Κφριε, κατά τθν δικαιοςφνθν μου και κατά τθν ακακίαν 
μου επϋ εμοί. Συντελεςκιτω δθ πονθρία αμαρτωλϊν και κατευκυνείσ δίκαιον, ετάηων καρδίασ και νεφροφσ ο 
Κεόσ. Δικαία θ βοικεια μου παρά του Κεοφ, του ςϊηοντοσ τουσ ευκείσ τθ καρδία. Ο Κεόσ κριτισ δίκαιοσ και 
ιςχυρόσ και μακρόκυμοσ και μθ οργιν επάγων κακϋ εκάςτθν θμζραν. Εάν μθ επιςτραφιτε, τθν ρομφαίαν αυτοφ 
ςτιλβϊςει, το τόξον αυτοφ ενζτεινε και θτοίμαςεν αυτό. Και εν αυτϊ θτοίμαςε ςκεφθ κανάτου, τα βζλθ αυτοφ 
τοισ καιομζνοισ εξειργάςατο. Λδοφ ωδίνθςεν αδικίαν, ςυνζλαβε πόνον και ζτεκεν ανομίαν. Λάκκον ϊρυξε και 
ανζςκαψεν αυτόν και εμπεςείται εισ βόκρον, όν ειργάςατο. Επιςτρζψει ο πόνοσ αυτοφ εισ κεφαλιν αυτοφ και 
επί κορυφιν αυτοφ θ αδικία αυτοφ καταβιςεται. Εξομολογιςομαι τω Κυρίω κατά τθν δικαιοςφνθν αυτοφ και 
ψαλϊ το ονόματι Κυρίου του Υψίςτου. 

Ψαλμόσ Θϋ. 8 

Κφριε, ο Κφριοσ θμϊν, ωσ καυμαςτόν το όνομα ςου εν πάςθ τθ γθ! Πτι επιρκθ θ μεγαλοπρζπεια ςου υπεράνω 
των ουρανϊν. Εκ ςτόματοσ νθπίων και κθλαηόντων κατθρτίςω αίνον, ζνεκα των εχκρϊν ςου, του καταλφςαι 
εχκρόν και εκδικθτιν. Πτι όψομαι τουσ ουρανοφσ ζργα των δακτφλων ςου, ςελινθν και αςτζρασ, ά ςυ 
εκεμελίωςασ. Τί ζςτιν άνκρωποσ, ότι μιμνιςκθ αυτοφ; ι υιόσ ανκρϊπου, ότι επιςκζπτθ αυτόν; Θλάττωςασ 
αυτόν βραχφ τι παρϋ αγγζλουσ· δόξθ και τιμι εςτεφάνωςασ αυτόν και κατζςτθςασ αυτόν επί τα ζργα των 
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χειρϊν ςου. Ράντα υπζταξασ υποκάτω των ποδϊν αυτοφ, πρόβατα και βόασ απάςασ, ζτι δε και τα κτινθ του 
πεδίου. Τα πετεινά του ουρανοφ και τουσ ιχκφασ τθσ καλάςςθσ, τα διαπορευόμενα τρίβουσ καλαςςϊν. Κφριε, ο 
Κφριοσ θμϊν, ωσ καυμαςτόν το όνομα ςου εν πάςθ τθ γθ! 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ Κϋ. 9 

Εξομολογιςομαι ςοι, Κφριε, εν όλθ καρδία μου, διθγιςομαι πάντα τα καυμάςια ςου. Ευφρανκιςομαι και 
αγαλλιάςομαι εν ςοι, ψαλϊ το ονόματι ςου, ϋΥψιςτε. Εν τω  αποςτραφιναι τον εχκρόν μου εισ τα οπίςω, 
αςκενιςουςι και απολοφνται από προςϊπου ςου.Πτι εποίθςασ τθν κρίςιν μου και τθν δίκθν μου· εκάκιςασ επί 
κρόνου ο κρίνων δικαιοςφνθν. Επετίμθςασ ζκνεςι και απϊλετο ο αςεβισ· το όνομα αυτοφ εξιλειψασ εισ τον 
αιϊνα και εισ τον αιϊνα του αιϊνοσ. Του εχκροφ εξζλιπον αι ρομφαίαι εισ τζλοσ και πόλεισ κακείλεσ. Απϊλετο 
το μνθμόςυνον αυτοφ μετϋ ιχου και ο Κφριοσ εισ τον αιϊνα μζνει. Θτοίμαςεν εν κρίςει τον κρόνον αυτοφ και 
αυτόσ κρινεί τθν οικουμζνθν εν δικαιοςφνθ, κρινεί λαοφσ εν ευκφτθτι. Και εγζνετο Κφριοσ καταφυγι τω πζνθτι, 
βοθκόσ εν ευκαιρίαισ, εν κλίψεςι. Και ελπιςάτωςαν επί ςοι οι γινϊςκοντεσ το όνομα ςου, ότι ουκ εγκατζλιπεσ 
τουσ εκηθτοφντασ ςε, Κφριε. Ψάλατε τω Κυρίω, τω κατοικοφντι εν Σιϊν, αναγγείλατε εν τοισ ζκνεςι τα 
επιτθδεφματα αυτοφ. Πτι ο εκηθτϊν τα αίματα αυτϊν εμνιςκθ, ουκ επελάκετο τθσ κραυγισ των πενιτων. 
Ελζθςον με, Κφριε, ίδε τθν ταπείνωςιν μου εκ των εχκρϊν μου, ο υψϊν με εκ των πυλϊν του κανάτου. ϋΟπωσ 
αν εξαγγείλω πάςασ τασ αινζςεισ ςου εν ταισ πφλαισ τθσ κυγατρόσ Σιϊν· αγαλλιαςόμεκα επί τω ςωτθρίω ςου. 
Ενεπάγθςαν ζκνθ εν διαφκορά, ι εποίθςαν· εν παγίδι ταφτθ, ι ζκρυψαν, ςυνελιφκθ ο ποφσ αυτϊν. Γινϊςκεται 
Κφριοσ κρίματα ποιϊν· εν τοισ ζργοισ των χειρϊν αυτοφ ςυνελιφκθ ο αμαρτωλόσ. Αποςτραφιτωςαν οι 
αμαρτωλοί εισ τον ϋΑδθν, πάντα τα ζκνθ τα επιλανκανόμενα του Κεοφ. Πτι ουκ εισ τζλοσ επιλθςκιςεται ο 
πτωχόσ, θ υπομονι των πενιτων ουκ απολείται εισ τζλοσ. Ανάςτθκι, Κφριε, μθ κραταιοφςκω άνκρωποσ, 
κρικιτωςαν ζκνθ ενϊπιον ςου. Κατάςτθςον, Κφριε, νομοκζτθν επϋ αυτοφσ· γνϊτωςαν ζκνθ ότι άνκρωποι είςιν. 
Λνατί Κφριε, αφζςτθκασ μακρόκεν; υπεροράσ εν ευκαιρίαισ, εν κλίψεςιν; Εν τω υπερθφανεφεςκαι τον αςεβι, 
εμπυρίηεται ο πτωχόσ· ςυλλαμβάνονται εν διαβουλίοισ, οισ διαλογίηονται. Πτι επαινείται ο αμαρτωλόσ εν ταισ 

επικυμίαισ τθ ψυχισ αυτοφ και ο αδικϊν ενευλογείται. Ραρϊξυνε τον Κφριον ο αμαρτωλόσ· κατά το πλικοσ τθσ 
οργισ αυτοφ ουκ εκηθτιςει· ουκ ζςτιν ο Κεόσ ενϊπιον αυτοφ. Βεβθλοφνται αι οδοί αυτοφ εν παντί καιρϊ· 
ανταναιρείται τα κρίματά ςου από προςϊπου αυτοφ, πάντων των εχκρϊν αυτοφ κατακυριεφςει. Είπε γαρ εν 
καρδία αυτοφ· Ου μθ ςαλευκϊ από γενεάσ εισ γενεάν άνευ κακοφ. Ου αράσ το ςτόμα αυτοφ γζμει και πικρίασ 
και δόλου· υπό τθν γλϊςςαν αυτοφ κόποσ και πόνοσ. Εγκάκθται εν ενζδρα μετά πλουςίων, εν αποκρφφοισ του 
αποκτείναι ακϊον· οι οφκαλμοί αυτοφ εισ τον πζνθτα αποβλζπουςιν. Ενεδρεφει εν αποκρφφω, ωσ λεϊν εν τθ 
μάνδρα αυτοφ· ενεδρεφει του αρπάςαι πτωχόν, αρπάςαι πτωχόν εν τω ελκφςαι αυτόν. Εν τθ παγίδι αυτοφ 
ταπεινϊςει αυτόν· κφψει και πεςείται εν τω αυτόν κατακυριεφςαι των πενιτων. Είπε γαρ εν καρδία αυτοφ· 
επιλζλθςται ο Κεόσ, απζςτρεψε το πρόςωπον αυτου του μθ βλζπειν εισ τζλοσ. Ανάςτθκι, Κφριε ο Κεόσ μου, 
υψωκιτω θ χείρ ςου, μθ επιλάκθ των πενιτων ςου εισ τζλοσ. Ζνεκεν τίνοσ παρϊργιςεν ο αςεβισ τον Κεόν; είπε 
γαρ εν καρδία αυτοφ· ουκ εκηθτιςει. Βλζπεισ, ότι ςυ πόνον και κυμόν κατανοείσ, του παραδοφναι αυτόν εισ 
χείρασ ςου. Σοι εγκαταλζλειπται ο πτωχόσ, ορφανϊ ςφ ιςκα βοθκόσ. Σφντριψον τον βραχίονα του αμαρτωλοφ 
και πονθροφ· ηθτθκιςεται θ αμαρτία αυτοφ και ου μθ ευρεκι. Κφριοσ βαςιλεφσ εισ τον αιϊνα και εισ τον αιϊνα 
του αιϊνοσ. Απολείςκε ζκνθ εκ τθσ γθσ αυτοφ. Τθν επικυμίαν των πενιτων ειςικουςασ, Κφριε· τθ ετοιμαςία τθσ 
καρδίασ αυτϊν προςζςχε το οφσ ςου. Κρίναι ορφανϊ και ταπεινϊ, ίνα μθ προςκι ζτι του μεγαλαυχείν 
άνκρωποσ επί τθσ γθσ. 

Ψαλμόσ Ι .́ 10 

Επί τω Κυρίω πζποικα, πωσ ερείτε τθ ψυχι μου, μεταναςτεφου επί τα όρθ ωσ ςτρουκίον; Πτι ιδοφ οι αμαρτωλοί 
ενζτειναν τόξον, θτοίμαςαν βζλθ εισ φαρζτραν, του κατατοξεφςαι εν ςκοτομινθ τουσ ευκείσ τθ καρδία. Πτι ά 
ςυ κατθρτίςω, αυτοί κακείλον· ο δε δίκαιοσ τί εποίθςε; Κφριοσ εν ναϊ αγίω αυτοφ· Κφριοσ εν ουρανϊ ο κρόνοσ 
αυτοφ· οι οφκαλμοί αυτοφ εισ τον πζνθτα αποβλζπουςι· τα βλζφαρα αυτοφ εξετάηει τουσ υιοφσ των ανκρϊπων. 
Κφριοσ εξετάηει τον δίκαιον και τον αςεβι· ο δε αγαπϊν τθν αδικίαν μιςεί τθν εαυτοφ ψυχιν. Επιβρζξει επί 

αμαρτωλοφσ παγίδασ, πυρ και κείον και πνεφμα καταιγίδοσ θ μερίσ του ποτθρίου αυτϊν. Πτι δίκαιοσ Κφριοσ και 
δικαιοςφνασ θγάπθςεν, ευκφτθτασ είδε το πρόςωπον αυτοφ. 

Δόξα.... Και νυν... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΛΑϋ. 11 

Σϊςον με, Κφριε, ότι εκλζλοιπεν όςιοσ· ότι ωλιγϊκθςαν αι αλικειαι από των υιϊν των ανκρϊπων. Μάταια 
ελάλθςεν ζκαςτοσ προσ τον πλθςίον αυτοφ· χείλθ δόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλθςε κακά. Εξολοκρεφςαι 
Κφριοσ πάντα τα χείλθ τα δόλια και γλϊςςαν μεγαλορριμονα. Τουσ ειπόντασ· Τθν γλϊςςαν θμϊν 
μεγαλυνοφμεν, τα χείλθ θμϊν παρϋ θμίν ζςτι· τισ θμϊν Κφριοσ ζςτιν; Από τθσ ταλαιπωρίασ των πτωχϊν και του 
ςτεναγμοφ των πενιτων, νυν αναςτιςομαι, λζγει Κφριοσ· κιςομαι εν ςωτθρίω, παρρθςιάςομαι εν αυτϊ. Τα 
λόγια Κυρίου λόγια αγνά, αργφριον πεπυρωμζνον, δοκίμιον τθ γθ κεκακαριςμζνον επταπλαςίωσ. Συ, Κφριε, 
φυλάξαισ θμάσ και διατθριςαισ θμάσ από τθσ γενεάσ ταφτθσ και εισ τον αιϊνα. Κφκλω οι αςεβείσ περιπατοφςι· 
κατά το φψοσ ςου επολυϊρθςασ τουσ υιοφσ των ανκρϊπων. 

Ψαλμόσ ΛΒϋ. 12 

Ζωσ πότε, Κφριε, επιλφςει μου εισ τζλοσ; ζωσ πότε αποςτρζψεισ το πρόςωπον ςου απϋ εμοφ; Ζωσ τίνοσ κιςομαι 
βουλάσ εν ψυχι μου, οδφνασ εν καρδία μου θμζρασ και νυκτόσ; Ζωσ πότε υψωκιςεται ο εχκρόσ μου επϋ εμζ; 
Επίβλεψον, ειςάκουςον μου, Κφριε ο Κεόσ μου· φϊτιςον τουσ οφκαλμοφσ μου, μιποτε υπνϊςω εισ κάνατον. 
Μιποτε είπθ ο εχκρόσ μου· ϋΛςχυςα προσ αυτόν. Οι κλίβοντεσ με αγαλλιάςονται, εάν ςαλευκϊ. Εγϊ δε επί τω 
ελζει ςου ιλπιςα. Αγαλλιάςεται θ καρδία μου επί τω ςωτθρίω ςου. άςω τω Κυρίω τω ευεργετιςαντι με και 
ψαλϊ τω ονόματι Κυρίου του Υψίςτου. 

Ψαλμόσ ΛΓϋ. 13 

Είπεν άφρων εν καρδία αυτοφ· ουκ ζςτι Κεόσ. Διεφκάρθςαν και εβδελφχκθςαν εν επιτθδεφμαςιν, ουκ ζςτι 
ποιϊν χρθςτότθτα, ουκ ζςτιν ζωσ ενόσ. Κφριοσ εκ του ουρανοφ διζκυψεν επί τουσ υιοφσ των ανκρϊπων, του 
ιδείν ει ζςτι ςυνιϊν ι εκηθτϊν τον Κεόν. Ράντεσ εξζκλιναν, άμα θχρειϊκθςαν· ουκ ζςτι ποιϊν χρθςτότθτα, ουκ 
ζςτιν ζωσ ενόσ. Ουχί γνϊςονται πάντεσ οι εργαηόμενοι τθν ανομίαν; οι εςκίοντεσ τον λαόν μου εν βρϊςει 
άρτου, τον Κφριον ουκ επεκαλζςαντο. Εκεί εδειλίαςαν φόβω, οφ ουκ θν φόβοσ· ότι ο Κφριοσ εν γενεά δικαίων. 
Βουλιν πτωχοφ κατθςχφνατε· ο δε Κφριοσ ελπίσ αυτοφ ζςτι. Τισ δϊςει εκ Σιϊν το ςωτιριον του Λςραιλ; Εν τω 
επιςτρζψαι Κφριον τθν αιχμαλωςίαν του λαοφ αυτοφ, αγαλλιάςεται Λακϊβ και ευφρανκιςεται Λςραιλ. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΛΔϋ. 14 

Κφριε, τισ παροικιςει εν τω ςκθνϊματι ςου; ι τισ καταςκθνϊςει εν όρει αγίω ςου; Ρορευόμενοσ άμωμοσ και 
εργαηόμενοσ δικαιοςφνθν, λαλϊν αλικειαν εν καρδία αυτοφ· ϋΟσ ουκ εδόλωςεν εν γλϊςςθ αυτοφ και ουκ 
εποίθςε τω πλθςίον αυτοφ κακόν και ονειδιςμόν ουκ ζλαβεν επί τοισ ζγγιςτα αυτοφ. Εξουδζνωται ενϊπιον 
αυτοφ πονθρευόμενοσ, τουσ δε φοβουμζνουσ τον Κφριον δοξάηει. Ο ομνφων τον πλθςίον αυτοφ και ουκ 
ακετϊν· το αργφριον αυτοφ ουκ ζδωκεν επί τόκω και δϊρα επϋ ακϊοισ ουκ ζλαβεν. Ο ποιϊν ταφτα, ου 
ςαλευκιςεται εισ τον αιϊνα. 

Ψαλμοσ ΛΕϋ. 15 

Φφλαξον με, Κφριε, ότι επί ςοι ιλπιςα· είπα τω Κυρίω· Κφριοσ μου ει ςφ, ότι των αγακϊν μου οφ χρείαν ζχεισ. 
Τοισ αγίοισ τοισ εν τθ γθ αυτοφ εκαυμάςτωςεν ο Κφριοσ, πάντα τα κελιματα αυτοφ εν αυτοίσ. Επλθκφνκθςαν αι 
αςκζνειαι αυτϊν, μετά ταφτα ετάχυναν. Ου μθ ςυναγάγω τασ ςυναγωγάσ αυτϊν εξ αιμάτων, ουδϋ ου μθ 



Ρεριςςότερα ςτο http://lytrotis.blogspot.com 

μνθςκϊ τω ονομάτων αυτϊν δια χειλζων μου. Κφριοσ μερίσ τθσ κλθρονομίασ μου και του ποτθρίου μου· ςυ εί ο 
αποκακιςτϊν τθν κλθρονομίαν μου εμοί. Σχοινία επζπεςε μοι εν τοισ κρατίςτοισ και γαρ θ κλθρονομία μου 
κρατίςτθ μοι ζςτιν. Ευλογιςω τον Κφριον τον ςυνετίςαντα με, ζτι δε και ζωσ νυκτόσ επαίδευςαν με οι νεφροί 
μου. Ρροωρϊμθν τον Κφριον ενϊπιον μου δια παντόσ, ότι εκ δεξιϊν μου ζςτιν, ίνα μθ ςαλευκϊ. Δια τοφτο 
ευφράνκθ θ καρδία μου και θγαλλιάςατο θ γλϊςςα μου, ζτι δε και θ ςαρξ μου καταςκθνϊςει επϋ ελπίδι. Πτι 
ουκ εγκαταλείψεισ τθν ψυχιν μου εισ άδθν, ουδζ δϊςεισ τον όςιόν ςου ιδείν διαφκοράν. Εγνϊριςασ μοι οδοφσ 
ηωισ, πλθρϊςεισ  με ευφροςφνθσ μετά του προςϊπου ςου· τερπνότθτεσ εν τθ δεξιά ςου εισ τζλοσ. 

Ψαλμόσ ΛΣΤϋ. 16 

Ειςάκουςον, Κφριε, τθσ δικαιοςφνθσ μου, πρόςχεσ τθ δειςει μου. Ενϊτιςαι τθν προςευχιν μου, ουκ εν χείλεςι 
δολίοισ. Εκ προςϊπου ςου το κρίμα μου εξζλκοι, οι οφκαλμοί μου ιδζτωςαν ευκφτθτασ. Εδοκίμαςασ τθν 
καρδίαν μου, επεςκζψω νυκτόσ· επφρωςασ με και οφχ ευρζκθ εν εμοί αδικία. ϋΟπωσ αν μθ λαλιςθ το ςτόμα 
μου τα ζργα των ανκρϊπων, δια τουσ λόγουσ των χειλζων ςου εγϊ εφφλαξα οδοφσ ςκλθράσ. Κατάρτιςαι τα 
διαβιματα μου εν ταισ τρίβοισ ςου, ίνα μθ ςαλευκϊςι τα διαβιματα μου. Εγϊ εκζκραξα, ότι επικουςασ μου, ο 
Κεόσ· κλίνον το οφσ ςου εμοί και ειςάκουςον των ρθμάτων μου. Καυμάςτωςον τα ελζθ ςου, ο ςϊηων τουσ 
ελπίηοντασ επί ςε· εκ των ανκεςτθκότων τθ δεξιά ςου φφλαξον με, Κφριε, ωσ κόρθν οφκαλμοφ. Εν ςκζπθ των 
πτερφγων ςου ςκεπάςεισ με, από προςϊπου αςεβϊν των ταλαιπωρθςάντων με. Οι εχκροί μου τθν ψυχιν μου 
περιζςχον· το ςτζαρ αυτϊν ςυνζκλειςαν, το ςτόμα αυτϊν ελάλθςεν υπερθφανίαν. Εκβαλόντεσ με νυνί 
περιεκφκλωςαν με, τουσ οφκαλμοφσ αυτϊν ζκεντο εκκλιναι εν τθ γθ. Υπζλαβον με ωςεί λζων ζτοιμοσ εισ κιραν 
και ωςεί ςκφμνοσ οικϊν εν αποκρφφοισ. Ανάςτθκι, Κφριε, πρόφκαςον αυτοφσ και υποςκζλιςον αυτοφσ· ρφςαι 
τθν ψυχιν μου από αςεβοφσ, ρομφαίαν ςου από εχκρϊν τθσ χειρόσ ςου. Κφριε, από ολίγων από γθσ 
διαμζριςον αυτοφσ εν τθ ηωι αυτϊν,και των κεκρυμμζνων ςου επλιςκθ θ γαςτιρ αυτϊν. Εχορτάςκθςαν υείων 
και αφικαν τα κατάλοιπα τοισ νθπίοισ αυτϊν. Εγϊ δε εν δικαιοςφνθ οφκιςομαι τω προςϊπω ςου· 
χορταςκιςομαι εν τω οφκιναι μοι τθν δόξαν ςου. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΛΗϋ. 17 

Αγαπιςω ςε, Κφριε, θ ιςχφσ μου. Κφριοσ ςτερζωμα μου και καταφυγι μου και ρφςτθσ μου. Ο Κεόσ μου, βοθκόσ 
μου και ελπιϊ επϋ αυτόν· υπεραςπιςτισ μου και κζρασ ςωτθρίασ μου και αντιλιπτωρ μου. Αινϊν επικαλζςομαι 
τον Κφριον και εκ των εχκρϊν μου ςωκιςομαι. Ρεριζςχον με ωδίνεσ κανάτου και χείμαρροι ανομίασ 
εξετάραξαν με. Ωδίνεσ άδου περιεκφκλωςαν με, προζφκαςαν με παγίδεσ κανάτου. Και εν τω κλίβεςκαι με 
επεκαλεςάμθν τον Κφριον και προσ τον Κεόν μου εκζκραξα. ϋΘκουςεν εκ ναοφ αγίου αυτοφ φωνισ μου και θ 
κραυγι μου ενϊπιον αυτου ειςελεφςεται εισ τα ϊτα αυτοφ. Και εςαλεφκθ και ζντρομοσ εγενικθ θ γθ και τα 
κεμζλια των ορζων εταράχκθςαν και εςαλεφκθςαν, ότι ωργίςκθ αυτοίσ ο Κεόσ. Ανζβθ καπνόσ εν οργι αυτοφ 
και πυρ από προςϊπου αυτοφ κατεφλόγιςεν, άνκρακεσ ανιφκθςαν απϋ αυτοφ. Και ζκλινεν ουρανοφσ και 
κατζβθ και γνόφοσ υπό τουσ πόδασ αυτοφ. Και επζβθ επί Χερουβίμ και επετάςκθ· επετάςκθ επί πτερφγων 
ανζμων. Και ζκετο ςκότοσ αποκρυφιν αυτοφ, κφκλω αυτοφ θ ςκθνι αυτοφ, ςκοτεινόν φδωρ εν νεφζλαισ αζρων. 
Από τθσ τθλαυγιςεωσ ενϊπιον αυτοφ αι νεφζλαι διιλκον, χάλαηα και άνκρακεσ πυρόσ. Και εβρόντθςεν εξ 
ουρανοφ ο Κφριοσ και ο ϋΥψιςτοσ ζδωκε φωνιν αυτοφ. Εξαπζςτειλε βζλθ και εςκόρπιςεν αυτοφσ και αςτραπάσ 
επλικυνε και ςυνετάραξεν αυτοφσ. Και ϊφκθςαν αι πθγαί των υδάτων και ανεκαλφφκθ τα κεμζλια τθσ 
οικουμζνθσ από επιτιμιςεωσ ςου, Κφριε, από εμπνεφςεωσ πνεφματοσ οργισ ςου. Εξαπζςτειλεν εξ φψουσ και 
ζλαβε με· προςελάβετο με εξ υδάτων πολλϊν. φςεται με εξ εχκρϊν μου δυνατϊν και εκ των μιςοφντων με, ότι 

εςτερεϊκθςαν υπζρ εμζ. Ρροζφκαςαν με εν θμζρα κακϊςεωσ μου· και εγζνετο Κφριοσ αντιςτιριγμα μου. Και 
εξιγαγε με εισ πλατυςμόν· ρφςεται με, ότι θκζλθςε με. Και ανταποδϊςει μοι Κφριοσ κατά τθν δικαιοςφνθν μου 
και κατά τθν κακαριότθτα των χειρϊν μου ανταποδϊςει μοι. Πτι εφφλαξα τασ οδοφσ Κυρίου και ουκ θςζβθςα 
από του Κεοφ μου. Πτι πάντα τα κρίματα αυτοφ ενϊπιον μου και τα δικαιϊματα αυτοφ ουκ απζςτθςαν απϋ 
εμοφ. Και ζςομαι άμωμοσ μετϋ αυτοφ και φυλάξομαι από τθσ ανομίασ μου. Και ανταποδϊςει μοι Κφριοσ κατά 
τθν δικαιοςφνθν μου και κατά τθν κακαριότθτα των χειρϊν μου, ενϊπιον των οφκαλμϊν αυτοφ. Μετά οςίου 

όςιοσ ζςθ και μετά ανδρόσ ακϊου ακϊοσ ζςθ· και μετά εκλεκτοφ εκλεκτόσ ζςθ· και μετά ςτρεβλοφ 
διαςτρζψεισ. Πτι ςυ λαόν ταπεινόν ςϊςεισ και οφκαλμοφσ υπερθφάνων ταπεινϊςεισ. Πτι ςφ φωτιείσ λφχνον 
μου, Κφριε ο Κεόσ μου, φωτιείσ το ςκοτοσ μου. Πτι εν ςοι ρυςκιςομαι από πειρατθρίου και εν τω Κεϊ μου 
υπερβιςομαι τείχοσ. Ο Κεόσ μου, άμωμοσ θ οδόσ αυτοφ· τα λόγια Κυρίου πεπυρωμζνα, υπεραςπιςτισ ζςτι 
πάντων των ελπιηόντων επϋ αυτόν. Πτι τίσ Κεόσ πάρεξ του Κυρίου; ι τίσ Κεόσ πλθν του Κεοφ θμϊν; Ο Κεόσ ο 
περιηωννφων με δφναμιν και ζκετο άμωμον τθν οδόν μου. Καταρτιηόμενοσ τουσ πόδασ μου ωςεί ελάφου και 
επί τα υψθλά ιςτϊν με. Διδάςκων χείρασ μου εισ πόλεμον· και ζκου τόξον χαλκοφν τουσ βραχίονασ μου. Και 
ζδωκασ μοι υπεραςπιςμόν ςωτθρίασ και θ δεξιά ςου αντελάβετο μου. Και θ παιδεία ςου ανϊρκωςε με εισ 
τζλοσ και θ παιδεία ςου αυτι με διδάξει. Επλάτυνασ τα διαβιματα μου υποκάτω μου και ουκ θςκζνθςαν τα 
ίχνθ μου. Καταδιϊξω τουσ εχκροφσ μου και καταλιψομαι αυτοφσ και ουκ αποςτραφιςομαι, ζωσ άν εκλίπωςιν. 
Εκκλίψω αυτοφσ και ου μθ δφνωνται ςτιναι· πεςοφνται υπό τουσ πόδασ μου. Και περιζηωςασ με δφναμιν εισ 
πόλεμον, ςυνεπόδιςασ πάντασ τουσ επανιςταμζνουσ επϋ εμζ υποκάτω μου. Και τουσ εχκροφσ μου ζδωκασ μοι 
νϊτον και τουσ μιςοφντασ με εξωλόκρευςασ. Εκζκραξαν και ουκ θν ο ςϊηων, προσ Κφριον και ουκ ειςικουςεν 
αυτϊν. Και λεπτυνϊ αυτοφσ ωςεί χνοφν κατά πρόςωπον ανζμου, ωσ πθλόν πλατειϊν λεανϊ αυτοφσ. φςθ με εξ 
αντιλογίασ λαοφ, καταςτιςεισ με εισ κεφαλιν εκνϊν. Λαόσ, όν ουκ ζγνων, εδοφλευςε μοι· εισ ακοιν ωτίου 
υπικουςε μου. Υιοί αλλότριοι εψεφςαντο μοι· υιοί αλλότριοι επαλαιϊκθςαν και εχϊλαναν από των τρίβων 
αυτϊν.  Ηι Κφριοσ και ευλογθτόσ ο Κεόσ μου και υψωκιτω ο Κεόσ τθσ ςωτθρίασ μου. Ο Κεόσ, ο διδοφσ 
εκδικιςεισ εμοί και υποτάξασ λαοφσ υπϋ εμζ· ο ρφςτθσ μου εξ εχκρϊν μου οργίλων. Από των επανιςταμζνων 
επϋ εμζ υψϊςεισ με, από ανδρόσ αδίκου ρφςθ με. Δια τοφτο εξομολογιςομαι ςοι εν ζκνεςι, Κφριε και τω 
ονόματι ςου ψαλϊ. Μεγαλφνων τασ ςωτθρίασ του βαςιλζωσ αυτοφ και ποιϊν ζλεοσ τω χριςτϊ αυτοφ, τω Δαυίδ 
και τω ςπζρματι αυτοφ ζωσ αιϊνοσ. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΛΘϋ. 18 

Οι ουρανοί διθγοφνται δόξαν Κεοφ, ποίθςιν δε χειρϊν αυτοφ αναγγζλλει το ςτερζωμα.  Θμζρα τθ θμζρα 

ερεφγεται ριμα και νυξ νυκτί αναγγζλλει γνϊςιν. Ουκ ειςί λαλιαί ουδζ λόγοι, ων ουχί ακοφονται αι φωναί 
αυτϊν. Εισ πάςαν τθν γθν εξιλκεν ο φκόγγοσ αυτϊν και εισ τα πζρατα τθσ οικουμζνθσ τα ριματα αυτϊν. Εν τω 
θλίω ζκετο το ςκινωμα αυτοφ· και αυτόσ ωσ νυμφίοσ εκπορευόμενοσ εκ παςτοφ αυτοφ. Αγαλλιάςεται ωσ γίγασ 
δραμείν οδόν αυτοφ· απϋ άκρου του ουρανοφ θ ζξοδοσ αυτοφ και το κατάντθμα αυτοφ ζωσ άκρου του ουρανοφ· 
και ουκ ζςτιν οσ αποκρυβιςεται τθσ κζρμθσ αυτοφ. Ο νόμοσ Κυρίου άμωμοσ, επιςτρζφων ψυχάσ· θ μαρτυρία 
Κυρίου πιςτι, ςοφίηουςα νιπια. Τα δικαιϊματα Κυρίου ευκζα, ευφραίνοντα καρδίαν· θ εντολι Κυρίου 
τθλαυγισ, φωτίηουςα οφκαλμοφσ. Ο φόβοσ Κυρίου αγνόσ, διαμζνων εισ αιϊνα αιϊνοσ· τα κρίματα Κυρίου 
αλθκινά, δεδικαιωμζνα επί το αυτό. Επικυμθτά υπζρ χρυςίον και λίκον τίμιον πολφν και γλυκφτερα υπζρ μζλι 
και κθρίον. Και γαρ ο δοφλοσ ςου φυλάςςει αυτά· εν τω φυλάςςειν αυτά ανταπόδοςισ πολλι. Ραραπτϊματα 
τισ ςυνιςει; εκ των κρυφίων μου κακάριςον με και από αλλοτρίων φείςαι του δοφλου ςου. Εάν μθ μου 
κατακυριεφςωςι, τότε άμωμοσ ζςομαι και κακαριςκιςομαι από αμαρτίασ μεγάλθσ. Και ζςονται εισ ευδοκίαν τα 
λόγια του ςτόματοσ μου και θ μελζτθ τθσ καρδίασ μου ενϊπιον ςου δια παντόσ. Κφριε, βοθκζ μου και λυτρωτά 
μου. 

Ψαλμόσ ΛΚϋ. 19 

Επακοφςαι ςου Κφριοσ εν θμζρα κλίψεωσ· υπεραςπίςαι ςου το όνομα του Κεοφ Λακϊβ. Εξαποςτείλαι ςοι 
βοικειαν εξ αγίου και εκ Σιϊν αντιλάβοιτο ςου. Μνθςκείθ πάςθσ κυςίασ ςου και το ολοκαφτωμα ςου πιανάτω. 

Δϊθ ςοι Κφριοσ κατά τθν καρδίαν ςου και πάςαν τθν βουλιν ςου πλθρϊςαι. Αγαλλιαςόμεκα επί τω ςωτθρίω 
ςου και εν ονόματι Κυρίου Κεοφ θμϊν μεγαλυνκθςόμεκα. Ρλθρϊςαι Κφριοσ πάντα τα αιτιματα ςου· νυν 
ζγνων, ότι ζςωςε Κφριοσ τον χριςτόν αυτοφ. Επακοφςεται αυτοφ εξ ουρανοφ αγίου αυτοφ· εν δυναςτείαισ θ 
ςωτθρία τθσ δεξιάσ αυτοφ. Οφτοι εν άρμαςι και οφτοι εν ίπποισ· θμείσ δε εν ονόματι Κυρίου Κεοφ θμϊν 
μεγαλυνκθςόμεκα. Αυτοί ςυνεποδίςκθςαν και ζπεςαν· θμείσ δε ανζςτθμεν και ανωρκϊκθμεν. Κφριε, ςϊςον 
τον Βαςιλζα και επάκουςον θμϊν, εν ι αν θμζρα επικαλεςϊμεκα ςε. 



Ρεριςςότερα ςτο http://lytrotis.blogspot.com 

Ψαλμόσ Κ .́ 20 

Κφριε, εν τθ δυνάμει ςου ευφρανκιςεται ο βαςιλεφσ και επί τω ςωτθρίω ςου αγαλλιάςεται ςφόδρα· Τθν 
επικυμίαν τθσ καρδίασ αυτοφ ζδωκασ αυτϊ και τθν κζλθςιν των χειλζων αυτοφ ουκ εςτζρθςασ αυτόν. Πτι 
προζφκαςασ αυτόν εν ευλογίαισ χρθςτότθτοσ· ζκθκασ επί τθν κεφαλιν αυτοφ ςτζφανον εκ λίκου τιμίου. Ηωιν 
θτιςατο ςε και ζδωκασ αυτϊ μακρότθτα θμερϊν εισ αιϊνα αιϊνοσ. Μεγάλθ θ δόξα αυτοφ εν τω ςωτθρίω ςου, 
δόξαν και μεγαλοπρζπειαν επικιςεισ επϋ αυτόν. Πτι δϊςεισ αυτϊ ευλογίαν εισ αιϊνα αιϊνοσ· ευφρανείσ αυτόν 
εν χαρά μετά του προςϊπου ςου. Πτι ο βαςιλεφσ ελπίηει επί Κφριον και εν τω ελζει του Υψίςτου ου μθ 
ςαλευκι. Ευρεκείθ θ χειρ ςου πάςι τοισ εχκροίσ ςου· θ δεξιά ςου εφροι πάντασ τουσ μιςοφντασ ςε. Πτι κιςεισ 

αυτοφσ εισ κλίβανον πυρόσ εισ καιρόν του προςϊπου ςου· Κφριοσ εν οργι αυτοφ ςυνταράξει αυτοφσ και 
καταφάγεται αυτοφσ πυρ. Τον καρπόν αυτϊν από τθσ γθσ απολείσ και το ςπζρμα αυτϊν από υιϊν ανκρϊπων. 
Πτι ζκλιναν εισ ςε κακά, διελογίςαντο βουλάσ, αισ ου μθ δφνωνται ςτιναι. Πτι κιςεισ αυτοφσ νϊτον· εν τοισ 
περιλοίποισ ςου ετοιμάςεισ το πρόςωπον αυτϊν. Υψϊκθτι, Κφριε, εν τθ δυνάμει ςου· άςομεν και ψαλοφμεν τασ 
δυναςτείασ ςου. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΚΑϋ. 21 

Ο Κεόσ, ο Κεόσ μου, πρόςχεσ μοι· ίνα τί εγκατζλιπεσ με; μακρά από τθσ ςωτθρίασ μου οι λόγοι των 
παραπτωμάτων μου. Ο Κεόσ μου, κεκράξομαι θμζρασ και οφκ ειςακοφςθ· και νυκτόσ και οφκ εισ άνοιαν εμοί. 
Συ δε εν αγίω κατοικείσ, ο ζπαινοσ του Λςραιλ. Επί ςοι ιλπιςαν οι πατζρεσ θμϊν, ιλπιςαν και ερρφςω αυτοφσ. 
Ρροσ ςε εκζκραξαν και εςϊκθςαν, επί ςοι ιλπιςαν και οφ κατθςχφνκθςαν. Εγϊ δε είμι ςκϊλθξ και οφκ 
άνκρωποσ, όνειδοσ ανκρϊπων και εξουκζνθμα λαοφ. Ράντεσ οι κεωροφντεσ με εξεμυκτιριςαν με, ελάλθςαν εν 
χείλεςιν, εκίνθςαν κεφαλιν. ϋΘλπιςεν επί Κφριον, ρυςάςκω αυτόν, ςωςάτω αυτόν, ότι κζλει αυτόν. Πτι ςυ ει ο 
εκςπάςασ με εκ γαςτρόσ, θ ελπίσ μου από μαςτϊν τθσ μθτρόσ μου· επί ςε επερρίφθν εκ μιτρασ. Από γαςτρόσ 
μθτρόσ μου Κεόσ μου ει ςυ, μθ αποςτισ απϋ εμοφ. Πτι κλίψισ εγγφσ, ότι οφκ ζςτιν ο βοθκϊν μοι. 
Ρεριεκφκλωςαν με μόςχοι πολλοί, ταφροι πίονεσ περιζςχον με. ϋΘνοιξαν επϋ εμζ το ςτόμα αυτϊν, ωσ λζων 
αρπάηων και ωρυόμενοσ. Ωςεί φδωρ εξεχφκθν και διεςκορπίςκθ πάντα τα οςτά μου· εγενικθ θ καρδία μου 
ωςεί κθρόσ τθκόμενοσ εν μζςω τθσ κοιλίασ μου. Εξθράνκθ ωσ όςτρακον θ ιςχφσ μου και θ γλϊςςα μου 
κεκόλλθται τω λάρυγγι μου και εισ χοφν κανάτου κατιγαγεσ με. Πτι εκφκλωςαν με κφνεσ πολλοί, ςυναγωγι 
πονθρευομζνων περιζςχον με. ϋΩρυξαν χείρασ μου και πόδασ μου· εξθρίκμθςαν πάντα τα οςτά μου· αυτοί δε 
κατενόθςαν και επείδον με. Διεμερίςαντο τα ιμάτια μου εαυτοίσ και επί τον ιματιςμόν μου ζβαλον κλιρον. Συ 
δε, Κφριε, μθ μακρφνθσ τθν βοικειαν ςου απϋ εμοφ, εισ τθν αντίλθψθν μου πρόςχεσ. φςαι από ρομφαίασ τθν 
ψυχιν μου και εκ χειρόσ κυνόσ τθν μονογενι μου. Σϊςον με εκ ςτόματοσ λεόντοσ και από κεράτων 
μονοκερϊτων τθν ταπείνωςιν μου. Διθγιςομαι το όνομα ςου τοισ αδελφοίσ μου, εν μζςω εκκλθςίασ υμνιςω 
ςε. Οι φοβοφμενοι τον Κφριον αινζςατε αυτόν, άπαν το ςπζρμα Λακϊβ δοξάςατε αυτόν. Φοβθκιτω δθ απϋ 
αυτοφ άπαν το ςπζρμα Λςραιλ. Πτι οφκ εξουδζνωςεν, ουδζ προςϊχκιςε τθ δειςει του πτωχοφ, ουδζ 
απζςτρεψε το πρόςωπον αυτοφ απϋ εμοφ· και εν τω κεκραγζναι με προσ αυτόν ειςικουςε με. Ραρά ςου ο 
ζπαινοσ μου· εν εκκλθςία μεγάλθ εξομολογιςομαι ςοι· τασ ευχάσ μου αποδϊςω ενϊπιον των φοβουμζνων ςε. 
Φάγονται πζνθτεσ και εμπλθςκιςονται και αινζςουςι Κφριον οι εκηθτοφντεσ αυτόν· ηιςονται αι καρδίαι αυτϊν 
εισ αιϊνα αιϊνοσ. Μνθςκιςονται και επιςτραφιςονται προσ Κφριον πάντα τα πζρατα τθσ γθσ και 
προςκυνιςουςιν ενϊπιον αυτοφ πάςαι αι πατριαί των εκνϊν. Πτι του Κυρίου θ βαςιλεία και αυτόσ δεςπόηει 
των εκνϊν. ϋΕφαγον και προςεκφνθςαν πάντεσ οι πίονεσ τθσ γθσ· ενϊπιον αυτοφ προπεςοφνται πάντεσ οι 
καταβαίνοντεσ εισ γθν. Και θ ψυχι μου αυτϊ ηθ και το ςπζρμα μου δουλεφςει αυτϊ. Αναγγελιςεται τω Κυρίω 
γενεά θ ερχομζνθ και αναγγελοφςι τθν δικαιοςφνθν αυτοφ λαϊ τω τεχκθςομζνω, όν εποίθςεν ο Κφριοσ. 

Ψαλμόσ ΚΒϋ. 22 

Κφριοσ ποιμαίνει με και ουδζν με υςτεριςει. Εισ τόπον χλόθσ, εκεί με κατεςκινωςεν, επί φδατοσ αναπαφςεωσ 
εξζκρεψε με. Τθν ψυχιν μου επζςτρεψεν, ωδιγθςε με επί τρίβουσ δικαιοςφνθσ, ζνεκεν του ονόματοσ αυτοφ. 

Εάν γαρ και πορευκϊ εν μζςω ςκιάσ κανάτου, ου φοβθκιςομαι κακά, ότι ςυ μετϋ εμοφ ει. Θ ράβδοσ ςου και θ 
βακτθρία ςου αφται με παρεκάλεςαν. Θτοίμαςασ ενϊπιον μου τράπεηαν, εξεναντίασ των κλιβόντων με. 
Ελίπανασ εν ελαίω τθν κεφαλιν μου και το ποτιριον ςου μεκφςκον με ωςεί κράτιςτον. Και το ζλεοσ ςου 
καταδιϊξει με πάςασ τασ θμζρασ τθσ ηωισ μου και το κατοικείν με εν οίκω Κυρίου εισ μακρότθτα θμερϊν. 

Ψαλμόσ ΚΓϋ. 23 

Του Κυρίου θ γθ και το πλιρωμα αυτισ, θ οικουμζνθ και πάντεσ οι κατοικοφντεσ εν αυτι. Αυτόσ επί καλαςςϊν 
εκεμελίωςεν αυτιν και επί ποταμϊν θτοίμαςεν αυτιν. Τίσ αναβιςεται εισ το όροσ του Κυρίου, ι τίσ ςτιςεται εν 
τόπω αγίω αυτοφ; Ακϊοσ χερςί και κακαρόσ τθ καρδία, όσ οφκ ζλαβεν επί ματαίω τθν ψυχιν αυτοφ και οφκ 
ϊμοςεν επί δόλω τω πλθςίον αυτοφ. Οφτοσ λιψεται ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεθμοςφνθν παρά Κεοφ 
ςωτιροσ αυτοφ. Αφτθ θ γενεά ηθτοφντων τον Κφριον, ηθτοφντων το πρόςωπον του Κεοφ Λακϊβ. 'Αρατε πφλασ οι 
άρχοντεσ υμϊν· και επάρκθτε πφλαι αιϊνιοι και ειςελεφςεται ο βαςιλεφσ τθσ δόξθσ. Τίσ ζςτιν οφτοσ ο βαςιλεφσ 
τθσ δόξθσ; Κφριοσ κραταιόσ και δυνατόσ, Κφριοσ δυνατόσ εν πολζμω. 'Αρατε πφλασ οι άρχοντεσ υμϊν· και 
επάρκθτε πφλαι αιϊνιοι και ειςελεφςεται ο βαςιλεφσ τθσ δόξθσ. Τίσ ζςτιν οφτοσ ο βαςιλεφσ τθσ δόξθσ; Κφριοσ 
των δυνάμεων αυτόσ ζςτιν ο βαςιλεφσ τθσ δόξθσ. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφϊα. 

Ψαλμόσ ΚΔϋ. 24 

Ρροσ ςε, Κφριε, ιρα τθν ψυχιν μου. Ο Κεόσ μου, επί ςοι πζποικα· μθ καταιςχυνκείθν εισ τον αιϊνα, μθδζ 
καταγελαςάτωςαν με οι εχκροί μου. Και γαρ πάντεσ οι υπομζνοντεσ ςε ου μθ καταιςχυνκϊςιν. Αιςχυνκιτωςαν 
οι ανομοφντεσ διακενισ.Τασ οδοφσ ςου, Κφριε, γνϊριςον μοι και τασ τρίβουσ ςου δίδαξον με. Οδιγθςον με επί 
τθν αλικειαν ςου και δίδαξον με, ότι ςυ εί ο Κεόσ ο ςωτιρ μου· και ςε υπζμεινα όλθν τθν θμζραν. Μνιςκθτι 
των οικτιρμϊν ςου, Κφριε και τα ελζθ ςου, ότι από του αιϊνοσ είςιν. Αμαρτίασ νεότθτοσ μου και αγνοίασ μου 
μθ μνθςκισ, κατά το ζλεοσ ςου μνιςκθτι μου, ςυ, ζνεκεν τθσ χρθςτότθτοσ ςου, Κφριε. Χρθςτόσ και ευκφσ ο 
Κφριοσ· δια τοφτο νομοκετιςει αμαρτάνοντασ εν οδϊ. Οδθγιςει πραείσ εν κρίςει, διδάξει πραείσ οδοφσ αυτοφ. 
Ράςαι αι οδοί Κυρίου ζλεοσ και αλικεια, τοισ εκηθτοφςι τθν διακικθν αυτοφ και τα μαρτφρια αυτοφ. ϋΕνεκεν 
του ονόματοσ ςου, Κφριε και ιλάςκθτι τθ αμαρτία μου· πολλι γαρ ζςτι. Τίσ ζςτιν άνκρωποσ ο φοβοφμενοσ τον 
Κφριον; νομοκετιςει αυτϊ εν οδϊ, ι θρετίςατο. Θ ψυχι αυτοφ εν αγακοίσ αυλιςκιςεται και το ςπζρμα αυτοφ 
κλθρονομιςει γθν. Κραταίωμα Κφριοσ των φοβουμζνων αυτόν και θ διακικθ αυτοφ δθλϊςει αυτοίσ. Οι 
οφκαλμοί μου δια παντόσ προσ τον Κφριον, ότι αυτόσ εκςπάςει εκ παγίδοσ τουσ πόδασ μου. Επίβλεψον επϋεμζ 
και ελζθςον με· ότι μονογενισ και πτωχόσ είμι εγϊ. Αι κλίψεισ τθσ καρδίασ μου επλθκφνκθςαν· εκ των αναγκϊν 
μου εξάγαγε με. ϋΛδε τθν ταπείνωςιν μου και τον κόπον μου· και άφεσ πάςασ τασ αμαρτίασ μου. ϋΛδε τουσ 
εχκροφσ μου, ότι επλθκφνκθςαν και μίςοσ άδικον εμίςθςαν με. Φφλαξον τθν ψυχιν μου και ρφςαι με· μθ 
καταιςχυνκείθν, ότι ιλπιςα επί ςε. ϋΑκακοι και ευκείσ εκολλϊντο μοι, ότι υπζμεινα ςε, Κφριε. Λφτρωςαι, ο 
Κεόσ, τον Λςραιλ εκ παςϊν των κλίψεων αυτοφ. 

Ψαλμόσ ΚΕϋ. 25 

Κρίνον με, Κφριε, ότι εγϊ εν ακακία μου επορεφκθν· και επί τω Κυρίω ελπίηων, ου μθ αςκενιςω. Δοκίμαςον με, 
Κφριε και πείραςον με· πφρωςον τουσ νεφροφσ μου και τθν καρδίαν μου. Πτι το ζλεοσ ςου κατζναντι των 
οφκαλμϊν μου ζςτι και ευθρζςτθςα εν τθ αλθκεία ςου. Οφκ εκάκιςα μετά ςυνεδρίου ματαιότθτοσ και μετά 
παρανομοφντων ου μθ ειςζλκω. Εμίςθςα εκκλθςίαν πονθρευομζνων και μετά αςεβϊν ου μθ κακίςω. Νίψομαι 
εν ακϊοισ τασ χείρασ μου και κυκλϊςω το κυςιαςτιριον ςου, Κφριε, του ακοφςαι με φωνισ αινζςεωσ ςου και 
διθγιςαςκαι πάντα τα καυμάςια ςου. Κφριε, θγάπθςα ευπρζπειαν οίκου ςου και τόπον ςκθνϊματοσ δόξθσ 
ςου. Μθ ςυναπολζςθσ μετά αςεβϊν τθν ψυχιν μου και μετά ανδρϊν αιμάτων τθν ηωιν μου, ϊν εν χερςίν αι 
ανομίαι, θ δεξιά αυτϊν επλιςκθ δϊρων. Εγϊ δε εν ακακία μου επορεφκθν, λφτρωςαι με, Κφριε και ελζθςον με. 
Ο πουσ μου ζςτθ εν ευκφτθτι· εν εκκλθςίαισ ευλογιςω ςε, Κφριε. 



Ρεριςςότερα ςτο http://lytrotis.blogspot.com 

Ψαλμόσ ΚΣΤϋ. 26 

Κφριοσ φωτιςμόσ μου και ςωτιρ μου, τίνα φοβθκιςομαι; Κφριοσ υπεραςπιςτισ τθσ ηωισ μου, από τίνοσ 
δειλιάςω; Εν τω εγγίηειν επϋεμζ κακοφντασ, του φαγείν τασ ςάρκασ μου. Οι κλίβοντεσ με και οι εχκροί μου, 
αυτοί θςκζνθςαν και ζπεςον. Εάν παρατάξθται επϋεμζ παρεμβολι, οφ φοβθκιςεται θ καρδία μου· εάν 
επαναςτι επϋεμζ πόλεμοσ, εν ταφτθ εγϊ ελπίηω. Μίαν θτθςάμθν παρά Κυρίου, ταφτθν ηθτιςω· του κατοικείν 
με εν οίκω Κυρίου, πάςασ τασ θμζρασ τθσ ηωισ μου, του κεωρείν με τθν τερπνότθτα Κυρίου και επιςκζπτεςκαι 
τον ναόν τον άγιον αυτοφ. Πτι ζκρυψε με εν ςκθνι αυτοφ εν θμζρα κακϊν μου, εςκζπαςε με εν αποκρφφω τθσ 
ςκθνισ αυτοφ, εν πζτρα φψωςε με. Και νυν ιδοφ φψωςε τθν κεφαλιν μου επϋεχκροφσ μου. Εκφκλωςα και 

ζκυςα εν τθ ςκθνι αυτοφ κυςίαν αινζςεωσ και αλαλαγμοφ· άςω και ψαλϊ τω Κυρίω. Ειςάκουςον, Κφριε, τθσ 
φωνισ μου, θσ εκζκραξα· ελζθςον με και ειςάκουςον μου. Σοι είπεν θ καρδία μου· Κφριον ηθτιςω. Εξεηιτθςε 
ςε το πρόςωπον μου· το πρόςωπον ςου, Κφριε, ηθτιςω. Μι αποςτρζψθσ το πρόςωπον ςου απϋεμοφ και μι 
εκκλίνθσ εν οργι από του δοφλου ςου. Βοθκόσ μου γενοφ, μι αποςκορακίςθσ με και μθ εγκαταλίπθσ με, ο 
Κεόσ, ο ςωτιρ μου. Πτι ο πατιρ μου και θ μιτθρ μου εγκατζλιπον με, ο δε Κφριοσ προςελάβετο με. 
Νομοκζτθςον με, Κφριε, εν τθ οδϊ ςου και οδιγθςον με εν τρίβω ευκεία, ζνεκα των εχκρϊν μου. Μι παραδϊσ 
με εισ ψυχάσ κλιβόντων με, ότι επανζςτθςαν μοι μάρτυρεσ άδικοι και εψεφςατο θ αδικία εαυτι. Ριςτεφω του 
ιδείν τα αγακά Κυρίου εν γθ ηϊντων. Υπόμεινον τον Κφριον· ανδρίηου και κραταιοφςκω θ καρδία ςου και 
υπόμεινον τον Κφριον. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφϊα. 

Ψαλμόσ ΚΗϋ. 27 

Ρροσ ςε, Κφριε, κεκράξομαι, ο Κεόσ μου, μθ παραςιωπιςθσ απϋεμοφ και ομοιωκιςομαι τοισ καταβαίνουςιν εισ 
λάκκον. Ειςάκουςον, Κφριε, τθσ φωνισ τθσ δειςεωσ μου, εν τω δζεςκαι με προσ ςε, εν τω αίρειν με χείρασ μου 
προσ ναόν άγιον ςου. Μθ ςυνελκφςθσ με μετά αμαρτωλϊν και μετά εργαηομζνων αδικίαν μθ ςυναπολζςθσ με, 
των λαλοφντων ειρινθν μετά των πλθςίον αυτϊν, κακά δε εν ταισ καρδίαισ αυτϊν. Δόσ αυτοίσ Κφριε κατά τα 
ζργα αυτϊν και κατά τθν πονθρίαν των επιτθδευμάτων αυτϊν· κατά τα ζργα των χειρϊν αυτϊν, δόσ αυτοίσ, 
απόδοσ το ανταπόδομα αυτϊν αυτοίσ. Πτι ου ςυνικαν εισ τα ζργα Κυρίου και εισ τα ζργα των χειρϊν αυτοφ. 
Κακελείσ αυτοφσ και ου μθ οικοδομιςεισ αυτοφσ. Ευλογθτόσ Κφριοσ, ότι ειςικουςε τθσ φωνισ τθσ δειςεωσ 
μου. Κφριοσ βοθκόσ μου και υπεραςπιςτισ μου· επϋαυτϊ ιλπιςεν θ καρδία μου και εβοθκικθν και ανζκαλεν θ 
ςαρξ μου· και εκ κελιματοσ μου εξομολογιςομαι αυτϊ. Κφριοσ κραταίωμα του λαοφ αυτοφ και υπεραςπιςτισ 
των ςωτθρίων του χριςτοφ αυτοφ ζςτι. Σϊςον τον λαόν ςου και ευλόγθςον τθν κλθρονομιαν ςου και ποίμανον 
αυτοφσ και ζπαρον αυτοφσ ζωσ του αιϊνοσ. 

Ψαλμόσ ΚΘϋ. 28 

Ενζγκατε τω Κυρίω, υιοί Κεοφ, ενζγκατε τω Κυρίω υιοφσ κριϊν, ενζγκατε τω Κυρίω δόξαν και τιμιν. Ενζγκατε 
τω Κυρίω δόξαν ονόματι αυτοφσ, προςκυνιςατε τω Κυρίω εν αυλι αγία αυτοφ. Φωνι Κυρίου εν ιςχφι, φωνι 
Κυρίου εν μεγαλοπρεπεία. Φωνι Κυρίου ςυντρίβοντοσ κζδρουσ και ςυντρίψει Κφριοσ τασ κζδρουσ του Λιβάνου. 
Και λεπτυνεί αυτάσ ωσ τον μόςχον του Λιβάνου και ο θγαπθμζνοσ ωσ υιόσ μονοκερϊτων. Φωνι Κυρίου 
διακόπτοντοσ φλόγα πυρόσ. Φωνι Κυρίου ςυςςείοντοσ ζρθμον· και ςυςςείςει Κφριοσ τθν ζρθμον Κάδδθσ. 
Φωνι Κυρίου καταρτιηομζνθ ελάφουσ και αποκαλφψει δρυμοφσ και εν τω ναϊ αυτοφ πασ τισ λζγει δόξαν. 
Κφριοσ τον κατακλυςμόν κατοικιεί και κακιείται Κφριοσ Βαςιλεφσ εισ τον αιϊνα. Κφριοσ ιςχφν τω λαϊ αυτοφ 
δϊςει· Κφριοσ ευλογιςει τον λαόν αυτοφ εν ειρινθ. 

Ψαλμόσ ΚΚϋ. 29 

Υψϊςω ςε, Κφριε, ότι υπζλαβεσ με και οφκ εφφρανασ τουσ εχκροφσ μου επϋεμζ. Κφριε ο Κεόσ μου, εκζκραξα 
προσ ςε και ιάςω με. Κφριε, ανιγαγεσ εξ Άδου τθν ψυχιν μου, ζςωςασ με από των καταβαινόντων εισ λάκκον. 
Ψάλατε τω Κυρίω οι όςιοι αυτοφ και εξομολογείςκε τθ μνιμθ τθσ αγιωςφνθσ αυτοφ. Πτι οργι εν τω κυμϊ 

αυτοφ και ηωι εν τω κελιματι αυτοφ· το εςπζρασ αυλιςκιςεται κλαυκμόσ και εν τω πρωί αγαλλίαςισ. Εγϊ δε 
είπα εν τθ ευκθνία μου· ου μθ ςαλευκϊ εισ τον αιϊνα. Κφριε, εν τω κελιματι ςου παρζςχου τω κάλλει μου 
δφναμιν, απζςτρεψασ δε το πρόςωπον ςου και εγενικθν τεταραγμζνοσ Ρροσ ςε, Κφριε, κεκράξομαι και προσ 
τον Κεόν μου δεθκιςομαι. Τίσ ωφζλεια εν των αίματι μου, εν τω καταβαίνειν με εισ διαφκοράν;  Μι 
εξομολογιςεται ςοι χουσ ι αναγγελεί τθν αλικειαν ςου; 'Θκουςε Κφριοσ και θλζθςε με· Κφριοσ εγεννικθ 
βοθκόσ μου. ϋΕςτρεψασ τον κοπετόν μου εισ χαράν εμοί, διζρρθξασ τον ςάκκον μου και περιζηωςασ με 
ευφροςφνθν. Ππωσ αν ψάλθ ςοι θ δόξα μου και ου μθ κατανυγϊ· Κφριε ο Κεόσ μου, εισ τον αιϊνα 
εξομολογιςομαι ςοι. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφϊα. 

Ψαλμόσ Λ .́ 30 

Επι ςοι, Κφριε, ιλπιςα μι καταιςχυνκείθν εισ τον αιϊνα· εν τθ δικαιοςφνθ ςου ρφςαι με και εξελοφ με. Κλίνον 
προσ με το οφσ ςου· τάχυνον του εξελζςκαι με. Γενοφ μοι εισ Κεόν υπεραςπιςτιν και εισ οίκον καταφυγισ του 
ςϊςαι με. Πτι κραταίωμά μου και καταφυγι μου ει ςυ και ζνεκεν του ονόματοσ ςου οδθγιςεισ με και 
διακρζψεισ με. Εξάξεισ με εκ παγίδοσ ταφτθσ, ισ ζκρυψαν μοι, ότι ςυ εί ο υπεραςπιςτισ μου, Κφριε. Εισ χείρασ 
ςου παρακιςομαι το πνεφμα μου· ελυτρϊςω με, Κφριε, ο Κεόσ τθσ αλθκείασ. Εμίςθςασ τουσ διαφυλάςςοντασ 
ματαιότθτασ διακενισ· εγϊ δε επί τω Κυρίω ιλπιςα. Αγαλλιάςομαι και ευφρανκιςομαι επί τω ελζει ςου· ότι 
επείδεσ επί τθν ταπείνωςιν μου, ζςωςασ  εκ των αναγκϊν τθν ψυχιν μου. Και οφ ςυνζκλειςασ με εισ χείρασ 
εχκρϊν, ζςτθςασ εν ευρυχϊρω τουσ πόδασ μου. Ελζθςον με, Κφριε, ότι κλίβομαι· εταράχκθ εν κυμϊ ο 
οφκαλμόσ μου, θ ψυχι μου και θ γαςτιρ μου. Πτι εξζλιπεν εν οδφνθ θ ηωι μου και τα ζτθ μου εν ςτεναγμοίσ. 
Θςκζνθςεν εν πτωχεία θ ιςχφσ μου και τα οςτά μου εταράχκθςαν. Ραρά πάντασ τουσ εχκροφσ μου εγενικθν 
όνειδοσ και τοισ γείτοςι μου ςφόδρα και φόβοσ τοισ γνωςτοίσ μου. Οι κεωροφντεσ με ζξω ζφυγον απϋ εμοφ. 
Επελιςκθν ωςεί νεκρόσ από καρδίασ. Εγενικθν ωςεί ςκεφοσ απολωλόσ. Πτι ικουςα ψόγον πολλϊν 
παροικοφντων κυκλόκεν· εν τω επιςυναχκιναι αυτοφσ άμα επϋεμζ, του λαβείν τθν ψυχιν μου εβουλεφςαντο. 
Εγϊ δε επί ςοι, Κφριε, ιλπιςα· είπα· Σφ εί ο Κεόσ μου· εν ταισ χερςί ςου οι κλιροι μου. φςαι με εκ χειρόσ 

εχκρϊν μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόςωπόν ςου επί τον δοφλον ςου, ςϊςον με εν τω 
ελζει ςου. Κφριε, μθ καταιςχυνκείθν, ότι επεκαλεςάμθν ςε· αιςχυνκείθςαν αςεβείσ και καταχκείθςαν εισ άδου. 
Άλαλα γενθκιτω τα χείλθ τα δόλια, τα λαλοφντα κατά του δικαίου ανομίαν, εν υπερθφανία και εξουδενϊςει. 
Ωσ πολφ το πλικοσ τθσ χρθςτότθτοσ ςου, Κφριε, ισ ζκρυψασ τοισ φοβουμζνοισ ςε! Εξειργάςω τοισ ελπίηουςιν 
επί ςε, εναντίον των υιϊν των ανκρϊπων. Κατακρφψεισ αυτοφσ εν αποκρφφω του προςϊπου ςου από ταραχισ 
ανκρϊπων, ςκεπάςεισ αυτοφσ εν ςκθνι από αντιλογίασ γλωςςϊν. Ευλογθτόσ Κφριοσ, ότι εκαυμάςτωςε το 
ζλεοσ αυτοφ εν πόλει περιοχισ. Εγϊ δε είπα εν τθ εκςτάςει μου· απζρριμμαι από προςϊπου των οφκαλμϊν 
ςου· δια τοφτο ειςικουςασ τθσ φωνισ τθσ δειςεωσ μου, εν τω κεκραγζναι με προσ ςε. Αγαπιςατε τον Κφριον, 
πάντεσ οι όςιοι αυτοφ, ότι αλθκείασ εκηθτεί Κφριοσ και ανταποδίδωςι τοισ περιςςϊσ πιοφςιν υπερθφανίαν. 
Ανδρίηεςκε και κραταιοφςκω θ καρδία υμϊν, πάντεσ οι ελπίηοντεσ επί Κφριον. 

Ψαλμόσ ΛΑϋ. 31 

Μακάριοι, ων αφζκθςαν αι ανομίαι και ϊν επεκαλφφκθςαν αι αμαρτίαι. Μακάριοσ ανιρ, ϊ ου μθ λογίςθται 
Κφριοσ αμαρτίαν, ουδζ ζςτιν εν τω ςτόματι αυτοφ δόλοσ. Πτι εςίγθςα, επαλαιϊκθ τα οςτά μου, από του 
κράηειν με όλθν τθν θμζραν. Πτι θμζρασ και νυκτόσ εβαρφνκθ επϋεμζ θ χείρ ςου, εςτράφθν εισ ταλαιπωρίαν εν 
τω εμπαγιναι μοι άκανκαν. Τθν ανομίαν μου εγνϊριςα και τθν αμαρτίαν μου ουκ εκάλυψα. Είπα· Εξαγορεφςω 
κατϋεμοφ τθν ανομίαν μου τω Κυρίω και ςυ αφικασ τθν αςζβειαν τθσ καρδίασ μου. Υπερ ταφτθσ προςεφξεται 

προσ ςε πάσ όςιοσ εν καιρϊ ευκζτω· πλθν εν κατακλυςμϊ υδάτων πολλϊν προσ αυτόν ουκ εγγιοφςι. Συ μου εί 
καταφυγι από κλίψεωσ τθσ περιεχοφςθσ με, το αγαλλίαμα μου· λφτρωςαι με από των κυκλωςάντων με. 
Συνετιϊ ςε και ςυμβιβϊ ςε εν οδϊ ταφτθ, ι πορεφςθ, επιςτθριϊ επί ςε τουσ οφκαλμοφσ μου. Μθ γίνεςκε ϊσ 
ίπποσ και θμίονοσ, οισ ουκ ζςτι ςφνεςισ· εν κθμϊ και χαλινϊ τασ ςιαγόνασ αυτϊν άγξαι, των μθ εγγιηόντων προσ 
ςε. Ρολλαί αι μάςτιγεσ του αμαρτωλοφ, τον δε ελπίηοντα επί Κφριον ζλεοσ κυκλϊςει. Ευφράνκθτε επί Κφριον 
και αγαλλιάςκε, δίκαιοι και καυχάςκε, πάντεσ οι ευκείσ τθ καρδία. 



Ρεριςςότερα ςτο http://lytrotis.blogspot.com 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΛΒϋ. 32 

Αγαλλιάςκε δίκαιοι, εν Κυρίω· τοισ ευκζςι πρζπει αίνεςισ. Εξομολογείςκε τω Κυρίω εν κικάρα, εν ψαλτθρίω 
δεκαχόρδω ψάλατε αυτϊ. ϋΑςατε αυτϊ άςμα καινόν, καλϊσ ψάλατε αυτϊ εν αλαλαγμϊ. Πτι ευκφσ ο λόγοσ του 
Κυρίου, πάντα τα ζργα αυτοφ εν πίςτει. Αγαπά ελεθμοςφνθν και κρίςιν ο Κφριοσ· του ελζουσ Κυρίου πλιρθσ θ 
γθ. Τω λόγω Κυρίου οι ουρανοί εςτερεϊκθςαν και τω πνεφματι του ςτόματοσ αυτοφ πάςα θ δφναμισ αυτϊν. 
Συνάγων ωςεί αςκόν φδατα καλάςςθσ, τικείσ εν κθςαυροίσ αβφςςουσ. Φοβθκιτω τον Κφριον πάςα θ γθ, 
απϋαυτοφ δε ςαλευκιτωςαν πάντεσ οι κατοικοφντεσ τθν οικουμζνθν. Πτι αυτόσ είπε και εγενικθςαν· αυτόσ 
ενετείλατο και εκτίςκθςαν. Κφριοσ διαςκεδάηει βουλάσ εκνϊν, ακετεί δε λογιςμοφσ λαϊν και ακετεί βουλάσ 
αρχόντων. Θ δε βουλι του Κυρίου εισ τον αιϊνα μζνει, λογιςμοί τθσ καρδίασ αυτοφ εισ γενεάν και γενεάν. 
Μακάριον το ζκνοσ, ου ζςτι Κφριοσ ο Κεόσ αυτοφ, λαόσ, ον εξελζξατο εισ κλθρονομίαν εαυτϊ. Εξ ουρανοφ 
επζβλεψεν ο Κφριοσ, είδε πάντασ τουσ υιοφσ των ανκρϊπων. Εξ ετοίμου κατοικθτθρίου αυτοφ επζβλεψεν επί 
πάντασ τουσ κατοικοφντασ τθν γθν. Ο πλάςασ κατά μόνασ τασ καρδίασ αυτϊν, ο ςυνιείσ πάντα τα ζργα αυτϊν. 
Οφ ςϊηεται βαςιλεφσ δια πολλιν δφναμιν και γίγασ οφ ςωκιςεται εν πλικει ιςχφοσ αυτοφ. Ψευδισ ίπποσ εισ 
ςωτθρίαν, εν δε πλικει δυνάμεωσ αυτοφ, οφ ςωκιςεται. Λδοφ οι οφκαλμοί Κυρίου επί τουσ φοβουμζνουσ 
αυτόν, τουσ ελπίηοντασ επί το ζλεοσ αυτοφ. φςαςκαι εκ κανάτου τασ ψυχάσ αυτϊν και διακρζψαι αυτοφσ εν 
λιμϊ. Θ ψυχι θμϊν υπομενεί τω Κυρίω, ότι βοθκόσ και υπεραςπιςτισ θμϊν ζςτιν. Πτι εν αυτϊ ευφρανκιςεται 
θ καρδία θμϊν και εν τω ονόματι τω αγίω αυτοφ θλπίςαμεν. Γζνοιτο, Κφριε, το ζλεοσ ςου εφϋ θμάσ, κακάπερ 
θλπίςαμεν επί ςε. 

Ψαλμόσ ΛΓϋ. 33 

Ευλογιςω τον Κφριον εν παντί καιρϊ, δια παντόσ θ αίνεςισ αυτοφ εν τω ςτόματι μου. Εν τω Κυρίω 
επαινεκιςεται θ ψυχι μου· ακουςάτωςαν πραείσ και ευφρανκιτωςαν. Μεγαλφνατε τον Κφριον ςυν εμοί και 
υψϊςωμεν το όνομα αυτοφ επί το αυτό. Εξεηιτθςα τον Κφριον και επικουςε μου και εκ παςϊν των κλίψεων 
μου ερρφςατο με. Ρροςζλκετε προσ αυτόν και φωτίςκθτε και τα πρόςωπα υμϊν ου μθ καταιςχυνκι. Οφτοσ ο 
πτωχόσ εκζκραξε και ο Κφριοσ ειςικουςεν αυτοφ και εκ παςϊν των κλίψεων αυτοφ ζςωςεν αυτόν. Ραρεμβαλεί 
άγγελοσ Κυρίου κφκλω των φοβουμζνων αυτόν και ρφςεται αυτοφσ. Γεφςαςκε και ίδετε ότι χρθςτόσ ο Κφριοσ· 
μακάριοσ ανιρ, οσ ελπίηει επϋαυτόν. Φοβικθτε τον Κφριον, πάντεσ οι άγιοι αυτοφ, ότι ουκ ζςτιν υςτζρθμα τοισ 
φοβουμζνοισ αυτόν. Ρλοφςιοι επτϊχευςαν και επείναςαν· οι δε εκηθτοφντεσ τον Κφριον ουκ ελαττωκιςονται 
παντόσ αγακοφ. Δεφτε, τζκνα, ακοφςατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω υμάσ. Τίσ ζςτιν άνκρωποσ ο κζλων ηωιν, 
αγαπϊν θμζρασ ιδείν αγακάσ; Ραφςον τθν γλϊςςαν ςου από κακοφ και χείλθ ςου του μθ λαλιςαι δόλον. 
ϋΕκλινον από κακοφ και ποίθςον αγακόν· ηιτθςον ειρινθν και δίωξον αυτιν. Οφκαλμοί Κυρίου επί δικαίουσ και 
ϊτα αυτοφ εισ δζθςιν αυτϊν. Ρρόςωπον δε Κυρίου επί ποιοφντασ κακά, του εξολοκρεφςαι εκ γθσ το 
μνθμόςυνον αυτϊν. εκζκραξαν οι δίκαιοι και ο Κφριοσ ειςικουςεν αυτϊν και εκ παςϊν των κλίψεων αυτϊν 
ερρφςατο αυτοφσ. Εγγφσ Κφριοσ τοισ ςυντετριμμζνοισ τθν καρδίαν και τουσ ταπεινοφσ τω πνεφματι ςϊςει. 
Ρολλαί αι κλίψεισ των δικαίων και εκ παςϊν αυτϊν ρφςεται αυτοφσ ο Κφριοσ. Φυλάςςει Κφριοσ πάντα τα οςτά 
αυτϊν, ζν εξ αυτϊν ου ςυντριβιςεται. Κάνατοσ αμαρτωλϊν πονθρόσ και οι μιςοφντεσ τον δίκαιον 
πλθμμελιςουςι. Λυτρϊςεται Κφριοσ ψυχάσ δοφλων αυτου και ου μθ πλθμμελιςουςι πάντεσ οι ελπίηοντεσ 
επϋαυτόν. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΛΔϋ. 34 

Δίκαςον, Κφριε, τουσ αδικοφντασ με· πολζμθςον τουσ πολεμοφντασ με. Επιλαβοφ όπλου και κυρεοφ και 
ανάςτθκι εισ τθν βοικειαν μου. ϋΕκχεον ρομφαίαν και ςφγκλειςον εξ εναντίασ των καταδιωκόντων με· είπον τθ 
ψυχι μου Σωτθρία ςου εγϊ είμι. Αιςχυνκιτωςαν και εντραπιτωςαν οι ηθτοφντεσ τθν ψυχιν μου· 
αποςτραφιτωςαν εισ τα οπίςω και καταιςχυνκιτωςαν οι λογιηόμενοι μοι κακά. Γενθκιτωςαν ωςεί χνοφσ κατά 

πρόςωπον ανζμου και άγγελοσ Κυρίου εκκλίβων αυτοφσ. Γενθκιτω θ οδόσ αυτϊν ςκότοσ και ολίςκθμα και 
άγγελοσ Κυρίου καταδιϊκων αυτοφσ Πτι δωρεάν ζκρυψαν μοι διαφκοράν παγίδοσ αυτϊν, μάτθν ωνείδιςαν τθν 
ψυχιν μου. Ελκζτω αυτϊ παγίσ, ιν οφ γινϊςκει και θ κιρα, ιν ζκρυψε, ςυλλαβζτω αυτόν και εν τθ παγίδι 
πεςείται εν αυτι. Θ δε ψυχι μου αγαλλιάςεται επί τω Κυρίω, τερφκιςεται επί τω ςωτθρίω αυτοφ. Ράντα τα 
οςτά μου εροφςι· Κφριε, Κφριε, τίσ όμοιοσ ςοι; υόμενοσ πτωχόν εκ χειρόσ ςτερεωτζρων αυτοφ και πτωχόν και 
πζνθτα από των διαρπαηόντων αυτόν. Αναςτάντεσ μοι μάρτυρεσ άδικοι, ά ουκ εγίνωςκον θρϊτων με. 
Ανταπεδίδοςαν μοι πονθρά αντί αγακϊν και ατεκνίαν τθ ψυχι μου. Εγϊ δε, εν τω αυτοφσ παρενοχλείν μοι, 
ενεδυόμθν ςάκκον και εταπείνουν εν νθςτεία τθν ψυχιν μου και θ προςευχι μου εισ κόλπον μου 
αποςτραφιςεται. Ωσ πλθςίον, ωσ αδελφϊ θμετζρω, οφτωσ ευθρζςτουν· ωσ πενκϊν και ςκυκρωπάηων, οφτωσ 
εταπεινοφμθν. Και κατϋεμοφ ευφράνκθςαν και ςυνιχκθςαν· ςυνιχκθςαν επϋεμζ μάςτιγεσ και ουκ ζγνων. 
Διεςχίςκθςαν και οφ κατενφγθςαν. Επείραςαν με, εξεμυκτιριςαν με μυκτθριςμϊ, ζβρυξαν επϋ εμζ τουσ 
οδόντασ αυτϊν. Κφριε, πότε επόψει; αποκατάςτθςον τθν ψυχιν μου από τθσ κακουργίασ αυτϊν, από λεόντων 
τθν μονογενι μου. Εξομολογιςομαι ςοι εν εκκλθςία πολλι, εν λαϊ βαρεί αινζςω ςε. Μθ επιχαρείθςαν μοι οι 
εχκραίνοντεσ μοι αδίκωσ, οι μιςοφντεσ με δωρεάν και διανεφοντεσ οφκαλμοίσ. Πτι εμοί μεν ειρθνικά ελάλουν 
και επϋοργιν δόλουσ διελογίηοντο. Και επλάτυναν επϋεμζ το ςτόμα αυτϊν· είπον· Εφγε, εφγε, είδον οι οφκαλμοί 
θμϊν! Είδεσ, Κφριε, μθ παραςιωπιςθσ· Κφριε, μθ αποςτισ απϋεμοφ. Εξεγζρκθτι, Κφριε και πρόςχεσ τθ κρίςει 
μου, ο Κεόσ μου και ο Κφριοσ μου, εισ τθν δίκθν μου. Κρίνον με, Κφριε, κατά τθν δικαιοςφνθν ςου, Κφριε, ο 
Κεόσ μου και μθ επιχαρείθςαν μοι. Μθ είποιςαν εν καρδίαισ αυτϊν· Εφγε, εφγε τθ ψυχι θμϊν· μθ δε  είποιεν· 
Κατεπίομεν αυτόν. Αιςχυνκείθςαν και εντραπείθςαν άμα οι επιχαίροντεσ τοισ κακοίσ μου· Ενδυςάςκωςαν 
αιςχφνθν και εντροπιν οι μεγαλορρθμονοφντεσ επϋεμζ. Αγαλλιάςκωςαν και ευφρανκιτωςαν οι κζλοντεσ τθν 
δικαιοςφνθν μου και ειπάτωςαν διαπαντόσ. Μεγαλυνκιτω ο Κφριοσ, οι κζλοντεσ τθν ειρινθν του δοφλου 
αυτοφ. Και θ γλϊςςα μου μελετιςει τθν δικαιοςφνθν ςου, όλθν τθν θμζρα τον ζπαινον ςου. 

Ψαλμόσ ΛΕϋ. 35 

Φθςίν ο παράνομοσ του αμαρτάνειν εν εαυτϊ, ουκ ζςτι φόβοσ Κεοφ απζναντι των οφκαλμϊν αυτοφ. Πτι 
εδόλωςεν ενϊπιον αυτοφ, του ευρείν τθν ανομίαν αυτοφ και μιςιςαι. Τα ριματα του ςτόματοσ αυτοφ ανομία 
και δόλοσ, ουκ θβουλικθ ςυνιζναι του αγακφναι. Ανομίαν διελογίςατο επί τοισ κοίτθσ αυτοφ, παρζςτθ πάςθ 
οδϊ ουκ αγακι, κακία δε οφ προςϊχκιςε. Κφριε, εν τω ουρανϊ το ζλεοσ ςου και θ αλικεια ςου ζωσ νεφελϊν. Θ 
δικαιοςφνθ ςου ωσ όρθ Κεοφ, τα κρίματα ςου άβυςςοσ πολλι· Ανκϊπουσ και κτινθ ςϊςεισ, Κφριε. Ωσ 
επλικυνασ το ζλεοσ ςου, ο Κεόσ. Οι δε υιοί των ανκρϊπων εν ςκζπθ των πτερφγων ςου ελπιοφςι. 
Μεκυςκιςονται από πιότθτοσ οίκου ςου και τον χειμάρρουν τθσ τρυφισ ςου ποτιείσ αυτοφσ. Πτι παρά ςοι 
πθγι ηωισ, εν τω φωτί ςου οψόμεκα φωσ. Ραράτεινον το ζλεοσ ςου τοισ γινϊςκουςι ςε και τθν δικαιοςφνθν 
ςου τοισ ευκζςι τθ καρδία. Μθ ελκζτω μοι ποφσ υπερθφανίασ και χειρ αμαρτωλοφ μθ ςαλεφςαι με. Εκεί ζπεςον 
πάντεσ οι εργαηόμενοι τθν ανομίαν· εξϊςκθςαν και ου μθ δφνωνται ςτιναι. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΛΣΤϋ. 36 

Μθ παραηιλου εν πονθρευομζνοισ, μθδζ ηιλου τουσ ποιοφντασ τθν ανομίαν. Πτι ωςεί χόρτοσ ταχφ 
αποξθρανκιςεται και ωςεί λάχανα χλόθσ ταχφ αποπεςοφνται. ϋΕλπιςον επί Κφριον και ποίει χρθςτότθτα και 
καταςκινου τθν γθν και ποιμανκιςθ επί τω πλοφτω αυτισ. Κατατρφφθςον του Κυρίου και δϊςει ςοι τα 
αιτιματα τθσ καρδίασ ςου. Αποκάλυψον προσ Κφριον τθν οδόν ςου και ζλπιςον επϋαυτόν και αυτόσ ποιιςει. 
Και εξοίςει ωσ φωσ τθν δικαιοςφνθν ςου και το κρίμα ςου ωσ μεςθμβρίαν. Υποτάγθκι τω Κυρίω και ικζτευςον 

αυτόν, μθ παραηιλου εν τω κατευοδουμζνω εν τθ οδϊ αυτοφ, εν ανκρϊπω ποιοφντι παρανομίαν. Ραφςαι από 
οργισ και εγκατάλιπε κυμόν, μθ παραηιλου ϊςτε πονθρεφεςκαι. Πτι οι πονθρευόμενοι εξολοκρευκιςονται, οι 
δε υπομζνοντεσ τον Κφριον, αυτοί κλθρονομθςουςι γιν. Και ζτι ολίγον και οφ μθ υπάρξθ ο αμαρτωλόσ και 
ηθτιςεισ τον τόπον αυτοφ και οφ μθ εφρθσ. Οι δε πραείσ κλθρονομιςουςι γιν και κατατρυφιςουςιν επί πλικει 
ειρινθσ. Ραρατθριςεται ο αμαρτωλόσ τον δίκαιον και βρφξει επϋαυτόν τουσ οδόντασ αυτοφ. Ο δε Κφριοσ 
εκγελάςεται αυτόν, ότι προβλζπει, οτι ιξει θ θμζρα αυτοφ. ομφαίαν εςπάςαντο οι αμαρτωλοί, ενζτειναν 
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τόξον αυτϊν του καταβαλείν πτωχόν και πζνθτα, του ςφάξαι τουσ ευκείσ τθ καρδία. Θ ρομφαία αυτϊν ειςζλκοι 
εισ τασ καρδίασ αυτϊν και τα τόξα αυτϊν ςυντριβείθ. Κρείςςον ολίγον τω δικαίω, υπζρ πλοφτον αμαρτωλϊν 
πολφν. Πτι βραχίονεσ αμαρτωλϊν ςυντριβιςονται, υποςτθρίηει δε δίκαιουσ ο Κφριοσ. Γινϊςκει Κφριοσ τασ 
οδοφσ των αμϊμων και θ κλθρονομία αυτϊν εισ αιϊνα ζςται. Οφ καταιςχυνκιςονται εν καιρϊ πονθρϊ και εν 
θμζραισ λιμοφ χορταςκιςονται. Πτι οι αμαρτωλοί απολοφνται, οι δε εχκροί του Κυρίου, άμα τω δοξαςκιναι 
αυτοφσ και υψωκιναι, εκλείποντεσ ωςεί καπνόσ εξζλιπον. Δανείηεται ο αμαρτωλόσ και ουκ αποτίςει· ο δε 
δίκαιοσ οικτείρει και δίδωςιν. Πτι οι ευλογοφντεσ αυτον κλθρονομιςουςι γθν, οι δε καταρϊμενοι αυτόν 
εξολοκρευκιςονται. Ραρά Κυρίου τα διαβιματα ανκρϊπου κατευκφνεται και τθν οδόν αυτοφ κελιςει ςφόδρα. 
ϋΟταν πζςθ, οφ καταρραχκιςεται· ότι Κφριοσ αντιςτθρίηει χείρα αυτοφ. Νεϊτεροσ εγενόμθν και γαρ εγιραςα 
και ουκ είδον δίκαιον εγκαταλελειμμζνον, ουδζ το ςπζρμα αυτοφ ηθτοφν άρτουσ. ϋΟλθν τθν θμζραν ελεεί και 
δανείηει ο δίκαιοσ και το ςπζρμα αυτοφ εισ ευλογίαν ζςται. Ζκκλινον από κακοφ και ποίθςον αγακόν και 
καταςκινου εισ αιϊνα αιϊνοσ. Πτι Κφριοσ αγαπά κρίςιν και ουκ εγκαταλείψει τουσ οςίουσ αυτοφ, εισ τον αιϊνα 
φυλαχκιςονται. ϋΑνομοι δε εκδιωχκιςονται και ςπζρμα αςεβϊν εξολοκρευκιςεται. Δίκαιοι δε 
κλθρονομιςουςι γθν και καταςκθνϊςουςιν εισ αιϊνα αιϊνοσ επϋαυτισ. Στόμα δικαίου μελετιςει ςοφίαν και θ 
γλϊςςα αυτοφ λαλιςει κρίςιν. Ο νόμοσ του Κεοφ αυτοφ εν καρδία αυτοφ και οφχ υποςκελιςκιςεται τα 
διαβιματα αυτοφ. Κατανοεί ο αμαρτωλόσ τον δίκαιον και ηθτεί του κανατϊςαι αυτόν. Ο δε Κφριοσ ου μθ 
εγκαταλίπθ αυτόν εισ τασ χείρασ αυτοφ, ουδζ μθ καταδικάςθται αυτον, όταν κρίνθται αυτϊ. Υπόμεινον τον 
Κφριον και φφλαξον τθν οδόν αυτοφ και υψϊςει ςε του κατακλθρονομιςαι γιν· εν τω εξολοκρεφεςκαι 
αμαρτωλοφσ όψει. Είδον τον αςεβι υπερυψοφμενον και επαιρόμενον ωσ τασ κζδρουσ του Λιβάνου. Και 
παριλκεν και ιδοφ ουκ ιν και εηιτθςα αυτόν και ουχ ευρζκθ ο τόποσ αυτοφ. Φφλαςςε ακακίαν και ίδε 
ευκφτθτα, ότι ζςτιν εγκατάλειμμα ανκρϊπω ειρθνικϊ. Οι δε παράνομοι εξολοκρευκιςονται επί το αυτό· τα 
εγκαταλείμματα των αςεβϊν εξολοκρευκιςονται. Σωτθρία δε των δικαίων παρά Κυρίου και υπεραςπιςτισ 
αυτϊν ζςτιν εν καιρϊ κλίψεωσ. Και βοθκιςει αυτοίσ Κφριοσ και ρφςεται αυτοφσ και εξελείται αυτουσ εξ 
αμαρτωλϊν και ςϊςει αυτοφσ, ότι ιλπιςαν επϋαυτόν. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΛΗϋ. 37 

Κφριε, μθ τω κυμϊ ςου ελζγξθσ με, μθδζ τθ οργι ςου παιδεφςθσ με. Πτι τα βζλθ ςου ενεπάγθςάν μοι και 
επεςτιριξασ επϋεμζ τθν χείρα ςου. Ουκ ζςτιν ίαςισ εν τθ ςαρκί μου από προςϊπου τθσ οργισ ςου· ουκ ζςτιν 
ειρινθ εν τοισ οςτζοισ μου από προςϊπου των αμαρτιϊν μου. Πτι αι ανομίαι μου υπεριραν τθν κεφαλιν μου, 
ωςεί φορτίον βαρφ εβαρφνκθςαν επϋεμζ. Ρροςϊηεςαν και εςάπθςαν οι μϊλωπεσ μου από προςϊπου τθσ 
αφροςφνθσ μου. Εταλαιπϊρθςα και κατεκάμφκθν ζωσ τζλουσ· όλθν τθν θμζραν ςκυκρωπάηων επορευόμθν. 
Πτι αι ψόαι μου επλιςκθςαν εμπαιγμάτων και ουκ ζςτιν ίαςισ εν τθ ςαρκί μου. Εκακϊκθν και εταπεινϊκθν ζωσ 
ςφόδρα, ωρυόμθν από ςτεναγμοφ τθσ καρδίασ μου. Κφριε, εναντίον ςου πάςα θ επικυμία μου και ο ςτεναγμόσ 
μου από ςου ουκ απεκρφβθ. Θ καρδία μου εταράχκθ, εγκατζλιπε με θ ιςχφσ μου και το φωσ των οφκαλμϊν μου 
και αυτό ουκ ζςτι μετϋεμοφ. Οι φίλοι μου και οι πλθςίον μου εξϋεναντίασ μου ιγγιςαν και ζςτθςαν και οι 
ζγγιςτα μου από μακρόκεν ζςτθςαν. Και εξεβιάηοντο οι ηθτοφντεσ τθν ψυχιν μου και οι ηθτοφντεσ τα κακά μοι 
ελάλθςαν ματαιότθτασ και δολιότθτασ όλθν τθν θμζραν εμελζτθςαν. Εγϊ δε ωςεί κωφόσ ουκ ικουον και ωςεί 
άλαλοσ ουκ ανοίγων το ςτόμα αυτοφ. Και εγενόμθν ωςεί άνκρωποσ ουκ ακοφων και ουκ ζχων εν τω ςτόματι 
αυτοφ ελεγμοφσ. Πτι επί ςοι, Κφριε, ιλπιςα· ςυ ειςακοφςθ, Κφριε, ο Κεόσ μου. Πτι είπον· Μιποτε επιχαρϊςι 
μοι οι εχκροί μου και εν τω ςαλευκιναι πόδασ μου, επϋεμζ εμεγαλορρθμόνθςαν. Πτι εγϊ εισ μάςτιγασ ζτοιμοσ 
και θ αλγθδϊν μου ενϊπιον μου ζςτι διαπαντόσ. Πτι τθν ανομίαν μου εγϊ αναγγελϊ και μεριμνιςω υπζρ τθσ 
αμαρτίασ μου. Οι δε εχκροί μου ηϊςι και κεκραταίωνται υπζρ εμζ και επλθκφνκθςαν οι μιςοφντεσ με αδίκωσ. 
Οι ανταποδιδόντεσ μοι κακά αντί αγακϊν ενδιζβαλλον με, επεί κατεδίωκον αγακωςφνθν. Μθ εγκαταλίπθσ με, 
Κφριε ο Κεόσ μου, μθ αποςτισ απϋεμοφ. Ρρόςχεσ εισ τθν βοικειαν μου, Κφριε τθσ ςωτθρίασ μου. 

 

 

Ψαλμόσ ΛΘϋ. 38 

Είπα· Φυλάξω τασ οδοφσ μου του μθ αμαρτάνειν με εν γλϊςςθ μου· εκζμθν τω ςτόματι μου φυλακιν εν τω 
ςυςτιναι τον αμαρτωλόν εναντίον μου. Εκωφϊκθν και εταπεινϊκθν και εςίγθςα εξ αγακϊν και το άλγθμα μου 
ανεκαινίςκθ. Εκερμάνκθ θ καρδία μου εντόσ μου και εν τθ μελζτθ μου εκκαυκιςεται πυρ· ελάλθςα εν γλϊςςθ 
μου. Γνϊριςον μοι, Κφριε, το πζρασ μου και τον αρικμόν των θμερϊν μου, τίσ ζςτιν, ίνα γνω τί υςτερϊ εγϊ. Λδοφ 
παλαιςτάσ ζκου τασ θμζρασ μου και θ υπόςταςισ μου ωςεί ουδζν ενϊπιον ςου· πλιν τα ςφμπαντα ματαιότθσ, 
πασ άνκρωποσ ηων. Μζντοιγε εν εικόνι διαπορεφεται άνκρωποσ, πλιν μάτθν ταράςςεται· κθςαυρίηει και οφ 
γινϊςκει τίνι ςυνάξει αυτά. Και νυν, τίσ θ υπομονι μου; ουχί ο Κφριοσ; και θ υπόςταςισ μου παρά ςου ζςτιν. 

Από παςϊν των ανομιϊν μου ρφςαι με· όνειδοσ άφρονι, ζδωκασ με. Εκωφϊκθν και ινοιξα το ςτόμα μου, ότι ςυ 
εποίθςασ. Απόςτθςον απϋεμοφ τασ μάςτιγασ ςου· από γαρ τθσ ιςχφοσ τθσ χειρόσ ςου εγϊ εξζλιπον. Εν ελεγμοίσ 
υπζρ ανομίασ επαίδευςασ άνκρωπον και εξζτθξασ ωσ αράχνθν τθν ψυχιν αυτοφ· πλιν μάτθν ταράςςεται πασ 
άνκρωποσ. Ειςάκουςον τθσ προςευχισ μου, Κφριε και τθσ δειςεωσ μου· ενϊτιςαι των δακρφων μου. Μθ 
παραςιωπιςθσ, ότι παροικοσ εγϊ είμι παρά ςοι και παρεπίδθμοσ, κακϊσ πάντεσ οι πατζρεσ μου. 'Ανεσ μου, ίνα 
αναψφξω προ του με απελκείν και ουκζτι ου μθ υπάρξω. 

Ψαλμόσ ΛΚϋ. 39 

Υπομζνων υπζμεινα τον Κφριον και προςζςχε μοι και ειςικουςε τθσ δειςεωσ μου. Και ανιγαγε με εκ λάκκου 
ταλαιπωρίασ και από πθλοφ ιλφοσ και ζςτθςεν επί πζτραν τουσ πόδασ μου και κατθφκυνε τα διαβιματα μου. 
Και ενζβαλεν εισ το ςτόμα μου άςμα καινόν, φμνον τω Κεϊ θμϊν. ϋΟψονται πολλοί και φοβθκιςονται και 
ελπιοφςιν επί Κφριον. Μακάριοσ ανιρ, οφ ζςτι το όνομα Κυρίου ελπίσ αυτοφ και ουκ επζβλεψεν εισ 
ματαιότθτασ και μανίασ ψευδείσ. Ρολλά εποίθςασ ςυ, Κφριε ο Κεόσ μου, τα καυμάςια ςου και τοισ 
διαλογιςμοίσ ςου ουκ ζςτι τίσ ομοιωκιςεται ςοι. Απιγγειλα και ελάλθςα, επλθκφνκθςαν υπζρ αρικμόν. 
Κυςίαν και προςφοράν ουκ θκζλθςασ, ςϊμα δε κατθρτίςω μοι. Ολοκαυτϊματα και περί αμαρτίασ ουκ ιτθςασ. 
Τότε είπον· Λδοφ ικω· εν κεφαλίδι βιβλίου γζγραπται περί εμοφ. Του ποιιςαι το κζλθμα ςου, ο Κεόσ μου, 
θβουλικθν και τον νόμον ςου εν μζςω τθσ κοιλίασ μου. Ευθγγελιςάμθν δικαιοςφνθν εν εκκλθςία μεγάλθ· ιδοφ 

τα χείλθ μου ου μθ κωλφςω Κφριε, ςυ ζγνωσ. Τθν δικαιοςφνθν ςου ουκ ζκρυψα εν τθ καρδία μου· τθν αλικειαν 
ςου και το ςωτιριον ςου είπα. Ουκ ζκρυψα το ζλεοσ ςου και τθν αλικειαν ςου από ςυναγωγισ πολλισ. Συ δε, 
Κφριε, μθ μακρφνθσ τουσ οικτοιρμοφσ ςου απϋεμοφ· το ζλεοσ ςου και θ αλικεια ςου διαπαντόσ αντιλάβοιντο 
μου. Πτι περιζςχον με κακά, ων ουκ ζςτιν αρικμοσ· κατζλαβον με αι ανομίαι μου και ουκ θδυνικθν του 
βλζπειν. Επλθκφνκθςαν υπζρ τασ τρίχασ τθσ κεφαλισ μου και θ καρδία μου εγκατζλιπε με. Ευδόκθςον, Κφριε, 
του ρφςαςκαι με· Κφριε, εισ το βοθκιςαι μοι πρόςχεσ. Καταιςχυνκείθςαν και εντραπείθςαν άμα οι ηθτοφντεσ 
τθν ψυχιν μου του εξάραι αυτιν· αποςτραφείθςαν εισ τα οπίςω και καταιςχυνκείθςαν οι κζλοντεσ μοι κακά. 
Κομιςάςκωςαν παραχριμα αιςχφνθν αυτϊν οι λζγοντεσ μοι, εφγε, εφγε. Αγαλλιάςκωςαν και ευφρανκιτωςαν 
επί ςοι πάντεσ οι ηθτοφντεσ ςε, Κφριε και ειπάτωςαν διαπαντόσ, μεγαλυνκιτω ο Κφριοσ, οι αγαπϊντεσ το 
ςωτιριον ςου. Εγϊ δε πτωχόσ ειμί και πζνθσ, Κφριοσ φροντιεί μοι· βοθκόσ μου και υπεραςπιςτισ μου ει ςυ, ο 
Κεόσ μου, μθ χρονίςθσ. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια 

Ψαλμόσ Μ .́ 40 

Μακάριοσ ο ςυνιϊν επί πτωχόν και πζνθτα, εν θμζρα πονθρά ρφςεται αυτόν ο Κφριοσ. Κφριοσ διαφυλάξαι 
αυτόν και ηιςαι αυτόν και μακαρίςαι αυτόν εν τθ γθ και μθ παραδϊ αυτόν εισ χείρασ εχκρϊν αυτοφ. Κφριοσ 
βοθκιςαι αυτϊ επί κλίνθσ οδφνθσ αυτοφ, όλθν τθν κοίτθν αυτου ζςτρεψασ εν τθ αρρωςτία αυτοφ. Εγϊ είπα· 
Κφριε, ελζθςον με, ίαςαι τθν ψυχιν μου, ότι ιμαρτον ςοι. Οι εχκροί μου είπον κακά μοι· πότε αποκανείται και 
απολείται το όνομα αυτοφ; Και ειςεπορεφετο του ιδείν, μάτθν ελάλει θ καρδία αυτοφ, ςυνιγαγεν ανομίαν 
εαυτϊ· εξεπορεφετο ζξω και ελάλει επί το αυτό. Κατϋεμοφ ελογίηοντο κακά μοι. Λόγον παράνομον κατζκεντο 
κατϋ εμοφ· μθ ο κοιμϊμενοσ ουχί προςκιςει του αναςτιναι; Και γαρ άνκρωποσ τθσ ειρινθσ μου, εφϋον ιλπιςα, 
ο εςκίων άρτουσ μου εμεγάλυνεν επϋεμζ πτερνιςμόν. Συ δε, Κφριε, ελζθςον με και ανάςτθςον με και 
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ανταποδϊςω αυτοίσ. Εν τοφτω ζγνων, ότι τεκζλθκασ με, ότι ου μθ επιχαρι ο εχκρόσ μου επϋεμζ. Εμοφ δε δια 
τθν ακακίαν αντελάβου και εβεβαίωςασ με ενϊπιον ςου εισ τον αιϊνα. Ευλογθτόσ Κφριοσ ο Κεόσ του Λςραιλ 
από του αιϊνοσ και εισ τον αιϊνα. Γζνοιτο, γζνοιτο. 

Ψαλμόσ ΜΑϋ. 41 

Ον τρόπον επιποκεί θ ζλαφοσ επί τασ πθγάσ των υδάτων, οφτωσ επιποκεί θ ψυχι μου προσ ςε, ο Κεόσ. 
Εδίψθςεν θ ψυχι μου προσ τον Κεόν, τον ιςχυρόν, τον ηϊντα· πότε ιξω και οφκιςομαι τω προςϊπω του Κεοφ; 
Εγενικθ τα δάκρυα μου εμοί άρτοσ θμζρασ και νυκτόσ, εν τω λζγεςκαι με κακϋεκάςτθν θμζραν· Ροφ ζςτιν ο 
Κεόσ ςου; Ταφτα εμνιςκθν και εξζχεα επϋεμζ τθν ψυχιν μου, ότι διελεφςομαι εν τόπω ςκθνισ καυμαςτισ, ζωσ 
του οίκου του Κεοφ, εν φωνι αγαλλιάςεωσ και εξομολογιςεωσ ιχου εορτάηοντοσ. Λνατί περίλυποσ εί θ ψυχι 
μου; και ινατί ςυνταράςςεισ με; 'Ελπιςον επί τον Κεόν, ότι εξομολογιςομαι αυτϊ, ςωτιριον του προςϊπου 
μου και ο Κεόσ μου. Ρροσ εμαυτόν θ ψυχι μου εταράχκθ, δια τοφτο μνθςκιςομαι ςου εκ γθσ Λορδάνου και 
Ερμωνιείμ, από όρουσ μικροφ. Άβυςςοσ άβυςςον επικαλείται, εισ φωνιν των καταρρακτϊν ςου· πάντεσ οι 
μετεωριςμοί ςου και τα κφματα ςου επϋεμζ διιλκον. Θμζρασ εντελείται Κφριοσ το ζλεοσ αυτοφ και νυκτόσ ωδι 
αυτϊ, παρϋεμοί προςευχι τω Κεϊ τθσ ηωισ μου. Ερϊ τω Κεϊ· αντιλιπτωρ μου ει· Διατί μου επελάκου; και 
ινατί ςκυκρωπάηων πορεφομαι εν τω εκκλίβειν τον εχκρόν μου; Εν τω κατακλάςκαι τα οςτά μου, ωνείδιηον με 
οι εχκροί μου· εν τω λζγειν αυτοφσ μοι κακϋεκάςτθν θμζραν· Ροφ ζςτιν ο Κεόσ ςου; Λνατί περίλυποσ εί θ ψυχι 
μου; και ινατί ςυνταράςςεισ με; 'Ελπιςον επί τον Κεόν, ότι εξομολογιςομαι αυτϊ, ςωτιριον του προςϊπου 
μου και ο Κεόσ μου. 
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Κρίνον με ο Κεόσ και δίκαςον τθν δίκθν μου εξ ζκνουσ οφχ οςίου, από ανκρϊπου αδίκου και δολίου ρφςαι με. 
Πτι ςυ εί ο Κεόσ κραταίωμα μου, ινατί απϊςω με; και ινατί ςκυκρωπάηων πορεφομαι, εν τω εκκλίβειν τον 
εχκρόν μου; Εξαπόςτειλον το φωσ ςου και τθν αλθκειαν ςου, αυτά με ωδιγθςαν και ιγαγον με εισ όροσ άγιον 
ςου και εισ τα ςκθνϊματα ςου. Και ειςελεφςομαι προσ το κυςιαςτιριον του Κεοφ, προσ τον Κεόν τον 
ευφραίνοντα τθν νεότθτα μου· εξομολογιςομαι ςοι εν κικάρα, ο Κεόσ, ο Κεόσ μου. Λνατί περίλυποσ εί θ ψυχι 
μου; και ινατί ςυνταράςςεισ με; ϋΕλπιςον επί τον Κεόν, ότι εξομολογιςομαι αυτϊ, ςωτιριον του προςϊπου 
μου και ο Κεόσ μου. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΜΓϋ. 43 

Ο Κεόσ εν τοισ ωςίν θμϊν ακοφςαμεν και οι πατζρεσ θμϊν ανιγγειλαν θμίν ζργον, ο ειργάςω εν ταισ θμζραισ 
αυτϊν, εν θμζραισ αρχαίαισ. Θ χείρ ςου ζκνθ εξωλόκρευςε και κατεφφτευςασ αυτοφσ, εκάκωςασ λαοφσ και 
εξζβαλεσ αυτοφσ. Ου γαρ εν τθ ρομφαία αυτϊν εκλθρονόμθςαν γιν και ο βραχίων αυτϊν οφκ ζςωςεν αυτοφσ. 
Αλλϋ θ δεξιά ςου και ο βραχίων ςου και ο φωτιςμόσ του προςϊπου ςου, ότι θυδόκθςασ εν αυτοίσ. Συ ει αυτόσ ο 
Βαςιλεφσ μου και ο Κεόσ μου, ο εντελλόμενοσ τασ ςωτθρίασ Λακϊβ. Εν ςοι τουσ εχκροφσ θμϊν κερατιοφμεν και 
εν τω ονόματι ςου εξουδενϊςομεν τουσ επανιςταμζνουσ θμίν. Οφ γαρ επί τω τόξω μου ελπιϊ και θ ρομφαία 
μου οφ ςϊςει με. 'Εςωςασ γαρ θμάσ εκ των κλιβόντων θμάσ και τουσ μιςοφντασ θμάσ κατιςχυνασ. Εν τω Κεϊ 
επαινεκθςόμεκα όλθν τθν θμζρασ και εν τω ονόματι ςου εξομολογθκθςόμεκα εισ τον αιϊνα. Νυνί δε απϊςω 
και κατιςχυνασ θμάσ και ουκ εξελεφςθ ο Κεόσ εν ταισ δυνάμεςιν θμϊν. Απζςτρεψασ θμάσ εισ τα οπίςω παρά 
τουσ εχκροφσ θμϊν και οι μιςοφντεσ θμάσ διιρπαηον εαυτοίσ. ϋΕδωκασ θμάσ ωσ πρόβατα βρϊςεωσ και εν τοισ 
ζκνεςι διζςπειρασ θμάσ. Απζδου τον λαόν ςου άνευ τιμισ και ουκ θν πλικοσ εν τοισ αλαλάγμαςιν θμϊν. 'Εκου 
θμάσ όνειδοσ τοισ γείτοςιν θμϊν, μυκτθριςμόν και χλευαςμόν τοισ κφκλω θμϊν. 'Εκου θμάσ εισ παραβολιν εν 
τοισ ζκνεςιν, κίνθςιν κεφαλισ εν τοισ λαοίσ. ϋΟλθν τθν θμζραν θ εντροπι μου κατεναντίον μου ζςτι και θ 
αιςχφνθ του προςϊπου μου εκάλυψε με. Από φωνισ ονειδίηοντοσ και καταλαλοφντοσ, από προςϊπου εχκροφ 
και εκδιϊκοντοσ. Ταφτα πάντα ιλκεν εφϋ θμάσ και οφκ επελακόμεκα ςου και οφκ θδικιςαμεν εν τθ διακικθ 
ςου. Και οφκ απζςτθ εισ τα οπίςω θ καρδία θμϊν και εξζκλινασ τασ τρίβουσ θμϊν από τθσ οδοφ ςου. Πτι 

εταπείνωςασ θμάσ εν τόπω κακϊςεωσ και επεκάλυψεν θμάσ ςκιά κανάτου. Ει επελακόμεκα του ονόματοσ του 
Κεοφ θμϊν και εί διεπετάςαμεν χείρασ θμϊν προσ Κεόν αλλότριον. Ουχί ο Κεόσ εκηθτιςει ταφτα; αυτόσ γαρ 
γινϊςκει τα κρφφια τθσ καρδίασ. Πτι ζνεκα ςου κανατοφμεκα όλθν τθν θμζραν, ελογίςκθμεν ωσ πρόβατα 
ςφαγισ. Εξεγζρκθτι, ινατί υπνοίσ, Κφριε; ανάςτθκι και μθ απϊςθ εισ τζλοσ. Λνατί το πρόςωπον ςου 
αποςτρζφεισ; επιλανκάνθ τθσ πτωχείασ θμϊν και τθσ κλίψεωσ θμϊν; Πτι εταπεινϊκθ εισ χουν θ ψυχι θμϊν , 
εκολλικθ εισ γθν θ γαςτιρ θμϊν. Ανάςτα Κφριε, βοικθςον θμίν και λφτρωςαι θμάσ ζνεκεν του ονόματόσ ςου. 

Ψαλμόσ ΜΔϋ. 44 

Εξθρεφξατο θ καρδία μου λόγον αγακόν· λζγω εγϊ τα ζργα μου τω βαςιλεί· θ γλϊςςα μου κάλαμοσ 
γραμματζωσ οξυγράφου. Ωραίοσ κάλλει παρά τουσ υιοφσ των ανκρϊπων, εξεχφκθ χάρισ εν χείλεςι ςου, δια 
τοφτο ευλόγθςε ςε ο Κεόσ εισ τον αιϊνα. Ρερίηωςαι τθν ρομφαίαν ςου επι τον μθρόν ςου, δυνατζ, τθ 
ωραιότθτι ςου και τω κάλλει ςου. Και ζντεινον και κατευοδοφ και βαςίλευε ζνεκεν αλθκείασ και πραότθτοσ και 
δικαιοςφνθσ· και οδθγιςει ςε καυμαςτϊσ θ δεξιά ςου. Τα βζλθ ςου θκονθμζνα, Δυνατζ, λαοί υποκάτω ςου 
πεςοφνται, εν καρδία εχκρϊν του βαςιλζωσ. Ο κρόνοσ ςου, ο Κεόσ, εισ τον αιϊνα του αιϊνοσ· ράβδοσ 
ευκφτθτοσ θ ράβδοσ τθσ βαςιλείασ ςου. Θγάπθςασ δικαιοςφνθν και εμίςθςασ ανομίαν· δια τοφτο ζχριςε ςε ο 
Κεόσ, ο Κεόσ ςου, ζλαιον αγαλλιάςεωσ παρά τουσ μετόχουσ ςου. Σμφρνα και ςτακτι και καςςία από των 
ιματίων ςου, από βάρεων ελεφαντίνων· εξ ων εφφραναν ςε κυγατζρεσ βαςιλζων εν τθ τιμι ςου. Ραρζςτθ θ 
βαςίλιςςα εκ δεξιϊν, εν ιματιςμϊ διαχρφςω περιβεβλθμζνθ, πεποικιλμζνθ. 'Ακουςον, κφγατερ και ίδε και 
κλίνον το ουσ ςου και επιλάκου του λαοφ ςου και του οίκου του πατρόσ ςου. Και επικυμιςει ο βαςιλεφσ του 
κάλλουσ ςου, ότι αυτόσ ζςτι Κφριοσ ςου και προςκυνιςεισ αυτϊ. Και προςκυνιςουςιν αυτϊ κυγατζρεσ Τφρου 
εν δϊροισ· το πρόςωπον ςου λιτανεφςουςιν οι πλοφςιοι του λαοφ. Ράςα θ δόξα τθσ κυγατρόσ του βαςιλζωσ 
ζςωκεν, εν κροςςωτοίσ χρυςοίσ περιβεβλθμζνθ, πεποικιλμζνθ. Απενεχκιςονται τω βαςιλεί παρκζνοι οπίςω 
αυτισ, αι πλθςίον αυτισ απενεχκιςονται ςοι. Απενεχκιςονται εν ευφροςφνθ και αγαλλιάςει, αχκιςονται εισ 
ναόν βαςιλζωσ. Αντί των πατζρων ςου εγενικθςαν ςοι υιοί· καταςτιςεισ αυτοφσ άρχοντασ επί πάςαν τθν γθν. 
Μνθςκιςομαι του ονόματοσ ςου εν πάςθ γενεά και γενεά· δια τοφτο λαοί εξομολογιςονται ςοι εισ τον αιϊνα 
και εισ τον αιϊνα του αιϊνοσ. 

Ψαλμόσ ΜΕϋ. 45 

Ο Κεόσ θμϊν καταφυγι και δφναμισ, βοθκόσ εν κλίψεςι ταισ ευροφςαισ θμάσ ςφόδρα. Δια τοφτο οφ 
φοβθκθςόμεκα εν τω ταράςςεςκαι τθν γθν και μετατίκεςκαι όρθ εν καρδίαισ καλαςςϊν. ϋΘχθςαν και 
εταράχκθςαν τα φδατα αυτϊν, εταράχκθςαν τα όρθ εν τθ κραταιότθτι αυτοφ. Του ποταμοφ τα ορμιματα 
ευφραίνουςι τθν πόλιν του Κεοφ· θγίαςε το ςκινωμα αυτοφ ο Φψιςτοσ. Ο Κεόσ εν μζςω αυτισ και οφ 
ςαλευκιςεται· βοθκθςει αυτι ο Κεόσ το προσ πρωί πρωί. Εταράχκθςαν ζκνθ, ζκλιναν βαςιλείαι, ζδωκε φωνιν 
αυτοφ ο Φψιςτοσ, εςαλεφκθ θ γθ. Κφριοσ των δυνάμεων μεκϋθμϊν, αντιλιπτωρ θμϊν ο Κεόσ Λακϊβ. Δεφτε και 
ίδετε τα ζργα του Κεοφ, ά ζκετο τζρατα επί τθσ γθσ. Ανταναιρϊν πολζμουσ μζχρι των περάτων τθσ γθσ· τόξον 
ςυντρίψει και ςυνκλάςει όπλον και κυρεοφσ κατακαφςει εν πυρί. Σχολάςατε και γνϊτε, ότι εγϊ είμι ο Κεόσ· 
υψωκιςομαι εν τοισ ζκνεςιν, υψωκιςομαι εν τθ γθ. Κφριοσ των δυνάμεων μεκϋ θμϊν, αντιλιπτωρ θμϊν ο 
Κεόσ, Λακϊβ. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 
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Ράντα τα ζκνθ κροτιςατε χείρασ, αλαλάξατε τω Κεϊ εν φωνι αγαλλιάςεωσ. Πτι Κφριοσ φψιςτοσ, φοβερόσ, 
βαςιλεφσ μζγασ επί πάςαν τθν γθν. Υπζταξε λαοφσ θμίν και ζκνθ υπό τουσ πόδασ θμϊν. Εξελζξατο θμίν τθν 
κλθρονομίαν εαυτϊ, τθν καλλονιν Λακϊβ, ιν θγάπθςεν. Ανζβθ ο Κεόσ εν αλαλαγμϊ, Κφριοσ εν φωνι 
ςάλπιγγοσ. Ψάλατε τω Κεϊ θμϊν, ψάλατε· ψάλατε τω βαςιλεί θμϊν, ψάλατε. Πτι βαςιλεφσ πάςθσ τθσ γθσ ο 
Κεόσ, ψάλατε ςυνετϊσ. Εβαςίλευςεν ο Κεόσ επί τα ζκνθ· ο Κεόσ κάκθται επί κρόνου αγίου αυτοφ. Άρχοντεσ 
λαϊν ςυνιχκθςαν μετά του Κεοφ Αβραάμ, ότι του Κεοφ οι κραταιοί τθσ γθσ ςφόδρα επιρκθςαν. 



Ρεριςςότερα ςτο http://lytrotis.blogspot.com 
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Μζγασ Κφριοσ και αινετόσ ςφόδρα, εν πόλει του Κεοφ θμϊν, εν όρει αγίω αυτοφ, ευρίηω αγαλλιάματι πάςθσ 
τθσ γθσ. Πρθ Σιϊν, τα πλευρά του βορρά, θ πόλισ του βαςιλζωσ του μεγάλου. Ο Κεόσ εν ταισ βάρεςιν αυτισ 
γινϊςκεται, όταν αντιλαμβάνθται αυτισ. Πτι ιδοφ οι βαςιλείσ τθσ γισ ςυνιχκθςαν, διιλκοςαν επί το αυτό. 
Αυτοί ιδόντεσ οφτωσ εκαφμαςαν, εταράχκθςαν, εςαλεφκθςαν, τρόμοσ επελάβετο αυτϊν· εκεί ωδίνεσ ωσ 
τικτοφςθσ. Εν πνεφματι βιαίω ςυντρίψεισ πλοία Καρςείσ. Κακάπερ θκοφςαμεν, οφτω και είδομεν εν πόλει 
Κυρίου των δυνάμεων, εν πόλει του Κεοφ θμϊν. Ο Κεόσ εκεμελίωςεν αυτιν εισ τον αιϊνα. Υπελάβομεν, ο 
Κεόσ, το ζλεοσ ςου εν μζςω του λαοφ ςου. Κατά το όνομα ςου, ο Κεόσ, οφτω και θ αίνεςισ ςου επί τα πζρατα 

τθσ γθσ, δικαιοςφνθσ πλιρθσ θ δεξιά ςου. Ευφρανκιτω το όροσ Σιϊν και αγαλλιάςκωςαν αι κυγατζρεσ τθσ 
Λουδαίασ ζνεκεν κριμάτων, ςου Κφριε. Κυκλϊςατε Σιϊν και περιλάβετε αυτιν, διθγιςαςκε εν τοισ πφργοισ 
αυτισ. Κζςκε τασ καρδίασ υμϊν εισ τθν δφναμιν αυτισ και καταδιζλεςκε τασ βάρεισ αυτισ, όπωσ αν 
διθγιςθςκε εισ γενεάν ετζραν. Πτι οφτοσ ζςτιν ο Κεόσ θμϊν εισ τον αιϊνα και εισ τον αιϊνα του αιϊνοσ· αυτόσ 
ποιμανεί θμάσ εισ τουσ αιϊνασ. 

Ψαλμόσ ΜΘϋ. 48 

Ακοφςατε ταφτα πάντα τα ζκνθ, ενωτίςαςκε πάντεσ οι κατοικοφντεσ τθν οικουμζνθν. Οι τε γθγενείσ και οι υιοί 
των ανκρϊπων, επί το αυτό πλοφςιοσ και πζνθσ. Το ςτόμα μου λαλιςει ςοφίαν και θ μελζτθ τθσ καρδίασ μου 
ςφνεςιν. Κλινϊ εισ παραβολιν το οφσ μου, ανοίξω εν ψαλτθρίω το πρόβλθμα μου. Λνατί φοβοφμαι εν θμζρα 
πονθρά; θ ανομία τθσ πτζρνθσ μου κυκλϊςει με. Οι πεποικότεσ επί τθ δυνάμει αυτϊν και επί τω πλικει του 
πλοφτου αυτϊν καυχϊμενοι. Αδελφόσ οφ λυτροφται, λυτρϊςεται άνκρωποσ; Οφ δϊςει τω Κεϊ εξίλαςμα 
εαυτοφ και τθν τιμιν τθσ λυτρϊςεωσ τθσ ψυχισ αυτοφ και εκοπίαςεν εισ τον αιϊνα και ηιςεται εισ τζλοσ. Πτι 
οφκ όψεται καταφκοράν, όταν ίδθ ςοφοφσ αποκνιςκοντασ. Επί το αυτό άφρων και άνουσ απολοφνται και 
καταλείψουςιν αλλοτρίοισ τον πλοφτον αυτϊν. Και οι τάφοι αυτϊν οικίαι αυτϊν εισ τον αιϊνα· ςκθνϊματα 
αυτϊν εισ γενεάν και γενεάν, επεκαλζςαντο τα ονόματα αυτϊν επί των γαιϊν αυτϊν. Και άνκρωποσ εν τιμι ων 
οφ ςυνικε· παραςυνεβλικθ τοισ κτινεςι τοισ ανοιτοισ και ωμοιϊκθ αυτοίσ. Αφτθ θ οδόσ αυτϊν ςκάνδαλον 

αυτοίσ και μετά ταφτα εν τω ςτόματι αυτϊν ευδοκιςουςιν. Ωσ πρόβατα εν άδθ ζκεντο, κάνατοσ ποιμανεί 
αυτουσ. Και κατακυριεφςουςιν αυτϊν οι ευκείσ το πρωϊ και θ βοικεια αυτϊν παλαιωκιςεται εν τω άδθ, εκ τθσ 
δόξθσ αυτϊν εξϊςκθςαν. Ρλιν ο Κεόσ λυτρϊςεται τθν ψυχιν μου εκ χειρόσ άδου όταν λαμβάνθ με. Μθ φοβοφ, 
όταν πλουτιςθ άνκρωποσ, ι όταν πλθκυνκι θ δόξα του οίκου αυτοφ. Πτι οφκ εν τω  αποκνιςκειν αυτόν 
λιψεται τα πάντα, ουδζ ςυγκαταβιςεται αυτϊ θ δόξα αυτοφ. Πτι θ ψυχι αυτοφ εν τθ ηωι αυτοφ 
ευλογθκιςεται, εξομολογιςεται ςοι, όταν αγακφνθσ αυτϊ. Ειςελεφςεται ζωσ γενεάσ πατζρων αυτοφ, ζωσ 
αιϊνοσ οφκ όψεται φωσ. Και άνκρωποσ εν τιμι ϊν οφ ςυνικε· παραςυνεβλικθ τοισ κτινεςι τοισ ανοιτοισ και 
ωμοιϊκθ αυτοίσ. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 
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Κεόσ Κεϊν Κφριοσ ελάλθςε και εκάλεςε τθν γθν από ανατολϊν θλίου μζχρι δυςμϊν. Εκ Σιϊν θ ευπρζπεια τθσ 
ωραιότθτοσ αυτοφ. Ο Κεόσ εμφανϊσ ιξει, ο Κεόσ θμϊν και ου παραςιωπιςεται. Ρφρ ενϊπιον αυτοφ 
καυκιςεται και κφκλω αυτοφ καταιγίσ ςφόδρα. Ρροςκαλζςεται τον ουρανόν άνω και τθν γθν, του διακρίναι τον 
λαόν αυτοφ. Συναγάγετε αυτϊ τουσ οςίουσ αυτοφ, τουσ διατικεμζνουσ τθν διακικθν αυτοφ επί κυςίαισ. Και 
αναγγελοφςιν οι ουρανοί τθν δικαιοςφνθν αυτοφ ότι ο Κεόσ κριτισ ζςτιν. 'Ακουςον, λαόσ μου και λαλιςω ςοι, 
Λςραιλ και διαμαρτφρομαι ςοι· ο Κεόσ, ο Κεόσ ςου ειμί εγϊ. Οφκ επι ταισ κυςίαισ ςου ελζγξω ςε, τα δε 
ολοκαυτϊματα ςου ενϊπιον μου ζςτι διαπαντόσ. Οφ δζξομαι εκ του οίκου ςου μόςχουσ, ουδζ εκ των ποιμνίων 
ςου χιμάρουσ. Πτι εμά ζςτι πάντα τα κθρία του αγροφ, κτινθ εν τοισ όρεςι και βόεσ. 'Εγνωκα πάντα τα πετεινά 
του ουρανοφ και ωραιότθσ μετϋεμοφ ζςτιν. Εάν πεινάςω, ου μθ ςοι είπω, εμι γαρ ζςτιν θ οικουμζνθ και το 
πλιρωμα αυτισ. Μι φάγομαι κρζασ ταφρων, ι αίμα τράγων πίομαι; Κφςον τω Κεϊ κυςίαν αινζςεωσ και 
απόδοσ τω Υψίςτω τασ ευχάσ ςου. Και επικαλζςαι με εν θμζρα κλίψεωσ ςου και εξελοφμαι ςε και δοξάςεισ με. 

Τω δε αμαρτωλϊ είπεν ο Κεόσ· Λνατί ςυ εκδιθγι τα δικαιϊματα μου και αναλαμβάνεισ τθν διακικθν μου δια 
ςτόματοσ ςου; Σφ εμίςθςασ παιδείαν και εξζβαλεσ τουσ λόγουσ μου εισ τα οπίςω. Ει εκεϊρεισ κλζπτθν, 
ςυνζτρεχεσ αυτϊ και μετά μοιχοφ τθν μερίδα ςου ετίκεισ. Το ςτόμα ςου επλεόναςε κακίαν και θ γλϊςςα ςου 
περιζπλεκε δολιότθτασ. Κακιμενοσ κατά του αδελφοφ ςου κατελάλεισ και κατά του υιοφ τθσ μθτρόσ ςου 
ετίκεισ ςκάνδαλον. Ταφτα εποίθςασ και εςίγθςα· υπζλαβεσ ανομίαν, ότι ζςομαι ςοι όμοιοσ· ελζγξω ςε και 
παραςτιςω κατά πρόςωπον ςου τασ αμαρτίασ ςου. Σφνετε δθ ταφτα, οι επιλανκανόμενοι του Κεοφ, μιποτε 
αρπάςθ και οφ μθ ι ο ρυόμενοσ. Κυςία αινζςεωσ δοξάςει με και εκεί οδόσ, ι δείξω αυτϊ το ςωτιριόν μου. 

Ψαλμόσ Ν .́ 50 

Ελζθςον με, ο Κεόσ, κατά το μζγα ζλεοσ ςου και κατά το πλικοσ των οικτιρμϊν ςου εξάλειψον το ανόμθμα 
μου. Επί πλείον πλφνον με από τθσ ανομίασ μου και από τθσ αμαρτίασ μου κακάριςον με. Πτι τθν ανομίαν μου 
εγϊ γινϊςκω και θ αμαρτία μου ενϊπιον μου ζςτι διαπαντόσ. Σοί μόνω ιμαρτον και το πονθρόν ενϊπιον ςου 
εποίθςα· όπωσ αν δικαιωκισ εν τοισ λόγοισ οςυ και νικιςθσ εν τω κρίνεςκαι ςε. Λδοφ γαρ εν ανομίαισ 
ςυνελιφκθν και εν αμαρτίαισ εκίςςθςζ με θ μιτθρ μου. Λδοφ γαρ αλικειαν θγάπθςασ· τα άδθλα και τα κρφφια 
τθσ ςοφίασ ςου εδιλωςασ μοι. αντιείσ με υςςϊπω και κακαριςκιςομαι· πλυνείσ με και υπζρ χιόνα 
λευκανκιςομαι. Ακουτιείσ μοι αγαλλίαςιν και ευφροςφνθν, αγαλλιάςονται οςτζα τεταπεινωμζνα. Απόςτρεψον 
το πρόςωπον ςου από των αμαρτιϊν μου και πάςασ τασ ανομίασ μου εξάλειψον. Καρδίαν κακαράν κτίςον εν 
εμοί, ο Κεόσ και πνεφμα ευκζσ εγκαίνιςον εν τοισ εγκάτοισ μου. Μθ απορρίψθσ με από του προςϊπου ςου και 
το πνεφμα ςου το άγιον μθ αντανζλθσ απϋεμοφ. Απόδοσ μοι τθν αγαλλίαςιν του ςωτθρίου ςου και πνεφματι 
θγεμονικϊ ςτιριξον με. Διδάξω ανόμουσ τασ οδοφσ ςου και αςεβείσ επί ςε επιςτρζψουςι. φςαι με εξ αιμάτων 
ο Κεόσ, ο Κεόσ τθσ ςωτθρίασ μου, αγαλλιάςεται θ γλϊςςα μου τθν δικαιοςφνθν ςου. Κφριε, τα χείλθ μου 
ανοίξεισ και το ςτόμα μου αναγγελεί τθν αίνεςιν ςου. Πτι ει θκζλθςασ κυςίαν, ζδωκα αν ολοκαυτϊματα οφκ 
ευδοκιςεισ. Κυςία τω Κεϊ πνεφμα ςυντετριμμζνον, καρδίαν ςυντετριμμζνθν και τεταπεινωμζνθν ο Κεόσ ουκ 
εξουδενϊςει. Αγάκυνον Κφριε εν τθ ευδοκία ςου τθν Σιϊν και οικοδομθκιτω τα τείχθ Λερουςαλιμ. Τότε 
ευδοκιςεισ κυςίαν δικαιοςφνθσ, αναφοράν και ολοκαυτϊματα. Τότε ανοίςουςιν επί το κυςιαςτιριον ςου 
μόςχουσ. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΝΑϋ. 51 

Τι εγκαυχά εν κακία ο δυνατόσ; Ανομίαν όλθν τθν θμζραν, αδικίαν ελογίςατο θ γλϊςςα ςου, ωςεί ξυρόν 
θκονθμζνον εποίθςασ δόλον. Θγάπθςασ κακίαν υπζρ αγακωςφνθν, αδικίαν υπζρ του λαλιςαι δικαιοςφνθν. 
Θγάπθςασ πάντα τα ριματα καταποντιςμοφ, γλϊςςαν δολίαν. Δια τοφτο ο Κεόσ κακζλοι ςε εισ τζλοσ· εκτίλαι ςε 
και μεταναςτεφςαι ςε από ςκθνϊματοσ ςου και το ρίηωμα ςου εκ γθσ ηϊντων. ϋΟψονται δίκαιοι και 
φοβθκιςονται και επϋαυτόν γελάςονται και εροφςιν. Λδοφ άνκρωποσ, όσ οφκ ζκετο τον Κεόν βοθκόν αυτοφ, 
αλλϋ επιλπιςεν επί τω πλικει του πλοφτου αυτοφ και ενεδυναμϊκθ επί τθ ματαιότθτι αυτοφ. Εγϊ δε, ωςεί 
ελαία κατάκαρποσ εν τω οίκω του Κεοφ· ιλπιςα επί το ζλεοσ του Κεοφ εισ τον αιϊνα και εισ τον αιϊνα του 
αιϊνοσ. Εξομολογιςομαι ςοι εισ τον αιϊνα, ότι εποίθςασ και υπομενϊ  το όνομά ςου, ότι χρθςτόν εναντίον των 
οςίων ςου. 

Ψαλμόσ ΝΒϋ. 52 

Είπεν άφρων εν τθ καρδία αυτοφ· Οφκ ζςτι Κεόσ. Διεφκάρθςαν και εβδελφχκθςαν εν ανομίαισ, οφκ ζςτι ποιϊν 
αγακόν. Ο Κεόσ εκ του ουρανοφ διζκυψεν επί τουσ υιοφσ των ανκρϊπων, του ιδείν εί ζςτι ςυνιϊν ι εκηθτϊν τον 
Κεόν. Ράντεσ εξζκλιναν, άμα θχρειϊκθςαν, οφκ ζςτι ποιϊν αγακόν, οφκ ζςτιν ζωσ ενόσ. Ουχί γνϊςονται πάντεσ 
οι εργαηόμενοι τθν ανομίαν, οι κατεςκίοντεσ τον λαόν μου εν βρϊςει άρτου; τον Κφριον οφκ επεκαλζςαντο. 
Εκεί εφοβικθςαν φόβον, οφ οφκ ιν φόβοσ· ότι ο Κεόσ διεςκόρπιςεν οςτά ανκρωπαρζςκων, κατθςχφνκθςαν, 
ότι ο Κεόσ εξουδζνωςεν αυτοφσ. Τισ δϊςει εκ Σιϊν το ςωτιριον του Λςραιλ; εν τω επιςτρζψαι τον Κεόν τθν 
αιχμαλωςίαν του λαοφ αυτοφ, αγαλλιάςεται Λακϊβ και ευφρανκιςεται Λςραιλ. 



Ρεριςςότερα ςτο http://lytrotis.blogspot.com 

Ψαλμόσ ΝΓϋ. 53 

Ο Κεόσ εν τω ονόματι ςου ςϊςον με και εν τθ δυνάμει ςου κρινείσ με. Ο Κεόσ, ειςάκουςον τθσ προςευχισ μου, 
ενϊτιςαι τα ριματα του ςτόματοσ μου. ϋΟτι αλλότριοι επανζςτθςαν επϋεμζ και κραταιοί εηιτθςαν τθν ψυχιν 
μου και οφ προζκεντο τον Κεόν ενϊπιον αυτϊν. Λδοφ γαρ ο Κεόσ βοθκεί μοι και ο Κφριοσ αντιλιπτωρ τθσ 
ψυχισ μου. Αποςτρζψει τα κακά τοισ εχκροίσ μου, εν τθ αλθκεία ςου εξολόκρευςον αυτοφσ. Εκουςίωσ κφςω 
ςοι, εξομολογιςομαι τω ονόματι ςου, Κφριε, ότι αγακόν. ϋΟτι εκ πάςθσ κλίψεωσ ερρφςω με και εν τοισ εχκροίσ 
μου επείδεν ο οφκαλμόσ μου. 

Ψαλμόσ ΝΔϋ. 54 

Ενϊτιςαι, ο Κεόσ, τθν προςευχιν μου και μι υπερίδθσ τθν δζθςιν μου. Ρρόςχεσ μοι και ειςάκουςον μου· 
ελυπικθν εν τθ αδολεςχία μου και εταράχκθν από φωνισ εχκρου και από κλίψεωσ αμαρτωλοφ. ϋΟτι εξζκλιναν 
επϋεμζ ανομίαν και εν οργι ενεκότουν μοι. Θ καρδία μου εταράχκθν εν εμοι και δειλία κανάτου επζπεςεν 
επϋεμζ. Φόβοσ και τρόμοσ ιλκεν επϋεμζ και εκάλυψε με ςκότοσ. Και είπα· Τίσ δϊςει μοι πτζρυγασ ωςεί 
περιςτεράσ και πεταςκιςομαι και καταπαφςω; Λδοφ εμάκρυνα φυγαδεφων και θυλίςκθν εν τθ εριμω. 
Ρροςεδεχόμθν τον Κεόν, τον ςϊηοντα με από ολιγοψυχίασ και από καταιγίδοσ. Καταπόντιςον, Κφριε και 
καταδίελε τασ γλϊςςασ αυτϊν, ότι είδον ανομίαν και αντιλογίαν εν τθ πόλει. Θμζρασ και νυκτόσ κυκλϊςει 
αυτιν επί τα τείχθ αυτισ· ανομία και κόποσ εν μζςω αυτισ και αδικία. Και οφκ εξζλιπεν εκ των πλατειϊν αυτισ 
τόκοσ και δόλοσ. ϋΟτι εί ο εχκρόσ ωνείδιςε με, υπινεγκα αν· και εί ο μιςϊν επϋεμζ εμεγαλορρθμόνθςεν, 
εκρφβθν αν απϋαυτοφ. Σφ δε, άνκρωπε ιςόψυχε, θγεμϊν μου και γνωςτζ μου. ϋΟσ επί το αυτό εγλφκανασ μοι 
εδζςματα, εν τω οίκω του Κεοφ επορεφκθν εν ομονοία. Ελκζτω δθ κάνατοσ επϋαυτοφσ και καταβιτωςαν εισ 
άδου ηϊντεσ· ότι πονθρία εν ταισ παροικίαισ αυτϊν, εν μζςω αυτϊν. Εγϊ προσ τον Κεόν εκζκραξα και ο Κφριοσ 
ειςικουςζ μου. Εςπζρασ και πρωί και μεςθμβρίασ διθγιςομαι και απαγγελϊ και ειςακοφςεται τθσ φωνισ μου. 
Λυτρϊςεται εν ειρινθ τθν ψυχιν μου από των εγγιηόντων μοι· ότι εν πολλοίσ ιςαν ςυν εμοί. Ειςακοφςεται ο 
Κεοσ και ταπεινϊςει αυτοφσ ο υπάρχων προ των αιϊνων. Οφ γαρ ζςτιν αυτοίσ αντάλλαγμα, ότι οφκ 
εφοβικθςαν τον Κεόν. Εξζτεινε τθν χείρα αυτοφ εν τω αποδιδόναι· εβεβιλωςαν τθν διακικθν αυτοφ. 

Διεμερίςκθςαν από οργισ του προςϊπου αυτοφ και ιγγιςαν αι καρδίαι αυτϊν· θπαλφνκθςαν οι λόγοι αυτϊν 
υπζρ ζλαιον και αυτοί είςι βολίδεσ. Επίρριψον επί Κφριον τθν μζριμνάν ςου και αυτόσ ςε διακρζψει· ου δϊςει 
εισ τον αιϊνα ςάλον τω δικαίω. Σφ δε, ο Κεόσ, κατάξεισ αυτοφσ εισ φρζαρ διαφκοράσ. Άνδρεσ αιμάτων και 
δολιότθτοσ οφ μι θμιςεφςωςι τασ θμζρασ αυτϊν· εγϊ δε, Κφριε, ελπιϊ  επί ςε. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΝΕϋ. 55 

Ελζθςον με ο Κεόσ, ότι κατεπάτθςε με άνκρωποσ όλθν τθν θμζραν, πολεμϊν ζκλιψε με. Κατεπάτθςαν με οι 
εχκροί μου όλθν τθν θμζραν, ότι πολλοί οι πολεμοφντεσ με από φψουσ. Θμζρασ ου φοβθκιςομαι, εγϊ δε ελπιϊ 
επί ςε. Εν τω Κεϊ επαινζςω τουσ λόγουσ μου, επί τω Κεϊ ιλπιςα· ου φοβθκιςομαι τί ποιιςει μοι ςαρξ. ϋΟλθν 
τθν θμζραν τουσ λόγουσ μου εβδελφςςοντο· κατϋεμοφ πάντεσ οι διαλογιςμοί αυτϊν εισ κακόν. Ραροικιςουςι 
και κατακρφψουςιν· αυτοί τθν πτζρναν μου φυλάξουςιν, κακάπερ υπεμειναν τθν ψυχιν μου. Υπερ του μθκενόσ 
ςϊςεισ αυτοφσ, εν οργι λαοφσ κατάξεισ, ο Κεόσ. Τθν ηωιν μου εξιγγειλα ςοι· ζκου τα δάκρυα μου ενϊπιον 
ςου, ωσ και εν τθ επαγγελία ςου. Επιςτρζψουςιν οι εχκροί μου εισ τα οπίςω· εν ι αν θμζρα επικαλζςωμαι ςε, 
ιδοφ ζγνων ότι Κεόσ μου ει ςυ. Επί τω Κεϊ αινζςω ριμα, επί τω Κυρίω αινζςω λόγον. Επί τω Κεϊ ιλπιςα, ου 
φοβθκιςομαι τί ποιιςει μοι άνκρωποσ. Εν εμοί ο Κεόσ, ευχαί, ασ αποδϊςω αινζςεϊσ ςου. Πτι ερρφςω τθν 
ψυχιν μου εκ κανάτου, τουσ οφκαλμοφσ μου από δακρφων και τουσ πόδασ μου από ολιςκιματοσ, του 
ευαρεςτιςαι ενϊπιον Κυρίου, εν φωτί ηϊντων. 

 

 

Ψαλμόσ ΝΣΤϋ. 56 

Ελζθςόν με ο Κεόσ, ελζθςον με· ότι επί ςε πζποικεν θ ψυχι μου και εν τθ ςκιά των πτερφγων ςου ελπιϊ, ζωσ 
ου παρζλκθ θ ανομία. Κεκράξομαι προσ τον Κεόν τον Φψιςτον, τον Κεόν τον ευεργετιςαντά με. Εξαπζςτειλεν 
εξ ουρανοφ και ζςωςζ με, ζδωκεν εισ όνειδοσ τουσ  καταπατοφντασ με. Εξαπζςτειλεν ο Κεόσ το ζλεοσ αυτοφ και 
τθν αλικειαν αυτοφ και ερρφςατο τθν ψυχιν μου εκ μζςου ςκφμνων· εκοιμικθν τεταραγμζνοσ. Υιοί 
ανκρϊπων, οι ιδόντεσ αυτϊν όπλα και βζλθ και θ γλϊςςα αυτϊν μάχαιρα οξεία. Υψϊκθτι επί τουσ ουρανοφσ, ο 
Κεόσ και επί πάςαν τθν γθν θ δόξα ςου. Ραγίδα θτοίμαςαν τοισ ποςί μου και κατζκαμψαν τθν ψυχιν μου· 
ϊρυξαν προ προςϊπου μου βόκρον και ενζπεςον εισ αυτόν. Ετοίμθ θ καρδία μου, ο Κεόσ, ετοίμθ θ καρδία μου· 

άςομαι και ψαλϊ εν τθ δόξθ μου. Εξεγζρκθτι θ δόξα μου, εξεγζρκθτι ψαλτιριον και κικάρα· εξεγερκιςομαι 
όρκρου. Εξομολογιςομαι ςοι εν λαοίσ Κφριε, ψαλϊ ςοι εν ζκνεςι. Πτι εμεγαλφνκθ εωσ των ουρανϊν το ζλεοσ 
ςου και εωσ των νεφελϊν θ αλικεια ςου. Υψϊκθτι επί τουσ ουρανοφσ, ο Κεόσ και επί πάςαν τθν γθν θ δόξα 
ςου. 

Ψαλμόσ ΝΗϋ. 57 

Ει αλθκϊσ άρα δικαιοςφνθν λαλείτε, ευκείασ κρίνετε, οι υιοί των ανκρϊπων. Και γαρ εν καρδία ανομίαν 
εργάηεςκε εν τθ γθ, αδικίαν αι χείρεσ υμϊν ςυμπλζκουςι. Απθλλοτριϊκθςαν οι αμαρτωλοί από μιτρασ, 
επλανικθςαν από γαςτρόσ, ελάλθςαν ψευδι. Κυμόσ αυτοίσ κατά τθν ομοίωςιν του όφεωσ, ωςεί αςπίδοσ 
κωφισ και βυοφςθσ τα ϊτα αυτισ, Ιτισ ουκ ειςακοφςεται φωνισ επαδόντων, φαρμάκου τε φαρμακευομζνου 
παρά ςοφοφ. Ο Κεόσ ςυντρίψει τουσ οδόντασ αυτϊν εν τω ςτόματι αυτϊν· τασ μφλασ των λεόντων ςυνζκλαςεν 
ο Κφριοσ. Εξουδενωκιςονται ωςεί φδωρ διαπορευόμενον· εντενεί το τόξον αυτοφ, εωσ ου αςκενιςουςι. Ωςεί 
κθρόσ τακείσ ανταναιρεκιςονται· ζπεςε πυρ επϋαυτοφσ και ουκ είδον τον ιλιον. Ρρο του ςυνιζναι τασ ακάνκασ 
θμϊν τθν ράμνον, ωςεί ηϊντασ, ωςεί εν οργι καταπίεται αυτοφσ. Ευφρανκιςεται δίκαιοσ, όταν ίδθ εκδίκθςιν, 
τασ χείρασ αυτοφ νίψεται εν τω αίματι του αμαρτωλοφ. Και ερεί άνκρωποσ· Ει άρα ζςτι καρπόσ τω δικαίω, άρα 
ζςτιν ο Κεόσ, κρίνων αυτοφσ εν τθ γι. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΝΘϋ.58 

Εξελοφ με εκ των εχκρϊν μου, ο Κεόσ και εκ των επανιςταμζνων επϋεμζ λφτρωςαι με. φςαι με εκ των 
εργαηομζνων τθν ανομίαν και εξ ανδρϊν αιμάτων ςϊςον με. ϋΟτι ιδοφ εκιρευςαν τθν ψυχιν μου, επζκεντο 
επϋεμζ κραταιοί· οφτε θ ανομία μου οφτε θ αμαρτία μου, Κφριε.  Άνευ ανομίασ ζδραμον και κατεφκυνα· 
εξεργζκθτι εισ ςυνάντθςιν μου και ίδε. Και ςυ Κφριε, ο Κεόσ των δυνάμεων, ο Κεόσ του Λςραιλ, πρόςχεσ του 
επιςκζψαςκαι πάντα τα ζκνθ· μθ οικτειριςθσ πάντασ τουσ εργαηομζνουσ τθν ανομίαν. Επιςτρζψουςιν εισ 
εςπζραν και λιμϊξουςιν ωσ κφων και κυκλϊςουςι πόλιν. Λδοφ αυτοί αποφκζγξονται εν τω ςτόματι αυτϊν και 
ρομφαία εν τοισ χείλεςιν αυτϊν· ότι τίσ ικουςε; Και ςυ, Κφριε, εκγελάςεισ αυτοφσ, εξουδενϊςεισ πάντα τα 
ζκνθ. Το κράτοσ μου προσ ςε φυλάξω, ότι ςυ ο Κεόσ αντιλιπτωρ μου ει. Ο Κεόσ μου, το ζλεοσ ςου προφκάςει 
με· ο Κεόσ μου δείξει μοι εν τοισ εχκροισ μου. Μθ αποκτείνθσ αυτοφσ, μιποτε επιλάκωνται του νόμου ςου· 
διαςκόρπιςον αυτοφσ εν τθ δυνάμει ςου και κατάγαγε αυτοφσ ο υπεραςπιςτισ μου, Κφριε. Αμαρτία ςτόματοσ 
αυτϊν, λόγοσ χειλζων αυτϊν· και ςυλλθφκιτωςαν εν τθ υπερθφανία αυτϊν· και εξ αράσ και ψεφδουσ 
διαγγελιςονται ςυντζλειαι. Εν οργι ςυντελείασ και ου μθ υπάρξωςι· και γνϊςονται, ότι Κεόσ δεςπόηει του 
Λακϊβ και των περάτων τθσ γθσ. Επιςτρζψουςιν εισ εςπζραν και λιμϊξουςιν ωσ κφων και κυκλϊςουςι πόλιν. 
Αυτοί διαςκορπιςκιςονται του φαγείν· εάν δε μθ χορταςκϊςι και γογγφςουςι. Εγϊ δε άςομαι τθ δυνάμει ςου 
και αγαλλιάςομαι το πρωί το ζλεοσ ςου· ότι εγενικθσ αντιλιπτωρ μου και καταφυγι μου εν θμζρα κλίψεωσ 
μου. Βοθκόσ μου ει, ςοι ψαλϊ· ότι ςυ, ο Κεόσ, αντιλιπτωρ μου εί, ο Κεόσ μου, το ζλεόσ μου. 

Ψαλμόσ ΝΚϋ.59 



Ρεριςςότερα ςτο http://lytrotis.blogspot.com 

Ο Κεόσ, απϊςω θμάσ· και κακείλεσ θμάσ· ωργίςκθσ και ωκτείρθςασ θμάσ. Συνζςειςασ τθν γθν και ςυνετάραξασ 
αυτιν· ίαςαι τα ςυντρίμματα αυτισ ότι εςαλεφκθ. ϋΕδειξασ τω λαϊ ςου ςκλθρά· επότιςασ θμάσ οίνον 
κατανφξεωσ. ϋΕδωκασ τοισ φοβουμζνοισ ςε ςθμείωςιν, του φυγείν από προςϊπου τόξου. ϋΟπωσ αν ρυςκϊςιν οι 
αγαπθτοί ςου, ςϊςον τθ δεξιά ςου και επάκουςον μου. Ο Κεόσ ελάλθςεν εν τω αγίω αυτοφ· αγαλλιάςομαι και 
διαμεριϊ Σίκιμα και τθν κοιλάδα των ςκθνϊν διαμετριςω. Εμόσ ζςτι Γαλαάδ και εμόσ ζςτι Μαναςςισ και 
Εφραίμ κραταίωςισ τθσ κεφαλισ μου· Λοφδασ βαςιλεφσ μου. Μωάβ λζβθσ τθσ ελπίδοσ μου· επί τθν Λδουμαίαν 
εκτενϊ το υπόδθμα μου, εμοί αλλόφυλοι υπετάγθςαν. Τίσ απάξει με εισ πόλιν περιοχισ; ι τίσ οδθγιςει με εωσ 
τθσ Λδουμαίασ; Ουχί ςυ, ο Κεόσ, ο απωςάμενοσ θμάσ; και ουκ εξελεφςθ ο Κεόσ εν ταισ δυνάμεςιν θμϊν; Δοσ 
θμίν βοικειαν εκ κλίψεωσ και ματαία ςωτθρία ανκρϊπου. Εν τω Κεϊ ποιιςωμεν δφναμιν και αυτόσ 
εξουδενϊςει τουσ κλίβοντασ θμάσ. 

Ψαλμόσ Ξ .́ 60 

Ειςάκουςον, ο Κεόσ, τθσ δειςεωσ μου, πρόςχεσ τθ προςευχι μου. Από των περάτων τθσ γθσ προσ ςε εκζκραξα, 
εν τω ακθδιάςαι τθν καρδίαν μου· εν πζτρα φψωςασ με. Ωδιγθςασ με, ότι εγενικθσ ελπίσ μου, πφργοσ ιςχφοσ 
από προςϊπου εχκροφ. Ραροικιςω εν τω ςκθνϊματί ςου εισ τουσ αιϊνασ· ςκεπαςκιςομαι εν τθ ςκζπθ των 
πτερφγων ςου. Πτι ςυ, ο Κεόσ, ειςικουςασ των ευχϊν μου· ζδωκασ κλθρονομίαν τοισ φοβουμζνοισ το όνομα 
ςου. Θμζρασ εφϋ θμζρασ του βαςιλζωσ προςκιςεισ, τα ζτθ αυτοφ εωσ θμζρασ γενεάσ και γενεάσ. Διαμενεί εισ 
τον αιϊνα ενϊπιον του Κεοφ· ζλεοσ και αλικειαν τίσ εκηθτιςει; Οφτω ψαλϊ τω ονόματι ςου εισ τουσ αιϊνασ, 
του αποδοφναι με τασ ευχάσ μου θμζραν εξ θμζρασ. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΞΑϋ.61 

Ουχί τω Κεϊ υποταγιςεται θ ψυχι μου; παρϋαυτϊ γαρ το ςωτιριον μου. Και γαρ αυτόσ Κεόσ μου και ςωτιρ 
μου και αντιλιπτωρ μου· ου μθ ςαλευκϊ επί πλείον. ϋΕωσ πότε επιτίκεςκε επϋάνκρωπον; φονεφετε πάντεσ 
υμείσ, ωσ τοίχω κεκλιμζνω και φραγμϊ ωςμζνω; Ρλθν τθν τιμιν μου εβουλεφςαντο απϊςαςκαι· ζδραμον εν 
δίψθ· τω ςτόματι αυτϊν ευλόγουν και τθ καρδία αυτϊν κατθρϊντο. Ρλθν τω Κεϊ υποτάγθκι θ ψυχι μου, ότι 
παρϋαυτϊ θ υπομονι μου. Πτι αυτόσ Κεόσ μου και ςωτιρ μου, αντιλιπτωρ μου· ου μθ μεταναςτεφςω. Επί τω 
Κεϊ το ςωτιριον μου και θ δόξα μου· ο Κεόσ τθσ  βοθκείασ μου και θ ελπίσ μου επί τω Κεϊ. Ελπίςατε επϋαυτόν 
πάςα ςυναγωγι λαϊν, εκχζετε ενϊπιον αυτοφ τασ καρδίασ υμϊν, ότι ο Κεόσ βοθκόσ θμϊν. Ρλθν μάταιοι οι υιοί 
των ανκρϊπων, ψευδείσ οι υιοί των ανκρϊπων εν ηυγοίσ του αδικιςαι· αυτοί εκ ματαιότθτοσ επί το αυτό. Μθ 
ελπίηετε επϋαδικίαν και επί άρπαγμα μθ επιποκείτε· πλοφτοσ εάν ρζθ, μθ προςτίκεςκε καρδίαν. Άπαξ ελάλθςεν 
ο Κεόσ· δφο ταφτα ικουςα, ότι το κράτοσ του Κεοφ και ςου Κφριε, το ζλεοσ· ότι ςυ αποδϊςεισ εκάςτω κατά τα 
ζργα αυτοφ. 

Ψαλμόσ ΞΒϋ.62 

Ο Κεόσ, ο Κεόσ μου, προσ ςε ορκρίηω· εδίψθςε ςε θ ψυχι μου, ποςαπλϊσ ςοι θ ςαρξ μου εν γθ εριμω και 
αβάτω και ανφδρω. Οφτωσ εν τω αγίω ϊφκθν ςοι, του ιδείν τθν δφναμιν ςου και τθν δόξαν ςου. Πτι κρείςςον 
το ζλεοσ ςου υπζρ ηωάσ· τα χείλθ μου επαινζςουςι ςε. Οφτωσ ευλογιςω ςε εν τθ ηωι μου· και εν τω ονόματι 
ςου αρϊ τασ χείρασ μου. Ωσ εκ ςτζατοσ και πιότθτοσ εμπλθςκείθ θ ψυχι μου· και χείλθ αγαλλιάςεωσ αινζςει το 
ςτόμα μου. Ει εμνθμόνευον ςου επί τθσ ςτρωμνισ μου, εν τοισ όρκροισ εμελζτων εισ ςε. Πτι εγενικθσ  βοθκόσ 
μου και εν τθ ςκζπθ των πτερφγων ςου αγαλλιάςομαι. Εκολλικθ θ ψυχι μου οπίςω ςου· εμοφ δε αντελάβετο θ 
δεξιά ςου. Αυτοί δε εισ μάτθν εηιτθςαν τθν ψυχιν μου, ειςελεφςονται εισ τα κατϊτατα τθσ γθσ, 
παραδοκιςονται εισ χείρασ ρομφαίασ· μερίδεσ αλωπζκων ζςονται. Ο δε βαςιλεφσ ευφρανκιςεται επί τω Κεϊ· 
επαινεκιςεται πασ ο ομνφων εν αυτϊ· ότι ενεφράγθ ςτόμα λαλοφντων άδικα. 

Ψαλμόσ ΞΓϋ. 63 

Ειςάκουςον ο Κεόσ, τθσ προςευχισ μου, εν τω δζεςκαι με προσ ςε· από φόβου εχκροφ εξελοφ τθν ψυχιν μου. 
Σκζπαςον με από ςυςτροφισ πονθρευομζνων, από πλικουσ εργαηομζνων αδικίαν. Οίτινεσ θκόνθςαν ωσ 
ρομφαίαν τασ γλϊςςασ αυτϊν, ενζτειναν τόξον αυτϊν, πράγμα πικρόν. Του κατατοξεφςαι εν αποκρφφοισ 
άμωμον· εξάπινα κατατοξεφςουςιν αυτόν και ου φοβθκιςονται. Εκραταίωςαν εαυτοίσ  λόγον πονθρόν· 
διθγιςαντο του κρφψαι παγίδα· είπον· Τίσ όψεται αυτοφσ; Εξθρεφνθςαν ανομίαν, εξζλιπον εξερευνϊντεσ 
εξερευνιςεισ. Ρροςελεφςεται άνκρωποσ και καρδία βακεία· και υψωκιςεται ο Κεόσ. Βζλοσ νθπίων 
εγενικθςαν αι πλθγαί αυτϊν· και εξθςκζνθςαν επϋ αυτοφσ αι γλϊςςαι αυτϊν. Εταράχκθςαν πάντεσ οι 
κεωροφντεσ αυτοφσ· και εφοβικθ πασ άνκρωποσ. Και ανιγγειλαν τα ζργα του Κεοφ και τα ποιιματα αυτοφ 
ςυνικαν. Ευφρανκιςεται δίκαιοσ εν τω Κυρίω και ελπιεί επϋαυτόν· και επαινεκιςονται πάντεσ οι ευκείσ τθ 
καρδία. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΞΔϋ.64 

Σοι πρζπει φμνοσ, ο Κεόσ, εν Σιϊν και ςοι αποδοκιςεται ευχι εν Λερουςαλιμ. Ειςάκουςον προςευχισ μου, 
προσ ςε πάςα ςαρξ ιξει. Λόγοι ανόμων υπερεδυνάμωςαν θμάσ και τασ αςεβείασ θμϊν ςυ ιλάςθ. Μακάριοσ, ον 
εξελζξω και προςελάβου, καταςκθνϊςει εν ταισ αυλαίσ ςου. Ρλθςκθςόμεκα εν τοισ αγακοίσ του οίκου ςου· 
άγιοσ ο ναόσ ςου, καυμαςτόσ εν δικαιοςφνθ. Επάκουςον θμϊν, ο Κεόσ, ο ςωτιρ θμϊν, θ ελπίσ πάντων των 
περάτων τθσ γθσ και των εν καλάςςθ μακράν. Ετοιμάηων όρθ εν τθ ιςχφϊ αυτοφ, περιεηωςμζνοσ εν δυναςτεία, ο 
ςυνταράςςων το κφτοσ τθσ καλάςςθσ· ιχουσ κυμάτων αυτισ τίσ υποςτιςεται; Ταραχκιςονται τα ζκνθ και 
φοβθκιςονται οι κατοικοφντεσ τα πζρατα από των ςθμείων ςου· εξόδουσ πρωίασ και εςπζρασ τζρψεισ. 
Επεςκζψω τθν γθν και εμζκυςασ αυτιν, επλικυνασ του πλουτίςαι αυτιν. Ο ποταμόσ του Κεοφ επλθρϊκθ 
υδάτων· θτοίμαςασ τθν τροφιν αυτϊν, ότι οφτωσ θ ετοιμαςία. Τουσ αφλακασ αυτισ μζκυςον, πλικυνον τα 
γεννιματα αυτισ· εν ταισ ςταγόςιν αυτισ ευφρανκιςεται ανατζλλουςα. Ευλογιςεισ τον ςτζφανον του 
ενιαυτοφ τθσ χρθςτότθτοσ ςου και τα πεδία ςου πλθςκιςονται πιότθτοσ. Ριανκιςονται τα όρθ τθσ εριμου και 
αγαλλίαςιν οι βουνοί περιηϊςονται. Ενεδφςαντο οι κριοί των προβάτων και αι κοιλάδεσ πλθκυνοφςι ςίτον· 

κεκράξονται και γαρ υμνιςουςι. 

Ψαλμόσ ΞΕϋ.65 

Αλαλάξατε τω Κυρίω πάςα θ γθ. Ψάλατε δθ τω ονόματι αυτοφ, δότε δόξαν εν αινζςει αυτοφ. Είπατε τω Κεϊ· Ωσ 
φοβερά τα ζργα ςου! εν τω πλικει τθσ δυνάμεωσ ςου ψεφςονται ςε οι εχκροί ςου. Ράςα θ γθ 
προςκυνθςάτωςαν ςοι και ψαλάτωςαν ςοι· ψαλάτωςαν δθ τω ονόματι ςου, Φψιςτε. Δεφτε και ίδετε τα ζργα 
του Κεοφ, ωσ φοβερόσ εν βουλαίσ, υπζρ τουσ υιοφσ των ανκρϊπων. Ο μεταςτρζφων τθν κάλαςςαν εισ ξθράν· 
εν ποταμϊ διελεφςονται ποδί· εκεί ευφρανκθςόμεκα επϋαυτϊ. Τω δεςπόηοντι εν τθ δυναςτεία αυτοφ του 
αιϊνοσ· οι οφκαλμοί αυτοφ επί τα ζκνθ επιβλζπουςιν· οι παραπικραίνοντεσ μθ υψοφςκωςαν εν εαυτοίσ. 
Ευλογείτε, ζκνθ, τον Κεόν θμϊν και ακουτίςαςκε τθν φωνιν τθσ αινζςεωσ αυτοφ, του κεμζνου τθν ψυχιν μου 
εισ ηωιν και μθ δόντοσ εισ ςάλον τουσ πόδασ μου. Πτι εδοκίμαςασ θμάσ, ο Κεόσ· επφρωςασ θμάσ ωσ πυροφται 
το αργφριον. Ειςιγαγεσ θμάσ εισ τθν παγίδα ζκου κλίψεισ επί τον νϊτον θμϊν. Επεβίβαςασ ανκρϊπουσ επί τασ 
κεφαλάσ θμϊν· διιλκομεν δια πυρόσ και φδατοσ και εξιγαγεσ θμάσ εισ αναψυχιν. Ειςελεφςομαι εισ τον οίκον 
ςου εν ολοκαυτϊματι· αποδϊςω ςοι τασ ευχάσ μου, ασ διζςτειλε τα χείλθ μου και ελάλθςε το ςτόμα μου εν τθ 
κλίψει μου. Ολοκαυτϊματα μεμυελωμζνα ανοίςω ςοι μετά κυμιάματοσ και κριϊν· ανοίςω ςοι βόασ μετά 
χιμάρων. Δεφτε, ακοφςατε και διθγιςομαι υμίν, πάντεσ οι φοβοφμενοι τον Κεόν, όςα εποίθςε τθ ψυχι μου. 
Ρροσ αυτόν τω ςτόματι μου εκζκραξα και φψωςα υπό τθν γλϊςςαν μου. Αδικίαν ει εκεϊρουν εν καρδία μου, 

μθ ειςακουςάτω μου Κφριοσ. Δια τοφτο ειςικουςε μου ο Κεόσ, προςζςχε τθ φωνι τθσ δειςεωσ μου. Ευλογθτόσ 
ο Κεόσ, οσ οφκ απζςτθςε τθν προςευχιν μου και το ζλεοσ αυτοφ απϋεμοφ. 

Ψαλμόσ ΞΣΤϋ.66 



Ρεριςςότερα ςτο http://lytrotis.blogspot.com 

Ο Κεόσ οικτειριςαι θμάσ και ευλογιςαι θμάσ· επιφάναι το πρόςωπον αυτοφ εφϋθμάσ και ελειςαι θμάσ. Του 
γνϊναι εν τθ γθ τθν οδόν ςου, εν πάςιν ζκνεςι το ςωτιριον ςου. Εξομολογθςάςκωςαν ςοι λαοί, ο Κεόσ· 
εξομολογθςάςκωςαν οι λαοί πάντεσ. Ευφρανκιτωςαν και αγαλλιάςκωςαν ζκνθ, ότι κρινείσ λαοφσ εν ευκφτθτι 
και ζκνθ εν τθ γθ οδθγιςεισ. Εξομολογθςάςκωςαν ςοι λαοί, ο Κεόσ· εξομολογθςάςκωςαν ςοι λαοί πάντεσ. Γθ 
ζδωκε τον καρπόν αυτισ· ευλογιςαι θμάσ ο Κεόσ, ο Κεόσ θμϊν. Ευλογιςαι θμάσ ο Κεόσ· και φοβθκιτωςαν 
αυτόν πάντα τα πζρατα τθσ γθσ. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΞΗϋ.67 

Αναςτιτω ο Κεόσ και διαςκορπιςκιτωςαν οι εχκροί αυτοφ και φυγζτωςαν από προςϊπου αυτοφ οι μιςοφντεσ 
αυτόν. Ωσ εκλείπει καπνόσ, εκλειπζτωςαν· ωσ τικεται κθρόσ από προςϊπου πυρόσ, οφτωσ απολοφνται οι 
αμαρτωλοί από προςϊπου του Κεοφ. Και οι δίκαιοι ευφρανκιτωςαν· αγαλλιάςκωςαν ενϊπιον του Κεοφ, 
τερφκιτωςαν εν ευφροςφνθ. ϋΑςατε τω Κεϊ, ψάλατε τω ονόματι αυτοφ, ωδοποιιςατε τω επιβεβθκότι επί 
δυςμϊν· Κφριοσ όνομα αυτϊ· και αγαλλιάςκε ενϊπιον αυτοφ. Ταραχκιτωςαν από προςϊπου αυτοφ, του 
πατρόσ των ορφανϊν, του κριτοφ των χθρϊν· ο Κεόσ εν τόπω αγίω αυτοφ. Ο Κεόσ κατοικίηει μονοτρόπουσ εν 
οίκω, εξάγων πεπεδθμζνουσ εν ανδρεία, ομοίωσ τουσ παραπικραίνοντασ, τουσ κατοικοφντασ εν τάφοισ. Ο Κεόσ, 
εν τω εκπορεφεςκαι ςε ενϊπιον του λαοφ ςου, εν τω διαβαίνειν ςε εν τθ εριμω. Γθ εςείςκθ και γαρ οι ουρανοί 
ζςταξαν από προςϊπου του Κεοφ του Σινά, από προςϊπου του Κεοφ Λςραιλ. Βροχιν εκοφςιον αφοριείσ, ο 
Κεόσ, τθ κλθρονομία ςου· και θςκζνθςε, ςυ δε κατθρτίςω αυτιν. Τα ηϊα ςου κατοικοφςιν εν αυτι· θτοίμαςασ 
εν τθ χρθςτότθτι ςου τω πτωχϊ, ο Κεόσ. Κφριοσ δϊςει ριμα τοισ ευαγγελιηομζνοισ δυνάμει πολλι. Ο βαςιλεφσ 
των δυνάμεων του αγαπθτοφ, τθ ωραιότθτι του οίκου διελζςκαι ςκφλα. Εάν κοιμθκιτε αναμζςον των κλιρων, 
πτζρυγεσ περιςτεράσ· περιθργυρωμζναι και τα μετάφρενα αυτισ εν χλωρότθτι χρυςίου. Εν τω διαςτζλλειν τον 
Επουράνιον βαςιλείσ επϋαυτισ χιονωκιςονται εν Σελμϊν, Προσ του Κεοφ, όροσ πίον, όροσ τετυρωμζνον, όροσ 
πίον. Λνατί υπολαμβάνετε όρθ τετυρωμζνα, το όροσ, ό ευδόκθςεν ο Κεόσ κατοικείν εν αυτϊ; και γαρ ο Κφριοσ 
καταςκθνϊςει εισ τζλοσ. Το άρμα του Κεοφ μυριοπλάςιον, χιλιάδεσ ευκθνοφντων. Κφριοσ εν αυτοίσ εν Σινά θν, 

εν τω αγίω. Αναβάσ εισ φψοσ, θχμαλϊτευςασ αιχμαλωςίαν, ζλαβεσ δόματα εν ανκρϊποισ· και γαρ απεικοφντασ 
του καταςκθνϊςαι. Κφριοσ ο Κεόσ ευλογθτόσ, ευλογθτόσ Κφριοσ θμζραν κακϋθμζραν· κατευοδϊςαι θμίν Κεόσ 
των ςωτθρίων θμϊν. Ο Κεόσ θμϊν, ο Κεόσ του ςϊηειν· και του Κυρίου Κυρίου αι διζξοδοι του κανάτου. Ρλιν ο 
Κεόσ ςυνκλάςει κεφαλάσ εχκρϊν αυτοφ, κορυφιν τριχόσ διαπορευομζνων εν πλθμμελείαισ αυτϊν. Είπε 
Κφριοσ· εκ Βαςάν επιςτρζψω, επιςτρζψω εν βυκοίσ καλάςςθσ. ϋΟπωσ αν βαφι ο πουσ ςου εν αίματι, θ γλϊςςα 
των κυνϊν ςου εξ εχκρϊν παρϋαυτοφ. Εκεωρικθςαν αι πορείαι ςου, ο Κεόσ, αι πορείαι του Κεοφ μου του 
βαςιλζωσ του εν τω αγίω. Ρροζφκαςαν άρχοντεσ, εχόμενοι ψαλλόντων, εν μζςω  νεανίδων τυμπανιςτριϊν. Εν 
εκκλθςίαισ ευλογείτε τον Κεόν, Κφριον εκ πθγϊν Λςραιλ. Εκεί Βενιαμίν νεϊτεροσ εν εκςτάςει, άρχοντεσ Λοφδα 
θγεμόνεσ αυτϊν, άρχοντεσ Ηαβουλϊν, άρχοντεσ Νεφκαλείμ. 'Εντειλαι ο Κεόσ, τθ δυνάμει ςου· δυνάμωςον ο 
Κεόσ, τοφτο, ο κατειργάςω εν θμίν. Από του ναοφ ςου επί Λερουςαλιμ, ςοι οίςουςι βαςιλείσ δϊρα. Επιτίμθςον 
τοισ κθρίοισ του καλάμου, θ ςυναγωγι των ταφρων εν ταισ δαμάλεςι των λαϊν του μθ αποκλειςκιναι τουσ 
δεδοκιμαςμζνουσ τω αργυρίω· διαςκόρπιςον ζκνθ τα τουσ πολζμουσ κζλοντα.  'Θξουςι πρζςβεισ εξ Αιγφπτου, 
Αικιοπία προφκάςει χείρα αυτισ τω Κεϊ. Αι βαςιλείαι τθσ γθσ, άςατε τω Κεϊ, ψάλατε τω Κυρίω, τω 
επιβεβθκότι επί τον ουρανόν του ουρανοφ κατά ανατολάσ· ιδοφ δϊςει τθ φωνι αυτοφ φωνιν δυνάμεωσ. Δότε 
δόξαν τω Κεϊ· επί τον Λςραιλ θ μεγαλοπρζπεια αυτοφ και θ δφναμισ αυτοφ εν ταισ νεφζλαισ. Καυμαςτόσ ο 
Κεόσ εν τοισ αγίοισ αυτοφ· ο Κεόσ Λςραιλ, αυτόσ δϊςει δφναμιν και κραταίωςιν τω λαϊ αυτοφ. Ευλογθτόσ ο 
Κεόσ. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΞΘϋ.68 

Σϊςον με, ο Κεόσ, ότι ειςιλκοςαν φδατα ζωσ ψυχισ μου. Ενεπάγθν εισ ιλφν βυκοφ και ουκ ζςτιν υπόςταςισ· 
ιλκον εισ τα βάκθ τθσ καλάςςθσ και καταιγίσ κατεπόντιςε με. Εκοπίαςα κράηων, εβραγχίαςεν ο λάρυγξ μου, 

εξζλιπον οι οφκαλμοί μου από του ελπίηειν με επί τον Κεόν μου. Επλθκφνκθςαν υπζρ τασ τρίχασ τθσ κεφαλισ 
μου οι μιςοφντεσ με δωρεάν· εκραταιϊκθςαν οι εχκροί μου, οι εκδιϊκοντεσ με αδίκωσ· ά ουχ ιρπαςα, τότε 
απετίννυον. Ο Κεόσ, ςυ ζγνωσ τθν αφροςφνθν μου και αι πλθμμζλειαι μου από ςου οφκ απεκρφβθςαν. Μθ 
αιςχυνκείθςαν επϋεμζ οι υπομζνοντεσ ςε, Κφριε, Κφριε των δυνάμεων· μθδζ εντραπείθςαν επϋεμζ οι ηθτοφντεσ 
ςε, ο Κεόσ του Λςραιλ. Πτι ζνεκα ςου υπινεγκα ονειδιςμόν, εκάλυψεν εντροπι το πρόςωπον μου. 
Απθλλοτριωμζνοσ εγενικθν τοισ αδελφοίσ μου και ξζνοσ τοισ υιοίσ τθσ μθτρόσ μου. Πτι ο ηιλοσ του οίκου ςου 
κατζφαγε με και οι ονειδιςμοί των ονειδιηόντων ςε επζπεςον επϋεμζ. Και ςυνεκάλυψα εν νθςτεία τθν ψυχιν 
μου και εγενικθ εισ ονειδιςμοφσ εμοί. Και εκζμθν το ζνδυμα μου ςάκκον και εγενόμθν αυτοίσ εισ παραβολιν. 
Κατϋεμοφ θδολζςχουν οι κακιμενοι εν πφλαισ και εισ εμζ ζψαλλον οι πίνοντεσ οίνον. Εγϊ δε τθ προςευχι μου 
προσ ςε, Κφριε· καιρόσ ευδοκίασ· ο Κεόσ, εν τω πλικει του ελζουσ ςου επάκουςον μου, εν αλθκεία τθσ 
ςωτθρίασ ςου. Σϊςον με από πθλοφ, ίνα μθ εμπαγϊ· ρυςκείθν εκ των μιςοφντων με και εκ των βακζων των 
υδάτων. Μθ με καταποντιςάτω καταιγίσ φδατοσ, μθδζ καταπιζτω με βυκόσ, μθδζ ςυςχζτω επϋεμζ φρζαρ το 
ςτόμα αυτοφ. Ειςάκουςον μου, Κφριε, ότι χρθςτόν το ζλεοσ ςου, κατά το πλικοσ των οικτιρμϊν ςου, επίβλεψον 
επϋεμζ. Μθ αποςτρζψθσ το πρόςωπον ςου από του παιδόσ ςου, ότι κλίβομαι, ταχφ επάκουςον μου. Ρρόςχεσ τθ 
ψυχι μου και λφτρωςαι αυτιν· ζνεκα των εχκρϊν μου ρφςαι με. Συ γαρ γινϊςκεισ τον ονειδιςμόν μου και τθν 
αιςχφνθν μου και τθν ζντροπθν μου· εναντίον ςου πάντεσ οι κλίβοντεσ με. Ονειδιςμόν προςεδόκθςεν θ ψυχι 
μου και ταλαιπωρίαν· και υπζμεινα ςυλλυποφμενον και ουχ υπιρξε· και παρακαλοφντασ και ουχ εφρον. Και 
ζδωκαν εισ το βρϊμα μου χολιν και εισ τθν δίψαν μου επότιςαν με όξοσ. Γενθκιτω θ τράπεηα αυτϊν ενϊπιον 
αυτϊν εισ παγίδα και εισ ανταπόδοςιν και εισ ςκάνδαλον. Σκοτιςκιτωςαν οι οφκαλμοί αυτϊν του μθ βλζπειν 
και τον νϊτον αυτϊν διαπαντόσ ςφγκαμψον. ϋΕκχεον επϋαυτοφσ τθν οργιν ςου και ο κυμόσ τθσ οργισ ςου 
καταλάβοι αυτοφσ. Γενθκιτω θ ζπαυλισ αυτϊν θρθμωμζνθ και εν τοισ ςκθνϊμαςιν αυτϊν μθ ζςτω ο κατοικϊν. 
Πτι, όν ςυ επάταξασ, αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγοσ των τραυμάτων μου προςζκθκαν. Ρρόςκεσ ανομίαν επί 
τθ ανομία αυτϊν και μθ ειςελκζτωςαν εν δικαιοςφνθ ςου. Εξαλειφκιτωςαν εκ βίβλου ηϊντων και μετά δικαίων 
μθ γραφιτωςαν. Ρτωχόσ και άλγων ειμί εγϊ θ ςωτθρία ςου, ο Κεόσ, αντιλάβοιτο μοι. Αινζςω το όνομα του 

Κεοφ μετϋωδισ, μεγαλυνϊ αυτόν εν αινζςει. Και αρζςει τω Κεϊ υπζρ μόςχον νζον, κζρατα εκφζρονται και 
οπλάσ. Λδζτωςαν πτωχοί και ευφρανκιτωςαν· εκηθτιςατε τον Κεόν και ηιςεται θ ψυχι θμϊν. Πτι ειςικουςε 
των πενιτων ο Κφριοσ και τουσ πεπεδθμζνουσ αυτοφ οφκ εξουδζνωςε. Αινεςάτωςαν αυτόν οι ουρανοί και θ γθ, 
κάλαςςα και πάντα τα ζρποντα εν αυτι. Πτι ο Κεόσ ςϊςει τθν Σιϊν και οικοδομθκιςονται αι πόλεισ τθσ 
Λουδαίασ και κατοικιςουςιν εκεί και κλθρονομιςουςιν αυτιν. Και το ςπζρμα των δοφλων ςου κακζξουςιν 
αυτιν και οι αγαπϊντεσ το όνομα ςου καταςκθνϊςουςιν εν αυτι. 

Ψαλμόσ ΞΚϋ.69 

Ο Κεόσ, εισ τθν βοικειαν μου πρόςχεσ· Κφριε, εισ το βοθκιςαι μοι ςπεφςον. Αιςχυνκιτωςαν και εντραπιτωςαν 
οι ηθτοφντεσ τθν ψυχιν μου· αποςτραφιτωςαν εισ τα οπίςω και καταιςχυνκιτωςαν οι βουλόμενοι μοι κακά. 
Αποςτραφιτωςαν παραυτίκα αιςχυνόμενοι οι λζγοντεσ μοι Εφγε, εφγε! Αγαλλιάςκωςαν και ευφρανκιτωςαν 
επί ςοι πάντεσ οι ηθτοφντεσ ςε, ο Κεόσ και λεγζτωςαν διαπαντόσ. Μεγαλυνκιτω ο Κφριοσ, οι αγαπϊντεσ το 
ςωτιριον ςου. Εγϊ δε πτωχόσ ειμί και πζνθσ· ο Κεόσ, βοικθςον μοι· βοθκόσ μου και ρφςτθσ μου ει ςυ, Κφριε· 
μθ χρονίςθσ. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια 

Ψαλμόσ Ο .́70 

Επι ςοί, Κφριε, ιλπιςα· μθ καταιςχυνκείθν εισ τον αιϊνα. Εν τθ δικαιοςφνθ ςου ρφςαι με και εξελοφ με· κλίνον 

προσ με το ουσ ςου και ςϊςον με. Γενοφ μοι εισ Κεόν υπεραςπιςτιν και εισ τόπον οχυρόν του ςϊςαι με· ότι 
ςτερζωμα μου και καταφυγι μου ει ςυ. Ο Κεόσ μου, ρφςαι με εκ χειρόσ αμαρτωλοφ, εκ χειρόσ παρανομοφντοσ 
και αδικοφντοσ. Πτι ςυ ει θ υπομονι μου, Κφριε· Κφριε, θ ελπίσ μου εκ νεότθτοσ μου. Επί ςε επεςτθρίχκθν από 
γαςτρόσ, εκ κοιλίασ μθτρόσ μου ςυ μου ει ςκεπαςτισ· εν ςοι θ φμνθςισ μου δια παντόσ. Ωςεί τζρασ εγενικθν εν 
πολλοίσ και ςυ βοθκόσ μου κραταιόσ. Ρλθρωκιτω το ςτόμα μου αινζςεωσ, όπωσ υμνιςω τθν δόξαν ςου, όλθν 
τθν θμζραν τθν μεγαλοπρζπειαν ςου. Μθ απορρίψθσ με εισ καιρόν γιρωσ· εν των εκλείπειν τθν ιςχφν μου μθ 
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εγκαταλίπθσ με. Πτι είπον οι ζχκροι μου εμοί και οι φυλάςςοντεσ τθν ψυχιν μου εβουλεφςαντο επί το αυτό. 
Λζγοντεσ· ο Κεόσ εγκατζλιπεν αυτόν· καταδιϊξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι οφκ ζςτιν ο ρυόμενοσ. Ο Κεόσ 
μου, μθ μακρφνθσ απϋεμοφ· ο Κεόσ μου, εισ τθν βοικειαν μου πρόςχεσ. Αιςχυνκιτωςαν και εκλιπζτωςαν οι 
ενδιαβάλλοντεσ τθν ψυχιν μου· περιβαλλζςκωςαν αιςχφνθν και εντροπιν οι ηθτοφντεσ τα κακά μοι. Εγϊ δε 
διαπαντόσ ελπιϊ επι ςε και προςκιςω επί πάςαν τθν αίνεςιν ςου. Το ςτόμα μου αναγγελεί τθν δικαιοςφνθν 
ςου, όλθν τθν θμζραν τθν ςωτθρίαν ςου· ότι οφκ ζγνων γραμματείασ. Ειςελεφςομαι εν δυναςτεία Κυρίου, 
Κφριε, μνθςκιςομαι τθσ δικαιοςφνθσ ςου μόνου. Ο Κεόσ μου, ά εδίδαξασ με εκ νεότθτοσ μου και μζχρι του νυν 
απαγγελϊ τα καυμάςια ςου. Και ζωσ γιρωσ και πρεςβείου, ο Κεόσ μου, μθ εγκαταλίπθσ με· ζωσ αν απαγγείλω 
τον βραχίονα ςου τθ γενεά πάςθ τθ ερχομζνθ. Τθν δυναςτείαν ςου και τθν δικαιοςφνθν ςου, ο Κεόσ, ζωσ των 
υψίςτων, ά εποίθςασ μοι μεγαλεία. Ο Κεόσ, τίσ όμοιοσ ςοι; ϋΟςασ ζδειξασ μοι κλίψεισ πολλάσ και κακάσ· και 
επιςτρζψασ παρεκάλεςασ με και εκ των αβφςςων τθσ γθσ πάλιν ανιγαγεσ με. Και γαρ  εγϊ εξομολογιςομαι ςοι 
εν λαοίσ, Κφριε, εν ςκεφεςι ψαλμοφ τθν αλικειαν ςου, ο Κεόσ· ψαλϊ ςοι εν κικάρα, ο άγιοσ του Λςραιλ. 
Αγαλλιάςονται τα χείλθ μου, όταν ψάλω ςοι και θ ψυχι μου, ιν ελυτρϊςω. ϋΕτι δε και θ γλϊςςα μου όλθν τθν 
θμζραν μελετιςει τθν δικαιοςφνθν ςου, όταν αιςχυνκϊςι και εντραπϊςιν οι ηθτοφντεσ τα κακά μοι.  

Ψαλμόσ ΟΑϋ.71 

Ο Κεόσ, το κρίμα ςου τω βαςιλεί δοσ και τθν δικαιοςφνθν ςου τω υιϊ του βαςιλζωσ. Κρίνειν τον λαόν ςου εν 
δικαιοςφνθ και τουσ πτωχοφσ ςου εν κρίςει. Αναλαβζτω τα όρθ ειρινθν τω λαϊ και οι βουνοί δικαιοςφνθν. 
Κρινεί τουσ πτωχοφσ του λαοφ και ςϊςει τουσ υιοφσ των πενιτων και ταπεινϊςει ςυκοφάντθν. Και 
ςυμπαραμενεί τω θλίω και προ τθσ ςελινθσ γενεάσ γενεϊν. Καταβιςεται ωσ υετόσ επί πόκον και ωςεί ςταγϊν 
θ ςτάηουςα επί τθν γθν. Ανατελεί εν ταισ θμζραισ αυτοφ δικαιοςφνθ και πλικοσ ειρινθσ, εωσ ου ανταναιρεκι θ 
ςελινθ. Και κατακυριεφςει από καλάςςθσ εωσ καλάςςθσ και από ποταμϊν εωσ περάτων τθσ οικουμζνθσ. 
Ενϊπιον αυτοφ προπεςοφνται Αικίοπεσ και οι εχκροί αυτοφ χουν λείξουςι. Βαςιλείσ  Καρςείσ και νιςοι δϊρα 
προςοίςουςι, βαςιλείσ Αράβων και Σαβά δϊρα προςάξουςι. Και προςκυνιςουςιν αυτϊ πάντεσ οι βαςιλείσ τθσ 
γθσ, πάντα τα ζκνθ δουλεφςουςιν αυτϊ. Πτι ερρφςατο πτωχόν εκ δυνάςτου και πζνθτα, ϊ ουχ υπιρχε βοθκόσ. 
Φείςεται πτωχοφ και πζνθτοσ και ψυχάσ πενιτων ςϊςει. Εκ τόκου και εξ αδικίασ λυτρϊςεται τασ ψυχάσ αυτϊν 
και ζντιμον το όνομα αυτοφ ενϊπιον αυτϊν. Και ηιςεται και δοκιςεται αυτϊ εκ του χρυςίου τθσ Αραβίασ· και 
προςεφξονται περί αυτοφ δια παντόσ· όλθν τθν θμζραν ευλογιςουςιν αυτόν. ϋΕςται ςτιριγμα εν τθ γθ 
επϋάκρων των ορζων· υπεραρκιςεται υπζρ τον Λίβανον ο καρπόσ αυτοφ και εξανκιςουςιν εκ πόλεωσ ωςεί 
χόρτοσ τθσ γθσ. ϋΕςται το όνομα αυτοφ ευλογθμζνον εισ τουσ αιϊνασ· προ του θλίου διαμζνει το όνομα αυτοφ· 
και ενευλογθκιςονται εν αυτϊ πάςαι αι φυλαί τθσ γθσ, πάντα τα ζκνθ μακαριοφςιν αυτόν. Ευλογθτόσ Κφριοσ, ο 
Κεόσ τω Λςραιλ, ο ποιϊν καυμάςια μόνοσ. Και ευλογθμζνον το όνομα τθσ δόξθσ αυτοφ εισ τον αιϊνα και εισ τον 
αιϊνα του αιϊνοσ. Και πλθρωκιςεται τθσ δόξθσ αυτοφ πάςα θ γθ. Γζνοιτο, γζνοιτο. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΟΒϋ.72 

Ωσ αγακόσ ο Κεόσ τω Λςραιλ, τοισ ευκζςι τθ καρδία! Εμοφ δε παραμικρόν εςαλεφκθςαν οι πόδεσ, παρϋολίγον 
εξεχφκθ τα διαβιματα μου. Πτι εηιλωςα επί τοισ ανόμοισ, ειρινθν αμαρτωλϊν κεωρϊν. Πτι ουκ ζςτιν 
ανάνευςισ εν τω κανάτω αυτϊν και ςτερζωμα εν τθ μάςτιγι αυτϊν. Εν κόποισ ανκρϊπων ουκ ειςί και μετά 
ανκρϊπων ου μαςτιγωκιςονται. Δια τοφτο εκράτθςεν αυτοφσ θ υπερθφανία αυτϊν εισ τζλοσ, περιεβάλοντο 
αδικίαν και αςζβειαν εαυτϊν. Εξελεφςεται ωσ εκ ςτζατοσ θ αδικία αυτϊν· διιλκοςαν εισ διάκεςιν καρδίασ. 
Διενοικθςαν και ελάλθςαν εν πονθρία· αδικίαν εισ το φψοσ ελάλθςαν. 'Εκεντο εισ ουρανόν το ςτόμα αυτϊν και 

θ γλϊςςα αυτϊν διιλκε επί τθσ γθσ. Δια τοφτο επιςτρζψει ο λαόσ μου ενταφκα· και θμζραι πλιρεισ 
ευρεκιςονται εν αυτοίσ. Και είπον· Ρϊσ ζγνω ο Κεόσ; και εί ζςτι γνϊςισ εν τω Υψίςτω; Λδοφ οφτοι οι αμαρτωλοί 
και οι ευκθνοφντεσ εισ τον αιϊνα κατζςχον πλοφτου. Και είπα· Άρα ματαίωσ εδικαίωςα τθν καρδίαν μου και 
ενιψάμθν εν ακϊοισ τασ χείρασ μου. Και εγενόμθν μεμαςτιγωμζνοσ όλθν τθν θμζραν και ο ζλεγχοσ μου εισ τασ 
πρωίασ. Και ζλεγον· Διθγιςομαι οφτωσ· ιδοφ τθ γενεά των υιϊν ςου θςυνκζτθκα. Και υπζλαβον του γνϊναι· 
τοφτο κόποσ εςτίν ενϊπιον μου. Ζωσ ου ειςζλκω εισ το αγιαςτιριον του Κεοφ και ςυνϊ εισ τα ζςχατα αυτϊν. 

Ρλιν δια τασ δολιότθτασ αυτϊν ζκου αυτοίσ κακά, κατζβαλεσ αυτοφσ εν τω επαρκιναι. Ρϊσ εγζνοντο εισ 
εριμωςιν; εξάπινα εξζλιπον, απϊλοντο δια τθν ανομίαν αυτϊν. Ωςεί ενφπνιον εξεγειρομζνου, Κφριε, εν τθ 
πόλει ςου τθν εικόνα αυτϊν εξουδενϊςεισ. Πτι εξεκαφκθ θ καρδία μου και οι νεφροί μου θλλοιϊκθςαν. Καγϊ 
εξουδενωμζνοσ και ουκ ζγνων· κτθνϊδθσ εγενικθν παρά ςοι, καγϊ διαπαντόσ μετά ςου. Εκράτθςασ τθσ χειρόσ 
τθσ δεξιάσ μου και εν τθ βουλι ςου ωδιγθςασ με και μετά δόξθσ προςελάβου με. Τί γαρ μοι υπάρχει εν τω 
ουρανϊ; και παρά ςου τί θκζλθςα επί τθσ γθσ; Εξζλιπεν θ καρδία μου και θ ςάρξ μου· ο Κεόσ τθσ καρδίασ μου 
και θ μερίσ μου ο Κεόσ εισ τον αιϊνα. Πτι ιδοφ οι μακρφνοντεσ εαυτοφσ από ςου, απολοφνται· εξωλόκρευςασ 
πάντα τον πορνεφονται από ςου. Εμοί δε το προςκολλάςκαι τω Κεϊ αγακόν εςτί, τίκεςκαι εν τω Κυρίω τθν 
ελπίδα μου, του εξαγγείλαι με πάςασ τασ αινζςεισ ςου εν ταισ πφλαισ τθσ κυγατρόσ Σιϊν. 

Ψαλμόσ ΟΓϋ.73 

Λνατί, ο Κεόσ, απϊςω εισ τζλοσ; ωργίςκθ ο κυμόσ ςου επί πρόβατα νομισ ςου; Μνιςκθτι τθσ ςυναγωγισ ςου, 
θσ εκτιςω απϋαρχισ. Ελυτρϊςω ράβδον κλθρονομίασ ςου· όροσ Σιϊν τοφτο, ο κατεςκινωςασ εν αυτϊ. 'Επαρον 
τασ χείρασ ςου επί τασ υπερθφανίασ αυτϊν εισ τζλοσ· όςα επονθρεφςατο ο εχκρόσ εν τω αγίω ςου. Και 
ενεκαυχιςαντο οι μιςοφντεσ ςε εν μζςω τθσ εορτισ ςου. 'Εκεντο τα ςθμεία αυτϊν ςθμεία και οφκ ζγνωςαν, ωσ 
εισ τθν ζξοδον υπεράνω. Ωσ εν δρυμϊ ξφλων αξίναισ εξζκοψαν τασ κφρασ αυτισ επί το αυτό· εν πελζκει και 
λαξευτθρίω κατζρραξαν αυτιν. Ενεπφριςαν εν πυρί το αγιαςτιριον ςου, εισ τθν γθν εβεβιλωςαν το ςκινωμα 
του ονόματοσ ςου. Είπον εν τθ καρδία αυτϊν αι ςυγγζνειαι αυτϊν επί το αυτό· Δεφτε και καταπαφςωμεν πάςασ 
τασ εορτάσ του Κεοφ από τθσ γθσ. Τα ςθμεία αυτϊν οφκ είδομεν· οφκ ζςτιν ζτι προφιτθσ και θμάσ ου γνϊςεται 
ζτι. Ζωσ πότε, ο Κεόσ, ονειδιεί ο εχκρόσ, παροξυνεί ο υπεναντίοσ το όνομα ςου εισ τζλοσ; Λνατί αποςτρζφεισ τθν 
χείρα ςου και τθν δεξιάν ςου εκ μζςου του κόλπου ςου εισ τζλοσ; Ο δε Κεόσ βαςιλεφσ θμϊν προ αιϊνων· 
ειργάςατο ςωτθρίαν εν μζςω τθσ γθσ. Συ εκραταίωςασ εν τθ δυνάμει ςου τθν κάλαςςαν· ςυ ςυνζτριψασ τασ 
κεφαλάσ των δρακόντων επί του φδατοσ. Συ ςυνζκλαςασ τθν κεφαλιν του δράκοντοσ, ζδωκασ αυτόν βρϊμα 
λαοίσ τοισ Αικίοψι. Συ διζρρθξασ πθγάσ και χειμάρρουσ· ςυ εξιρανασ ποταμοφσ Θκάμ. Σθ εςτίν θ θμζρα και ςθ 
εςτίν θ νυξ· ςυ κατθρτίςω φαφςιν και ιλιον. Σφ εποίθςασ πάντα τα ωραία τθσ γθσ, κζροσ και ζαρ· ςφ ζπλαςασ 
αυτά. Μνιςκθτι ταφτθσ· εχκρόσ ωνείδιςε τον Κφριον και λαόσ άφρων παρϊξυνε το όνομα ςου. Μθ παραδϊσ 
τοισ κθρίοισ ψυχιν εξομολογουμζνθν ςοι· των ψυχϊν των πενιτων ςου μθ επιλάκθ εισ τζλοσ. Επίβλεψον επί 
τθν διακικθν ςου· ότι επλθρϊκθςαν οι εςκοτιςμζνοι τθσ γθσ οίκων ανομιϊν. Μθ αποςτραφιτω 
τεταπεινωμζνοσ και κατθςχυμμζνοσ· πτωχόσ και πζνθσ αινζςουςι το όνομα ςου. Ανάςτα ο Κεόσ, δίκαςον τθν 
δίκθν ςου· μνιςκθτι των ονειδιςμϊν ςου των υπό άφρονοσ όλθν τθν θμζραν. Μθ επιλάκθ τθσ φωνισ των 
ικετϊν ςου· θ υπερθφανία των μιςοφντων ςε ανζβθ δια παντόσ. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΟΔϋ.74 

Εξομολογιςομαι ςοι, ο Κεόσ· εξομολογθςόμεκα ςοι και επικαλεςόμεκα το όνομα ςου· διθγιςομαι πάντα τα 
καυμάςια του. ϋΟταν λάβω καιρόν, εγϊ ευκφτθτασ κρινϊ. Ετάκθ θ γθ και πάντεσ οι κατοικοφντεσ εν αυτι· εγϊ 
εςτερζωςα τουσ ςτφλουσ αυτισ. Είπα τοισ παρανομοφςι Μθ παρανομείτε· και τοισ αμαρτάνουςι· Μθ υψοφτε 
κζρασ. Μθ επαίρετε εισ φψοσ το κζρασ υμϊν και μθ λαλείτε κατά του Κεοφ αδικίαν. Πτι οφτε εξ εξόδων, οφτε 
από δυςμϊν, οφτε από εριμων ορζων ότι ο Κεόσ κριτισ ζςτι. Τοφτον ταπεινοί και τοφτον υψοί· ότι ποτιριον εν 
χειρί Κυρίου, οίνου ακράτου, πλιρεσ κεράςματοσ. Και ζκλινεν εκ τοφτου εισ τοφτο, πλθν ο τρυγίασ αυτοφ οφκ 
εξεκενϊκθ, πίονται πάντεσ οι αμαρτωλοί τθσ γθσ. Εγϊ δε αγαλλιάςομαι εισ τον αιϊνα, ψαλϊ τω Κεϊ Λακϊβ. Και 
πάντα τα κζρατα των αμαρτωλϊν ςυνκλάςω και υψωκιςεται το κζρασ του δικαίου. 

Ψαλμόσ ΟΕϋ.75 

Γνωςτόσ εν τθ Λουδαία ο Κεόσ· εν τω Λςραιλ μζγα το όνομα αυτοφ. Και εγενικθ εν ειρινθ ο τόποσ αυτοφ και το 
κατοικθτιριον αυτοφ εν Σιϊν. Εκεί ςυνζτριψε τα κράτθ των τόξων, όπλον και ρομφαίαν και πόλεμον. Φωτίηεισ 
ςυ καυμαςτϊσ από ορζων αιωνίων. Εταράχκθςαν πάντεσ οι αςφνετοι τθ καρδία· φπνωςαν φπνον αυτϊν και 
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οφχ εφρον ουδζν πάντεσ οι άνδρεσ του πλοφτου ταισ χερςίν αυτϊν. Από επιτιμιςεωσ ςου, ο Κεόσ Λακϊβ, 
ενφςταξαν οι επιβεβθκότεσ τοισ ίπποισ. Συ φοβερόσ ει και τίσ αντιςτιςεται ςοι; από τότε θ οργι ςου. Εκ του 
ουρανοφ θκοφτιςασ κρίςιν. Γθ εφοβικθν και θςφχαςεν εν τω αναςτιναι εισ κρίςιν τον Κεόν, του ςϊςαι πάντασ 
τουσ πραείσ τθσ γθσ. Πτι ενκφμιον ανκρϊπου εξομολογιςεται ςοι και εγκατάλειμμα ενκυμίου εορτάςει ςοι. 
Εφξαςκε και απόδοτε Κυρίω τω Κεϊ θμϊν· πάντεσ οι κφκλω αυτοφ οίςουςι δϊρα. Τω φοβερϊ και 
αφαιρουμζνω πνεφματα αρχόντων, φοβερϊ παρά τοισ βαςιλεφςι τθσ  γθσ. 

Ψαλμόσ ΟΣΤϋ.76 

Φωνι μου προσ Κφριον εκζκραξα, φωνι μου προσ τον Κεόν και προςζςχε μοι. Εν θμζρα κλίψεωσ μου τον Κεόν 
εξεηιτθςα· ταισ χερςί μου νυκτόσ εναντίον αυτοφ και οφκ θπατικθν· απθνινατο παρακλθκιναι θ ψυχι μου. 
Εμνιςκθν του Κεοφ και ευφράνκθν· θδολζςχθςα και ωλιγοψφχθςε το πνεφμα μου. Ρροκατελάβοντο φφλακασ 
οι οφκαλμοί μου· εταράχκθν και οφκ ελάλθςα. Διελογιςάμθν θμζρασ αρχαίασ και ζτθ αιϊνια εμνιςκθν και 
εμελζτθςα. Νυκτόσ μετά καρδίασ μου θδολζςχουν και ζςκαλλε το πνεφμα μου. Μθ εισ τουσ αιϊνασ απϊςεται 
Κφριοσ και ου προςκιςει του ευδοκιςαι ζτι; ϋΘ εισ τζλοσ το ζλεοσ αυτοφ αποκόψει; ςυνετζλεςε ριμα από 
γενεάσ εισ γενεάν; ϋΘ επιλιςεται του οικτειριςαι ο Κεόσ; ι ςυνζξει εν τθ οργι αυτοφ τουσ οικτιρμοφσ αυτοφ; 
Και είπα· Νυν θρξάμθν· αφτθ θ αλλοίωςισ τθσ δεξιάσ του Υψίςτου. Εμνιςκθν των ζργων Κυρίου· ότι 
μνθςκιςομαι από τθσ αρχισ των καυμαςίων ςου. Και μελετιςω εν πάςι τοισ ζργοισ ςου και εν τοισ 
επιτθδεφμαςι ςου αδολεςχιςω. Ο Κεόσ, εν τω αγίω θ οδόσ ςου· τίσ Κεόσ μζγασ ωσ ο Κεόσ θμϊν; ςυ εί ο Κεόσ, 
ο ποιϊν καυμάςια. Εγνϊριςασ εν τοισ λαοίσ τθν δφναμιν ςου, ελυτρϊςω εν τω βραχίονι ςου τον λαόν ςου, τουσ 
υιοφσ Λακϊβ και Λωςιφ. Είδοςαν ςε φδατα ο Κεόσ, είδοςαν ςε φδατα και εφοβικθςαν· εταράχκθςαν άβυςςοι· 
πλικοσ θχοφσ υδάτων. Φωνιν ζδωκαν αι νεφζλαι· και γαρ τα βζλθ ςου διαπορεφονται. Φωνι τθσ βροντισ ςου 
εν τω τροχϊ· ζφαναν αι αςτραπαί ςου τθ οικουμζνθ· εςαλεφκθ και ζντρομοσ εγενικθ θ γθ. Εν τθ καλάςςθ αι 
οδοί ςου και αι τρίβοι ςου εν φδαςι πολλοίσ και τα ίχνθ ςου ου γνωςκιςονται. Ωδιγθςασ ωσ πρόβατα τον λαόν 
ςου εν χειρί Μωυςι και Ααρϊν. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφϊα. 

Ψαλμόσ ΟΗϋ.77 

Ρροςζχετε, λαόσ μου, τω νόμω μου· κλίνατε το οφσ υμϊν εισ τα ριματα του ςτόματοσ μου. Ανοίξω εν 
παραβολαίσ το ςτόμα μου· φκζγξομαι προβλιματα απϋαρχισ. ϋΟςα θκοφςαμεν και ζγνωμεν αυτά και οι 
πατζρεσ θμϊν διθγιςαντο θμίν. Οφκ εκρφβθ από των τζκνων αυτϊν εισ  γενεάν ετζραν, απαγγζλοντεσ τασ 
αινζςεισ του Κυρίου και τασ δυναςτείασ αυτοφ και τα καυμάςια αυτοφ, ά εποίθςε. Και ανζςτθςε μαρτφριον εν 
Λακϊβ και νόμον ζκετο εν Λςραιλ. ϋΟςα ενετείλατο τοισ πατράςιν θμϊν του γνωρίςαι αυτά τοισ υιοίσ αυτϊν. 
ϋΟπωσ αν γνω γενεά ετζρα, υιοί οι τεχκθςόμενοι και αναςτιςονται και απαγγελοφςιν αυτά τοισ υιοίσ αυτϊν. 
ϋΛνα κϊνται επί τον Κεόν τθν ελπίδα αυτϊν και μθ επιλάκωνται των ζργων του Κεοφ και τασ εντολάσ αυτοφ 
εκηθτιςωςι. ϋΛνα μθ γζνωνται ωσ οι πατζρεσ αυτϊν, γενεά ςκολιά και παραπικραίνουςα. Γενεά, ιτισ ου 
κατιυκυνε τθν καρδία εαυτισ και οφκ επιςτϊκθ μετά του Κεοφ το πνεφμα αυτισ. Υιοί Εφραίμ, εντείνοντεσ και 
βάλλοντεσ τόξοισ, εςτράφθςαν εν θμζρα πολζμου. Οφκ εφφλαξαν τθν διακικθν του Κεοφ και εν τω νόμω αυτοφ 
οφκ θβουλικθςαν πορεφεςκαι. Και επελάκοντο των ευεργεςιϊν αυτοφ και των καυμαςίων αυτοφ, ων ζδειξεν 
αυτοίσ. Εναντίον των πατζρων αυτϊν, ά εποίθςε καυμάςια εν γθ Αιγφπτω, εν πεδίω Τάνεωσ. Διζρρθξε 
κάλαςςαν και διιγαγεν αυτοφσ· παρζςτθςεν φδατα ωςεί αςκόν. Και ωδιγθςεν αυτοφσ εν νεφζλθ θμζρασ και 
όλθν τθν νφκτα εν φωτιςμϊ πυρόσ. Διζρρθξε πζτραν εν εριμω και επότιςεν αυτοφσ ωσ εν αβφςςω πολλι. Και 
εξιγαγεν φδωρ εκ πζτρασ και κατιγαγεν ωσ ποταμοφσ φδατα. Και προςζκεντο ζτι του αμαρτάνειν αυτϊ 

παρεπίκραναν τον Φψιςτον εν ανφδρω. Και εξεπείραςαν τον Κεόν εν ταισ καρδίαισ αυτϊν, του αιτιςαι βρϊματα 
ταισ ψυχαίσ αυτϊν. Και κατελάλθςαν του Κεοφ και είπον· Μθ δυνιςεται ο Κεόσ ετοιμάςαι τράπεηαν εν εριμω; 
Επεί επάταξε πζτραν και ερρφθςαν φδατα και χείμαρροι κατεκλφςκθςαν· μθ και άρτον δφναται δοφναι, ι 
ετοιμάςαι τράπεηαν τω λαϊ αυτοφ; Δια τοφτο ικουςε Κφριοσ και ανεβάλετο και πυρ ανιφκθ εν Λακϊβ και οργι 
ανζβθ επί τον Λςραιλ. Πτι οφκ επίςτευςαν εν τω Κεϊ, ουδζ ιλπιςαν επί το ςωτιριον αυτοφ. Και ενετείλατο 
νεφζλαισ υπεράνωκεν και κφρασ ουρανοφ ανζωξε. Και ζβρεξεν αυτοίσ μάννα φαγείν και άρτον ουρανοφ 

ζδωκεν αυτοίσ. Άρτον αγγζλων ζφαγεν άνκρωποσ, επιςιτιςμόν απζςτειλεν αυτοίσ εισ πλθςμονιν. Απιρε Νότον 
εξ ουρανοφ και επιγαγεν εν τθ δυνάμει αυτοφ Λίβα. Και ζβρεξεν επϋαυτοφσ ωςεί χοφν ςάρκασ και ωςεί άμμον 
καλαςςϊν πετεινά πτερωτά. Και επζπεςον εν μζςω παρεμβολισ αυτϊν, κφκλω των ςκθνωμάτων αυτϊν. Και 
ζφαγον και ενεπλιςκθςαν ςφόδρα και τθν επικυμίαν αυτϊν ινεγκεν αυτοίσ· οφκ εςτερικθςαν από τθσ 
επικυμίασ αυτϊν. ϋΕτι τθσ βρϊςεωσ οφςθσ εν τω ςτόματι αυτϊν και θ οργι του Κεοφ ανζβθ επϋαυτοφσ και 
απζκτεινεν εν τοισ πλείοςιν αυτϊν και τουσ εκλεκτοφσ τουσ Λςραιλ ςυνεπόδιςεν. Εν πάςι τοφτοισ ιμαρτον ζτι 
και οφκ επίςτευςαν εν τοισ καυμαςίοισ αυτοφ. Και εξζλιπον εν ματαιότθτι αι θμζραι αυτϊν και τα ζτθ αυτϊν 
μετά ςπουδισ. Πταν απζκτεινεν αυτοφσ, τότε εξεηιτουν αυτόν και επζςτρεφον και ϊρκριηον προσ τον Κεόν. Και 
εμνιςκθςαν ότι ο Κεόσ βοθκόσ αυτϊν ζςτι και ο Κεόσ ο Φψιςτοσ λυτρωτισ αυτϊν ζςτι. Και θγάπθςαν αυτόν εν 
τω ςτόματι αυτϊν και τθ γλϊςςθ αυτϊν εψεφςαντο αυτϊ. Θ δε καρδία αυτϊν οφκ ευκεία μετϋαυτοφ, ουδζ 
επιςτϊκθςαν εν τθ διακικθ αυτοφ. Αυτόσ δε ζςτιν οικτίρμων και ιλάςκεται ταισ αμαρτίαισ αυτϊν. Και οφ 
διαφκερεί και πλθκυνεί του αποςτρζψαι τον κυμόν αυτοφ και ουχί εκκαφςει πάςαν τθν οργιν αυτοφ. Και 
εμνιςκθ ότι ςάρξ είςι, πνεφμα πορευόμενον και οφκ επιςτρζφον. Ροςάκισ παρεπίκραναν αυτόν εν τθ εριμω, 
παρϊργιςαν αυτόν εν γθ ανφδρω; Και επζςτρεψαν και επείραςαν τον Κεόν και τον άγιον του Λςραιλ 
παρϊξυναν. Και οφκ εμνιςκθςαν τθσ χειρόσ αυτοφ, θμζρασ  θσ ελυτρϊςατο αυτοφσ εκ χειρόσ κλίβοντοσ. Ωσ 
ζκετο εν Αιγφπτω τα ςθμεία αυτοφ και τα τζρατα αυτοφ εν πεδίω Τάνεωσ. Και μετζςτρεψεν εισ αίμα τουσ 
ποταμοφσ αυτϊν και τα ομβριματα αυτϊν, όπωσ μθ πίωςι. Εξαπζςτειλεν εισ αυτοφσ κυνόμυιαν και κατζφαγεν 
αυτοφσ· και βάτραχον και διζφκειρεν αυτοφσ. Και ζδωκε τθ ερυςίβθ τουσ καρποφσ αυτϊν και τουσ πόνουσ 
αυτϊν τθ ακρίδι. Απζκτεινεν εν χαλάηθ τθν άμπελον αυτϊν και τουσ ςυκαμίνουσ αυτϊν εν τθ πάχνθ. Και 
παρζδωκεν εισ χάλαηαν τα κτινθ αυτϊν και τθν φπαρξιν αυτϊν τω πυρί. Εξαπζςτειλεν εισ αυτοφσ οργιν κυμοφ 
αυτοφ, κυμόν και οργιν και κλίψιν, αποςτολιν διϋαγγζλων πονθρϊν. Ωδοποίθςε τρίβον τθ οργι αυτοφ και οφκ 
εφείςατο από κανάτου των ψυχϊν αυτϊν και τα κτινθ αυτϊν εισ κάνατον ςυνζκλειςε. Και επάταξε παν 
πρωτότοκον εν γθ Αιγφπτω, απαρχιν παντόσ πόνου αυτϊν, εν τοισ ςκθνϊμαςι Χαμ. Και απιρεν ωσ πρόβατα τον 
λαόν αυτοφ και ανιγαγεν αυτοφσ ωσ ποίμνιον εν εριμω. Και ωδιγθςεν αυτοφσ επϋελπίδι και οφκ ζδειλίαςαν 

και τουσ εχκροφσ αυτϊν εκάλυψε κάλαςςα. Και ειςιγαγεν αυτοφσ εισ όροσ αγιάςματοσ αυτοφ, όροσ τοφτο, ό 
εκτιςατο θ δεξιά αυτοφ. Και εξζβαλεν από προςϊπου αυτϊν ζκνθ και εκλθροδότθςεν αυτοφσ εν ςχοινίω 
κλθροδοςίασ. Και κατεςκινωςεν εν τοισ ςκθνϊμαςιν αυτϊν τασ φυλάσ του Λςραιλ. Και επείραςαν και 
παρεπίκραναν τον Κεόν τον Φψιςτον και τα μαρτφρια αυτοφ οφκ εφυλάξαντο. Και απζςτρεψαν και θκζτθςαν, 
κακϊσ και οι πατζρεσ αυτϊν· μετεςτράφθςαν εισ τόξον ςτρεβλόν. Και παρϊργιςαν αυτόν εν τοισ βουνοίσ αυτϊν 
και εν τοισ γλυπτοίσ αυτϊν παρεηιλωςαν αυτόν. ϋΘκουςεν ο Κεόσ και υπερείδε και εξουδζνωςε ςφόδρα τον 
Λςραιλ. Και απϊςατο τθν ςκθνιν Σθλϊμ, ςκινωμα, ό κατεςκινωςεν εν ανκρϊποισ. Και παρζδωκεν εισ 
αιχμαλωςίαν τθν ιςχφν αυτϊν και τθν καλλονιν αυτϊν εισ χείρασ εχκρϊν. Και ςυνζκλειςεν εν ρομφαία τον λαόν 
αυτοφ. και τθν κλθρονομίαν αυτοφ υπερείδε. Τουσ νεανίςκουσ αυτϊν κατζφαγε πυρ και αι παρκζνοι αυτϊν οφκ 
επζνκθςαν. Οι ιερείσ αυτϊν εν ρομφαία ζπεςον και αι χιραι αυτϊν ου κλαυκιςονται. Και εξθγζρκθ ωσ ο υπνϊν 
Κφριοσ, ωσ δυνατόσ κεκραιπαλθκϊσ εξ οίνου. Και επάταξε τουσ εχκροφσ αυτοφ εισ τα οπίςω, όνειδοσ αιϊνιον 
ζδωκεν αυτοίσ. Και απϊςατο το ςκινωμα Λωςιφ και τθν φυλιν Εφραίμ οφκ εξελζξατο. Και εξελζξατο τθν φυλιν 
του Λοφδα, το όροσ το Σιϊν, ό θγάπθςε. Και ωκοδόμθςεν ωσ μονοκζρωτοσ το αγίαςμα αυτοφ· εν τθ γθ 
εκεμελίωςεν αυτιν εισ τον αιϊνα. Και εξελζξατο Δαυίδ τον δοφλον αυτοφ και ανζλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων 
των προβάτων. Εξόπιςκεν των λοχευομζνων ζλαβεν αυτόν, ποιμαίνειν Λακϊβ τον δοφλον αυτοφ και Λςραιλ τθν 
κλθρονομίαν αυτοφ. Και εποίμανεν αυτοφσ εν τθ ακακία τθσ καρδίασ αυτοφ και εν ταισ  ςυνζςεςι των χειρϊν 
αυτοφ ωδιγθςεν αυτοφσ. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΟΘϋ.78 

Ο Κεόσ, ιλκοςαν ζκνθ εισ κλθρονομίαν ςου, εμίαναν τον ναόν τον άγιον ςου, ζκεντο Λερουςαλιμ ωσ 
οπωροφυλάκιον. ϋΕκεντο τα κνθςιμαία των δοφλων ςου βρϊματα τοισ πετεινοίσ του ουρανοφ, τασ ςάρκασ των 
οςίων ςου τοισ κθρίοισ τθσ γθσ. Εξζχεαν το αίμα αυτϊν ωςεί φδωρ κφκλω Λερουςαλιμ και οφκ θν ο κάπτων. 
Εγενικθμεν όνειδοσ τοισ γείτοςιν θμϊν, μυκτθριςμόσ και χλευαςμόσ τοισ κφκλω θμϊν. Ζωσ πότε, Κφριε, 
οργιςκιςθ εισ τζλοσ, εκκαυκιςεται ωσ πφρ ο ηιλοσ ςου; ϋΕκχεον τθν οργιν ςου επί τα ζκνθ τα μθ γινϊςκοντα 
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ςε και επί βαςιλείασ, αί το όνομα ςου οφκ επεκαλζςαντο. Πτι κατζφαγον τον Λακϊβ και τον τόπον αυτοφ 
θριμωςαν. Μθ μνθςκισ θμϊν ανομιϊν αρχαίων· ταχφ προκαταλαβζτωςαν θμάσ οι οικτιρμοί ςου, Κφριε, ότι 
επτωχεφςαμεν ςφόδρα. Βοικθςον θμίν, ο Κεόσ ο Σωτιρ θμϊν, ζνεκεν τθσ δόξθσ του ονόματοσ ςου· Κφριε, 
ρφςαι θμάσ και ιλάςκθτι ταισ αμαρτίαισ θμϊν ζνεκεν του ονόματοσ ςου. Μιποτε είπωςι τα ζκνθ· Ροφ ζςτιν ο 
Κεόσ αυτϊν; Και γνωςκιτω εν τοισ ζκνεςιν ενϊπιον των οφκαλμϊν θμϊν θ εκδίκθςισ του αίματοσ των δοφλων 
ςου εκκεχυμζνου. Ειςελκζτω ενϊπιον ςου ο ςτεναγμόσ των πεπεδθμζνων, κατά τθν μεγαλωςφνθν του 
βραχίονοσ ςου περιποίθςαι τουσ υιοφσ των τεκανατωμζνων. Απόδοσ τοισ γείτοςιν θμϊν επταπλαςίονα εισ τον 
κόλπον αυτϊν τον ονειδιςμόν αυτϊν, όν ωνείδιςαν ςε, Κφριε. Θμείσ δε λαόσ ςου και πρόβατα νομισ ςου, 
ανκομολογθςόμεκα ςοι, ο Κεόσ, εισ τον αιϊνα, εισ γενεάν και γενεάν εξαγελλοφμεν τθν αίνεςίν ςου. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΟΚϋ.79 

Ο ποιμάινων τον Λςραιλ πρόςχεσ, ο οδθγϊν ωςεί πρόβατον τον Λωςιφ. Ο κακιμενοσ επί των Χερουβείμ 
εμφάνθκι, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μαναςςι, Εξζγειρον τθν δυναςτείαν ςου και ελκζ εισ το ςϊςαι 
θμάσ. Ο Κεόσ, επίςτρεψον θμάσ και επίφανον το πρόςωπον ςου και ςωκθςόμεκα. Κφριε ο Κεόσ των δυνάμεων, 
ζωσ πότε οργίηθ επί τθν προςευχιν των δοφλων ςου; Ψωμιείσ θμάσ άρτον δακρφων; και ποτιείσ θμάσ εν 
δάκρυςιν εν μζτρω; ϋΕκου θμάσ εισ αντιλογίαν τοισ γείτοςιν θμϊν και οι εχκροί θμϊν εμυκτιριςαν θμάσ. Κφριε 
ο Κεόσ των δυνάμεων, επίςτρεψον θμάσ και επίφανον το πρόςωπον ςου και ςωκθςόμεκα. ϋΑμπελον εξ 
Αιγφπτου μετιρασ· εξζβαλεσ ζκνθ και κατεφφτευςασ αυτιν. Ωδοποίθςασ ζμπροςκεν αυτισ και κατεφφτευςασ 
τασ ρίηασ αυτισ και επλιρωςε τθν γθν. Εκάλυψεν όρθ θ ςκιά αυτισ και αι αναδενδράδεσ αυτισ τασ κζδρουσ του 
Κεοφ. Εξζτεινε τα κλιματα αυτισ ζωσ καλάςςθσ και ζωσ ποταμϊν τασ παραφυάδασ αυτισ. Λνατί κακείλεσ τον 
φραγμόσ αυτισ και τρυγϊςιν αυτιν πάντεσ οι παραπορευόμενοι τθν οδόν; Ελυμινατο αυτιν ςφσ εκ δρυμοφ και 
μονιόσ άγριοσ κατενεμιςατο αυτιν. Ο Κεόσ των δυνάμεων, επίςτρεψον δθ και επίβλεψον εξ ουρανοφ και ίδε 
και επίςκεψε τθν άμπελον ταφτθν. Και κατάρτιςαι αυτιν, ι εφφτευςεν θ δεξιά ςου και επί υιόν ανκρϊπου, όν 
εκραταίωςασ ςεαυτϊ. Εμπεπυριςμζνθ πυρί και ανεςκαμμζνθ· από επιτιμιςεωσ του προςϊπου ςου 

απολοφνται. Γενθκιτω θ χείρ ςου επϋάνδρα δεξιάσ ςου και επι υιόν ανκρϊπου, όν εκραταίωςασ ςεαυτϊ. Και 
ου μθ αποςτϊμεν από ςου· ηωϊςεισ θμάσ και το όνομα ςου επικαλεςόμεκα. Κφριε, ο Κεόσ των δυνάμεων, 
επίςτρεψον θμάσ και επίφανον το πρόςωπόν ςου και ςωκθςόμεκα. 

Ψαλμόσ Π .́80 

Αγαλλιάςκε τω Κεϊ βοθκϊ θμϊν, αλαλάξατε τω Κεϊ Λακϊβ. Λάβετε ψαλμόν και δότε τφμπανον, ψαλτιριον 
τερπνόν μετά κικάρασ. Σαλπίςατε εν νεομθνία ςάλπιγγι, εν ευςιμω θμζρα εορτισ υμϊν. Πτι πρόςταγμα τω 
Λςραιλ ζςτι και κρίμα τω Κεϊ Λακϊβ. Μαρτφριον εν τω Λωςιφ ζκετο αυτον, εν τω εξελκείν αυτόν εκ γισ 
Αιγφπτου· γλϊςςαν, ιν οφκ ζγνω, ικουςε. Απζςτθςεν από άρςεων τον νϊτον αυτοφ, αι χείρεσ αυτοφ εν τω 
κοφίνω εδοφλευςαν Εν κλίψει επεκαλζςω με και ερρυςάμθν ςε· επικουςα ςου εν αποκρφφω καταιγίδοσ, 
εδοκίμαςα ςε επί φδατοσ αντιλογίασ. 'Ακουςον, λαόσ μου και λαλιςω ςοι, Λςραιλ και διαμαρτφρομαι ςοι. Εάν 
ακοφςθσ μου, οφκ ζςται εν ςοι Κεόσ πρόςφατοσ, ουδζ προςκυνιςεισ Κεϊ αλλοτρίω. Εγϊ γαρ είμι Κφριοσ ο 
Κεόσ ςου, ο αναγαγϊν ςε εκ γθσ Αιγφπτου· πλάτυνον το ςτόμα ςου και πλθρϊςω αυτό. Και οφκ ικουςεν ο λαόσ 
μου τθσ φωνισ μου και Λςραιλ οφ προςζςχε μοι. Και εξαπζςτειλα αυτοφσ κατά τα επιτθδεφματα των καρδιϊν 
αυτϊν, πορεφςονται εν τοισ επιτθδεφμαςι αυτϊν. Ει ο λαόσ μου ικουςε μου, Λςραιλ ταισ οδοίσ μου εί 
επορεφκθ. Εν τω μθδενί αν τουσ εχκροφσ αυτϊν εταπείνωςα και επί τουσ κλίβοντεσ αυτοφσ επζβαλον αν τθν 
χείρα μου. Οι εχκροί Κυρίου εψεφςαντο αυτϊ και ζςται ο καιρόσ αυτϊν εισ τον αιϊνα. Και εψϊμιςεν αυτοφσ εκ 

ςτζατοσ πυροφ και εκ πζτρασ μζλι εχόρταςεν αυτοφσ. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

 

Ψαλμόσ ΡΑϋ. 81 

Ο Κεόσ ζςτθ εν ςυναγωγι κεϊν, εν μζςω δε κεοφσ διακρινεί. Ζωσ πότε κρίνετε αδικίαν και πρόςωπα 
αμαρτωλϊν λαμβάνετε; Κρίνατε ορφανϊ και πτωχϊ, ταπεινόν και πζνθτα δικαιϊςατε. Εξζλεςκε πζνθτα και 
πτωχόν, εκ χειρόσ αμαρτωλοφ ρφςαςκε αυτόν. Οφκ ζγνωςαν, ουδζ ςυνικαν, εν ςκότει διαπορεφονται, 
ςαλευκιτωςαν πάντα τα κεμζλια τθσ γθσ. Εγϊ είπα· Κεοί ζςτε και υιοί Υψίςτου πάντεσ. Υμείσ δε ωσ άνκρωποι 
αποκνιςκετε και ωσ εισ των αρχόντων πίπτετε. Ανάςτα, ο Κεόσ, κρίνων τθν γθν, ότι ςυ κατακλθρονομιςεισ εν 
πάςι τοισ ζκνεςι. 

Ψαλμόσ ΡΒϋ. 82 

Ο Κεόσ, τίσ ομοιωκιςεται ςοι; μθ ςιγιςθσ, μθδζ καταπραχνθσ, ο Κεόσ. Πτι ιδοφ οι εχκροί ςου ιχθςαν, και οι 
μιςοφντεσ ςε ιραν κεφαλιν. Επί τον λαόν ςου κατεπανουργεφςαντο γνϊμθν και εβουλεφςαντο κατά των αγίων 
ςου. Είπον· Δεφτε και εξολοκρεφςωμεν αυτοφσ εξ ζκνουσ, και ου μθ μνθςκι το όνομα Λςραιλ ζτι. Πτι 
εβουλεφςαντο εν ομονοία επί το αυτό, κατά ςου διακικθν διζκεντο· τα ςκθνϊματα των Λδουμαίων και οι 
Λςμαθλίται. Μωάβ και οι Αγαρθνοί, Γεβάλ, και Αμμϊν, και Αμαλικ, αλλόφυλοι μετά των κατοικοφντων Τφρον. 
Και γαρ Αςςοφρ ςυμπαρεγζνετο μετϋαυτϊν, εγενικθςαν εισ αντίλθψθν τοισ υιοίσ Λωτ. Ροίθςον αυτοίσ ωσ τθ 
Μαδιάμ και τω Σιςάρα, εν τω Λαβείμ εν τω χειμάρρω Κιςςϊν. Εξωλοκρεφκθςαν εν Αενδϊρ, εγενικθςαν ωςεί 
κόπροσ τθ γθ. Κοφ τουσ άρχοντασ αυτϊν ωσ τον Ωριβ και Ηιβ και Ηεβεζ και Σαλμανάν· πάντασ τουσ άρχοντασ 
αυτϊν, οίτινεσ είπον· Κλθρονομιςωμεν εαυτοίσ το αγιαςτιριον του Κεοφ. Ο Κεόσ μου, κοφ αυτοφσ ωσ τροχόν, 
ωσ καλάμθν κατά πρόςωπον ανζμου. Ωςεί πυρ, ό διαφλζξει δρυμόν, ωςεί φλόξ, ι κατακαφςει όρθ. Οφτω 
καταδιϊξεισ αυτοφσ εν τθ καταιγίδι ςου, και εν τθ οργι ςου ςυνταράξεισ αυτοφσ. Ρλιρωςον τα πρόςωπα 
αυτϊν ατιμίασ, και ηθτιςουςι το όνομα ςου, Κφριε. Αιςχυνκιτωςαν και ταραχκιτωςαν εισ τον αιϊνα του 
αιϊνοσ και εντραπιτωςαν και απολζςκωςαν. Και γνϊτωςαν, ότι όνομα ςοι Κφριοσ, ςυ μόνοσ Φψιςτοσ επί 
πάςαν τθν γιν. 

Ψαλμόσ ΡΓϋ. 83 

Ωσ αγαπθτά τα ςκθνϊματα ςου, Κφριε, των δυνάμεων. Επιποκεί και εκλείπει θ ψυχι μου εισ τασ αυλάσ του 
Κυρίου· θ καρδία μου και θ ςαρξ μου θγαλλιάςαντο επί Κεόν ηϊντα. Και γαρ ςτρουκίον εφρεν εαυτϊ οικίαν και 
τρυγϊν νοςςιάν εαυτι, οφ κιςει τα νοςςία εαυτισ· τα κυςιαςτιρια ςου, Κφριε των δυνάμεων, ο Βαςιλεφσ μου 
και ο Κεόσ μου. Μακάριοι οι κατοικοφντεσ εν τω οίκω ςου, εισ τουσ αιϊνασ των αιϊνων αινζςουςι ςε. 
Μακάριοσ ανιρ, ϊ ζςτιν αντίλθψισ αυτϊ παρά ςου· αναβάςεισ εν τθ καρδία αυτοφ διζκετο, εισ τθν κοιλάδα του 
κλαυκμϊνοσ, εισ τον τόπον, ον ζκετο. Και γαρ ευλογίασ δϊςει ο νομοκετϊν· πορεφςονται εκ δυνάμεωσ εισ 
δφναμιν, οφκιςεται ο Κεόσ των κεϊν εν Σιϊν. Κφριε ο Κεόσ των δυνάμεων, ειςάκουςον τθσ προςευχισ μου, 
ενϊτιςαι ο Κεόσ Λακϊβ. Υπεραςπιςτά θμϊν ιδε, ο Κεόσ, και επίβλεψον εισ το πρόςωπον του χριςτοφ ςου. Πτι 
κρείςςων θμζρα μία εν ταισ αυλαίσ ςου υπζρ χιλιάδασ· εξελεξάμθν παραρριπτείςκαι εν τω οίκω του Κεοφ μου 
μάλλον ι οικείν με εν ςκθνϊμαςιν αμαρτωλϊν. Πτι ζλεοσ και αλικειαν αγαπά Κφριοσ ο Κεόσ, χάριν και δόξαν 
δϊςει· Κφριοσ οφ ςτεριςει τα αγακά τοισ πορευομζνοισ εν ακακία. Κφριε, ο Κεόσ των δυνάμεων, μακάριοσ 
άνκρωποσ ο ελπίηων επί ςε. 

Ψαλμόσ ΡΔϋ. 84 

Ευδόκθςασ, Κφριε τθν γθν ςου, απζςτρεψασ τθν αιχμαλωςίαν Λακϊβ. Αφικασ τασ ανομίασ τω λαϊ ςου, 
εκάλυψασ πάςασ τασ αμαρτίασ αυτϊν. Κατζπαυςασ πάςαν τθν οργιν ςου, απζςτρεψασ απο οργισ κυμοφ ςου. 
Επίςτρεψον θμάσ, ο Κεόσ των ςωτθρίων θμϊν, και απόςτρεψον τον κυμόν ςου αφϋθμϊν. Μι εισ τουσ αιϊνασ 
οργιςκισ θμίν; ι διατενείσ τθν οργιν ςου από γενεάσ εισ γενεάν; Ο Κεόσ, ςυ επιςτρζψασ ηωϊςεισ θμάσ, και ο 
λαόσ ςου ευφρανκιςεται επί ςοι. Δείξον θμίν, Κφριε, το ζλεοσ ςου και το ςωτιριον ςου δϊθσ θμίν. Ακοφςομαι 
τί λαλιςει εν εμοί Κφριοσ ο Κεόσ· ότι λαλιςει ειρινθν επί τον λαόν αυτοφ, και επί τουσ οςίουσ αυτοφ και επί 
τουσ επιςτρζφοντασ καρδίαν επϋαυτόν. Ρλθν εγγφσ των φοβουμζνων αυτόν το ςωτιριον αυτοφ, του 
καταςκθνϊςαι δόξαν εν τθ γθ θμϊν. ϋΕλεοσ και αλικεια ςυνιντθςαν, δικαιοςφνθ και ειρινθ κατεφίλθςαν. 



Ρεριςςότερα ςτο http://lytrotis.blogspot.com 

Αλικεια εκ τθσ γθσ ανζτειλε, και δικαιοςφνθ εκ του ουρανοφ διζκυψε. Και γαρ ο Κφριοσ δϊςει χρθςτότθτα, και 
θ γθ θμϊν δϊςει τον καρπόν αυτισ. Δικαιοςφνθ ενϊπιον αυτοφ προπορεφςεται και κιςει εισ οδόν τα 
διαβιματα αυτοφ. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΡΕϋ. 85 

Κλίνον, Κφριε, το οφσ ςου, και επάκουςον μου, ότι πτωχόσ και πζνθσ ειμί εγϊ. Φφλαξον τθν ψυχιν μου, ο Κεόσ 
μου, τον ελπίηοντα επί ςε. Ελζθςον με, Κφριε, ότι προσ ςε κεκράξομαι όλθν τθν θμζραν. Εφφρανον τθν ψυχιν 
του δοφλου ςου, ότι προσ ςε ιρα τθν ψυχιν μου. Πτι ςυ, Κφριε, χρθςτόσ και επιεικισ και πολυζλεοσ πάςι τοισ 
επικαλουμζνοισ ςε. Ενϊτιςαι, Κφριε, τθν προςευχιν μου και πρόςχεσ τθ φωνι τθσ δειςεωσ μου. Εν θμζρα 
κλίψεωσ μου εκζκραξα προσ ςε, ότι επικουςασ μου. Οφκ ζςτιν όμοιοσ ςοι εν κεοισ, Κφριε, και ουκ ζςτι κατά τα 
ζργα ςου. Ράντα τα ζκνθ, όςα εποίθςασ, ιξουςι και προςκυνιςουςιν ενϊπιον ςου, Κφριε, και δοξάςουςι το 
όνομα ςου. Πτι μζγασ εί ςυ και ποιϊν καυμάςια· ςυ εί Κεόσ μόνοσ. Οδιγθςον με, Κφριε, εν τθ οδϊ ςου, και 
πορεφςομαι εν τθ αλθκεία ςου· ευφρανκιτω θ καρδία μου του φοβείςκαι το όνομα ςου. Εξομολογιςομαι ςοι, 
Κφριε, ο Κεόσ μου, εν όλθ καρδία μου και δοξάςω το όνομα ςου εισ τον αιϊνα. Πτι το ζλεοσ ςου μζγα επϋεμζ 
και ερρφςω τθν ψυχιν μου εξ άδου κατωτάτου. Ο Κεόσ, παράνομοι επανζςτθςαν επϋεμζ και ςυναγωγι 
κραταιϊν εηιτθςαν τθν ψυχιν μου, και οφ προζκεντο ςε ενϊπιον αυτϊν. Και ςυ, Κφριε ο Κεόσ μου, οικτίρμων 
και ελειμων, μακρόκυμοσ και πολυζλεοσ και αλθκινόσ. Επίβλεψον επϋεμζ και ελζθςον με· δόσ το κράτοσ ςου 
τω παιδί ςου και ςϊςον τον υιόν τθσ παιδίςκθσ ςου. Ροίθςον μετϋεμοφ ςθμειον εισ αγακόν, και ιδζτωςαν οι 
μιςοφντεσ με και αιςχυνκιτωςαν· ότι ςυ, Κφριε, εβοικθςάσ μοι και παρεκάλεςασ με. 

Ψαλμόσ ΡΣΤϋ. 86 

Οι κεμζλιοι αυτοφ εν τοισ όρεςι τοισ αγίοισ. Αγαπά Κφριοσ τασ πφλασ Σιϊν, υπζρ πάντα τα ςκθνϊματα Λακϊβ. 
Δεδοξαςμζνα ελαλικθ περί ςου, θ πόλισ του Κεοφ. Μνθςκιςομαι αάβ και Βαβυλϊνοσ τοισ γινϊςκουςι με· και 
ιδοφ αλλόφυλοι, και Τφροσ και λαόσ των Αικιόπων, οφτοι εγενικθςαν εκεί. Μιτθρ Σιϊν ερεί άνκρωποσ, και 
άνκρωποσ εγενικθ εν αυτι, και αυτόσ εκεμελίωςεν αυτιν ο Φψιςτοσ. Κφριοσ διθγιςεται εν γραφι λαϊν και 
αρχόντων τοφτων των γεγενθμζνων εν αυτι. Ωσ ευφραινομζνων πάντων θ κατοικία εν ςοι. 

Ψαλμόσ ΡΗϋ. 87 

Κφριε, ο Κεόσ τθσ ςωτθρίασ μου, θμζρασ εκζκραξα και εν νυκτί εναντίον ςου. Ειςελκζτω ενϊπιον ςου θ 
προςευχι μου, κλίνον το ουσ ςου εισ τθν δζθςιν μου. Πτι επλιςκθ κακϊν θ ψυχι μου, και θ ηωι μου τω άδθ 
ιγγιςε. Ρροςελογίςκθν μετά των καταβαινόντων εισ λάκκον, εγενικθν ωςεί άνκρωποσ αβοικθτοσ, εν νεκροίσ 
ελεφκεροσ. Ωςεί τραυματίαι κακεφδοντεσ εν τάφω, ων οφκ εμνιςκθσ ζτι, και αυτοί εκ τθσ χειρόσ ςου 
απϊςκθςαν. ϋΕκεντο με εν λάκκω κατωτάτω, εν ςκοτεινοίσ και εν ςκιά κανάτου. Επϋεμζ επεςτθρίχκθ ο κυμόσ 
ςου, και πάντασ τουσ μετεωριςμοφσ ςου επιγαγεσ επϋεμζ. Εμάκρυνασ τουσ γνωςτοφσ μου απϋεμοφ, ζκεντο με 
βδζλυγμα εαυτοίσ. Ραρεδόκθν, και οφκ εξεπορευόμθν· οι οφκαλμοί μου θςκζνθςαν από πτωχείασ. Εκζκραξα 
προσ ςε, Κφριε, όλθν τθν θμζραν, διεπζταςα προσ ςε τασ χείρασ μου. Μι τοισ νεκροίσ ποιιςεισ καυμάςια; ι 
ιατροί αναςτιςουςι, και εξομολογιςονται ςοι; Μθ διθγιςεται τισ εν τω τάφω το ζλεοσ ςου και τθν αλικειαν 
ςου εν τθ απωλεία; Μθ γνωςκιςεται εν τω ςκότει τα καυμάςια ςου και θ δικαιοςφνθ ςου εν γθ επιλελθςμζνθ; 
Καγϊ προσ ςε, Κφριε, εκζκραξα, και το πρωί θ προςευχι μου προφκάςει με. Λνατί, Κφριε, απωκείσ τθν ψυχιν 
μου, αποςτρζφεισ το πρόςωπον ςου απϋεμοφ; Ρτωχόσ ειμί εγϊ και εν κόποισ εκ νεότθτοσ μου·. υψωκείσ δε 
εταπεινϊκθν και εξθπορικθν. Επϋεμζ διιλκον αι οργαί ςου, οι φοβεριςμοί ςου εξετάραξαν με· εκφκλωςαν με 
ωςεί φδωρ, όλθν τθν θμζραν περιζςχον με άμα. Εμάκρυνασ απϋεμοφ φίλον και πλθςίον και τουσ γνωςτοφσ μου 
από ταλαιπωρίασ. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΡΘϋ. 88 

Τα ελζθ ςου, Κφριε, εισ τον αιϊνα άςομαι, εισ γενεάν και γενεάν απαγγελϊ τθν αλικειαν ςου εν τω ςτόματι 
μου. Πτι είπασ· Εισ τον αιϊνα ζλεοσ οικοδομθκιςεται, εν τοισ ουρανοίσ ετοιμαςκιςεται θ αλικεια ςου. 
Διεκζμθν διακικθν τοισ εκλεκτοίσ μου, ϊμοςα Δαυίδ τω δοφλω ςου. Ζωσ του αιϊνοσ ετοιμάςω το ςπζρμα ςου 
και οικοδομιςω εισ γενεάν και γενεάν τον κρόνον ςου. Εξομολογιςονται οι ουρανοί τα καυμάςια ςου, Κφριε, 
και τθν αλικειαν ςου εν εκκλθςία αγίων. Πτι τίσ εν νεφζλαισ ιςωκιςεται τω Κυρίω; και τίσ ομοιωκιςεται τω 
Κυρίω εν υοισ Κεοφ; Ο Κεόσ, ο ενδοξαηόμενοσ εν βουλι αγίων, μζγασ και φοβερόσ ζςτιν επί πάντασ τουσ 
περικφκλω αυτοφ. Κφριε ο Κεόσ των δυνάμεων, τίσ όμοιοσ ςοι; δυνατόσ εί, Κφριε, και θ αλικεια ςου κφκλω ςου. 

Σφ δεςπόηεισ του κράτουσ τθσ καλάςςθσ, τον δε ςάλον των κυμάτων αυτισ ςφ καταπραφνεισ. Συ εταπείνωςασ 
ωσ τραυματίαν υπεριφανον, εν τω βραχίονι τθσ δυνάμεωσ ςου διεςκόρπιςασ τουσ εχκροφσ ςου. Σοί ειςίν οι 
ουρανοί, και ςι ζςτιν θ γθ· τθν οικουμζνθν και το πλιρωμα αυτισ ςφ εκεμελίωςασ. Τον βορράν και τθν 
κάλαςςαν ςφ ζκτιςασ·. Καβϊρ και Ερμϊν εν τω ονόματι ςου αγαλλιάςονται. Σόσ ο βραχίων μετά δυναςτείασ· 
κραταιωκιτω θ χείρ ςου, υψωκιτω θ δεξιά ςου. Δικαιοςφνθ και κρίμα ετοιμαςία του κρόνου ςου· ζλεοσ και 
αλικεια προπορεφςονται προ προςϊπου ςου· μακάριοσ ο λαόσ ο γινϊςκων αλαλαγμόν. Κφριε, εν τω φωτί του 
προςϊπου ςου προπορεφςονται και εν τω ονόματι ςου αγαλλιάςονται όλθν τθν θμζραν και εν τθ δικαιοςφνθ 
ςου υψωκιςονται. Πτι καφχθμα τθσ δυνάμεωσ αυτϊν ςυ εί, και εν τθ ευδοκία ςου υψωκιςεται το κζρασ θμϊν. 
Πτι του Κυρίου θ αντίλθψισ και του αγίου Λςραιλ βαςιλζωσ θμϊν. Τότε ελάλθςασ εν οράςει τοισ υιοίσ ςου και 
είπασ· εκζμθν βοικειαν επί δυνατόν, φψωςα εκλεκτόν εκ του λαοφ μου. Εφρον Δαυίδ τον δοφλον μου, εν ελαίω 
αγίω μου ζχριςα αυτόν. Θ γαρ χείρ ςου ςυναντιλιψεται αυτϊ και ο βραχίων μου κατιςχφςει αυτόν. Οφκ 
ωφελιςει εχκρόσ εν αυτϊ, και υιόσ ανομίασ ου προςκιςει του κακϊςαι αυτόν. Και ςυγκόψω από προςϊπου 
αυτοφ τουσ εχκροφσ αυτοφ και τουσ μιςοφντασ αυτόν τροπϊςομαι. Και θ αλικεια μου και το ζλεοσ μου 
μετϋαυτοφ, και εν τω ονόματι μου υψωκιςεται το κζρασ αυτοφ. Και κιςομαι εν καλάςςθ χείρα αυτοφ και εν 
ποταμοίσ δεξιάν αυτοφ. Αυτόσ επικαλζςεται με· Ρατιρ μου ει ςφ, Κεόσ μου, και αντιλιπτωρ τθσ ςωτθρίασ μου. 
Καγϊ πρωτότοκον κιςομαι αυτόν, υψθλόν παρά τοισ βαςιλεφςι τθσ γθσ. Εισ τον αιϊνα φυλάξω αυτϊ το  ζλεοσ 
μου, και θ διακικθ μου πιςτι αυτϊ. Και κιςομαι εισ τον αιϊνα του αιϊνοσ το ςπζρμα αυτοφ και τον κρόνον 
αυτοφ εισ τασ θμζρασ του ουρανοφ. Εάν εγκαταλίπωςιν οι υιοί αυτοφ τον νόμον μου και τοισ κρίμαςι μου μθ 
πορευκϊςι, εάν τα δικαιϊματα μου βεβθλϊςωςι και τασ εντολάσ μου μι φυλάξωςι, επιςκζψομαι εν ράβδω τασ 
ανομίασ αυτϊν και εν μάςτιξι τασ αδικίασ αυτϊν. Το δε ζλεοσ μου ου μθ διαςκεδάςω απϋαυτϊν, ουδϋοφ μθ 
αδικιςω εν τθ αλθκεία μου. Ουδϋοφ μθ βεβθλϊςω τθν διακικθν μου και τα εκπορευόμενα δια των χειλζων 
μου οφ μθ ακετιςω. ϋΑπαξ ϊμοςα εν τω αγίω μου, εί τω Δαυίβ ψεφςομαι. Το ςπζρμα αυτοφ εισ τον αιϊνα 
μενεί και ο κρόνοσ αυτοφ, ωσ ο ιλιοσ εναντίον μου και ωσ θ ςελινθ κατθρτιςμζνθ εισ τον αιϊνα· και ο μάρτυσ 
εν ουρανϊ πιςτόσ. Σφ δε απϊςω και εξουδζνωςασ, ανεβάλου τον χριςτόν ςου. Κατζςτρεψασ τθν διακικθν του 
δοφλου ςου, εβεβιλωςασ εισ τθν γθν το αγίαςμα αυτοφ. Κακείλεσ πάντασ τουσ φραγμοφσ αυτοφ, ζκου τα 
οχυρϊματα αυτοφ δειλίαν. Διιρπαηον αυτόν πάντεσ οι διοδεφοντεσ οδόν, εγενικθ όνειδοσ τοισ γείτοςιν αυτοφ. 
Φψωςασ τθν δεξιάν των κλιβόντων αυτόν, εφφρανασ πάντασ τουσ εχκροφσ αυτοφ. Απζςτρεψασ τθν βοικειαν 
τθσ ρομφαίασ αυτοφ και οφκ αντελάβου αυτοφ εν τω πολζμω. Κατζλυςασ από κακαριςμοφ αυτοφ, τον κρόνον 
αυτοφ εισ τθν γθν κατζρραξασ. Εςμίκρυνασ τασ θμζρασ του χρόνου αυτοφ, κατζχεασ αυτοφ αιςχφνθν. Ζωσ πότε, 
Κφριε, αποςτρζφθ εισ τζλοσ; εκκαυκιςεται ωσ πφρ θ οργι ςου; Μνιςκθτι τίσ μου θ υπόςταςισ· μθ γαρ ματαίωσ 
ζκτιςασ πάντασ τουσ υιοφσ των ανκρϊπων; Τίσ ζςτιν άνκρωποσ, οσ ηιςεται, και οφκ όψεται κάνατον; ρφςεται 
τθν ψυχιν αυτοφ εκ χειρόσ άδου; Ροφ είςι τα ελζθ ςου τα αρχαία, Κφριε, ά ϊμοςασ τω Δαυίδ εν τθ αλικεια 
ςου; Μνιςκθτι, Κφριε, του ονειδιςμοφ των δοφλων ςου, οφ υπζςχον εν τω κόλπω πολλϊν εκνϊν. Ου ωνείδιςαν 
οι εχκροί ςου, Κφριε, οφ ωνείδιςαν το αντάλλαγμα του χριςτοφ ςου. Ευλογθτόσ Κφριοσ εισ τον αιϊνα. Γζνοιτο. 
Γζνοιτο. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 
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Κφριε, καταφυγι εγενικθσ θμίν εν γενεά και γενεά. Ρρο του όρθ γενθκιναι και πλαςκιναι τθν γθν και τθν 
οικουμζνθν, και από του αιϊνοσ και ζωσ του αιϊνοσ ςυ ει. Μι αποςτρζψθσ άνκρωπον εισ ταπείνωςιν και 
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είπασ· Επιςτρζψατε υιοί των ανκρϊπων. Πτι χίλια ζτθ εν οφκαλμοίσ ςου, Κφριε, ωσ θμζρα θ εχκζσ, ιτισ διιλκε, 
και φυλακι εν νυκτί. Τα εξουδενϊματα αυτϊν ζτθ ζςονται, το πρωί ωςεί χλόθ παρζλκοι. Το πρωί ανκιςαι και 
παρζλκοι, το εςπζρασ αποπζςοι, ςκλθρυνκείθ και ξθρανκείθ. Πτι εξελίπομεν εν τθ οργι ςου και εν τω κυμϊ 
ςου εταράχκθμεν. ϋΕκου τασ ανομίασ θμϊν εναντίον ςου· ο αιϊν θμϊν εισ φωτιςμόν του προςϊπου ςου. Πτι 
πάςαι αι θμζραι θμϊν εξζλιπον, και εν τθ οργι ςου εξελίπομεν· τα ζτθ θμϊν ωςεί αράχνθ εμελζτων. Αι θμζραι 
των ετϊν θμϊν εν αυτοίσ εβδομικοντα ζτθ, εάν δε εν δυναςτείαισ, ογδοικοντα ζτθ, και το πλείον αυτϊν κόποσ 
και πόνοσ· ότι επιλκε πραότθσ εφϋ θμάσ και παιδευκθςόμεκα. Τίσ γινϊςκει το κράτοσ τθσ οργισ ςου; και από 
του φόβου ςου τον κυμόν ςου εξαρικμιςαςκαι; Τθν δεξιάν ςου οφτω γνϊριςον μοι και τουσ πεπαιδευμζνουσ 
τθ καρδία εν ςοφία. Επίςτρεψον, Κφριε, ζωσ πότε; και παρακλικθτι επί τοισ δοφλοισ ςου. Ενεπλιςκθμεν το 
πρωί του ελζουσ ςου, Κφριε, και θγαλιαςςάμεκα και ευφράνκθμεν. Εν πάςαισ ταισ θμζραισ θμϊν 
ευφρανκείθμεν· ανκϋων θμερϊν εταπείνωςασ θμάσ, ετϊν, ϊν είδομεν κακά. Και ίδε επί τουσ δοφλουσ ςου και 
επί τα ζργα ςου και οδιγθςον τουσ υιοφσ αυτϊν. Και ζςτω θ λαμπρότθσ Κυρίου του Κεοφ θμϊν εφϋ θμάσ, και 
τα ζργα των χειρϊν θμϊν κατεφκυνον εφϋ θμάσ και το ζργο των χειρϊν θμϊν κατεφκυνον. 
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Ο κατοικϊν εν βοθκεία του Υψίςτου, εν ςκζπθ του Κεοφ του ουρανοφ αυλιςκιςεται. Ερεί τω Κυρίω· 
Αντιλιπτωρ μου ει και καταφυγι μου, ο Κεόσ μου, και ελπιϊ επϋ αυτόν. Πτι αυτόσ ρφςεται ςε εκ παγίδοσ 
κθρευτϊν και από λόγου ταραχϊδουσ. Εν τοισ μεταφρζνοισ αυτοφ επιςκιάςει ςοι, και υπό τασ πτζρυγασ αυτοφ 
ελπιείσ· όπλω κυκλϊςει ςε θ αλικεια αυτοφ. Οφ φοβθκιςει από φόβου νυκτερινοφ, από βζλουσ πετομζνου 
θμζρασ, από πράγματοσ εν ςκότει διαπορευομζνου, από ςυμπτϊματοσ και δαιμονίου μεςθμβρινοφ. Ρεςείται 
εκ του κλίτουσ ςου χιλιάσ και μυριάσ εκ δεξιϊν ςου, προσ ςε δε οφκ εγγιεί. Ρλιν τοισ οφκαλμοίσ ςου 
κατανοιςεισ και ανταπόδοςιν αμαρτωλϊν όψει. Πτι ςυ Κφριε θ ελπίσ μου· τον Φψιςτον ζκου καταφυγιν ςου. 
Οφ προςελεφςεται προσ ςε κακά, και μάςτιξ οφκ εγγιεί εν τω ςκθνϊματί ςου. Πτι τοισ αγγζλοισ αυτοφ 
εντελείται περί ςου, του διαφυλάξαι ςε εν πάςαισ ταισ οδοίσ ςου. Επί χειρϊν αροφςι ςε, μιποτε προςκόψθσ 
προσ λίκον τον πόδα ςου. Επί αςπίδα και βαςιλίςκον επιβιςθ και καταπατιςεισ λζοντα και δράκοντα. Πτι επϋ 
εμζ ιλπιςε και ρφςομαι αυτόν, ςκεπάςω αυτόν, ότι ζγνω το όνομα μου. Κεκράξεται προσ με, και επακοφςομαι 
αυτοφ· μετϋ αυτοφ είμι εν κλίψει, εξελοφμαι αυτόν, και δοξάςω αυτόν. Μακρότθτα θμερϊν εμπλιςω αυτόν και 
δείξω αυτϊ το ςωτιριόν μου. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 
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Αγακόν το εξομολογείςκαι τω Κυρίω και ψάλλειν τω ονόματι ςου, Φψιςτε. Του αναγγζλλειν το πρωί το ζλεοσ 
ςου και τθν αλικειαν ςου κατά νφκτα, εν δεκαχόρδω ψαλτθρίω μετϋ ωδισ εν κικάρα. Πτι εφφρανασ με, Κφριε, 
εν τοισ ποιιμαςι ςου και εν τοισ ζργοισ των χειρϊν ςου αγαλλιάςομαι. Ωσ εμεγαλφνκθ τα ζργα ςου Κφριε· 
ςφόδρα εβακφνκθςαν οι διαλογιςμοί ςου. Ανιρ άφρων ου γνϊςεται και αςφνετοσ οφ ςυνιςει ταφτα. Εν τω 
ανατείλαι αμαρτωλοφσ ωςεί χόρτον και διζκυψαν πάντεσ οι εργαηόμενοι τθν ανομίαν. ϋΟπωσ αν 
εξολοκρευκϊςιν εισ τον αιϊνα του αιϊνοσ. Συ δε Φψιςτοσ εισ τον αιϊνα, Κφριε. Πτι ιδοφ οι εχκροί ςου, Κφριε, 
ότι ιδοφ οι εχκροί ςου απολοφνται και διαςκορπιςκιςονται πάντεσ οι εργαηόμενοι τθν ανομίαν. Και 
υψωκιςεται ωσ μονοκζρωτοσ το κζρασ μου και το γιρασ μου εν ελαίω πίονι. Και επείδεν ο οφκαλμόσ μου εν 
τοισ εχκροίσ μου και εν τοισ επανιςταμζνοισ επϋ εμζ πονθρευομζνοισ ακοφςεται το οφσ μου. Δίκαιοσ ωσ φοίνιξ 
ανκιςει και ωςεί κζδροσ θ εν τω Λιβάνω πλθκυνκιςεται. Ρεφυτευμζνοι εν τω οίκω Κυρίου, εν ταισ αυλαίσ του 
Κεοφ θμϊν εξανκιςουςιν. Πτι πλθκυνκιςονται εν γιρει πίονι και ευπακοφντεσ ζςονται, του αναγγείλαι ότι 

ευκφσ Κφριοσ ο Κεόσ θμϊν και οφκ ζςτιν αδικία εν αυτϊ. 
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Ο Κφριοσ εβαςίλευςεν, ευπρζπειαν ενεδφςατο· ενεδφςατο Κφριοσ δφναμιν και περιεηϊςατο· και γαρ εςτερζωςε 
τθν οικουμζνθν, ιτισ οφ ςαλευκιςεται. ϋΕτοιμοσ ο κρόνοσ ςου από τότε, από του αιϊνοσ ςυ εί. Επιραν οι 

ποταμοί, Κφριε, επιραν οι ποταμοί φωνάσ αυτϊν· αροφςιν οι ποταμοί επιτρίψεισ αυτϊν, από φωνϊν υδάτων 
πολλϊν. Καυμαςτοί οι μετεωριςμοί τθσ καλάςςθσ, καυμαςτόσ εν υψθλοίσ ο Κφριοσ. Τα μαρτφρια ςου 
επιςτϊκθςαν ςφόδρα· τω οίκω ςου πρζπει αγίαςμα Κφριε, εισ μακρότθτα θμερϊν. 
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Κεόσ εκδικιςεων Κφριοσ· Κεόσ εκδικιςεων επαρρθςιάςατο. Υψϊκθτι ο κρίνων τθν γθν, απόδοσ ανταπόδοςιν 
τοισ υπερθφάνοισ. ϋΕωσ πότε αμαρτωλοί, Κφριε, ζωσ πότε αμαρτωλοί καυχιςονται; Φκζγξονται και λαλιςουςιν 
αδικίαν, λαλιςουςι πάντεσ οι εργαηόμενοι τθν ανομίαν; Τον λαόν ςου, Κφριε,  εταπείνωςαν και τθν 
κλθρονομίαν ςου εκάκωςαν. Χιραν και ορφανόν απζκτειναν και προςιλυτον εφόνευςαν. Και είπον· Οφκ 
όψεται Κφριοσ, ουδζ ςυνιςει ο Κεόσ· του Λακϊβ. Σφνετε δθ άφρονεσ εν τω λαϊ· και μωροί ποτζ φρονιςατε. Ο 
φυτεφςασ το οφσ ουχί ακοφει; ι ο πλάςασ τον οφκαλμόν ουχί κατανοεί; Ο παιδεφων ζκνθ οφχί ελζγξει; ο 
διδάςκων άνκρωπον γνϊςιν; Κφριοσ γινϊςκει τουσ διαλογιςμοφσ των ανκρϊπων ότι ειςί μάταιοι. Μακάριοσ 
άνκρωποσ, όν άν παιδεφςθσ, Κφριε και εκ του νόμου ςου διδάξθσ αυτόν. Του πραχναι αυτόν αφϋ θμερϊν 
πονθρϊν, ζωσ ου ορυγι τω αμαρτωλϊ βόκροσ. Πτι οφκ απϊςεται Κφριοσ τον λαόν αυτοφ και τθν κλθρονομίαν 
αυτοφ οφκ εγκαταλείψει. ϋΕωσ ου δικαιοςφνθ επιςτρζψθ εισ κρίςιν και εχόμενοι αυτισ πάντεσ οι ευκεισ τθ 
καρδία. Τίσ αναςτιςεται μοι επί πονθρευομζνοισ; ι τισ ςυμπαραςτιςεται μοι επί τοισ εργαηομζνοισ τθν 
ανομίαν; Ει μι ότι Κφριοσ εβοικθςε μοι, παρά βραχφ παρϊκθςε τω άδθ θ ψυχι μου. Εί ζλεγον· Σεςάλευται ο 
ποφσ μου, το ζλεοσ ςου, Κφριε, εβοικει μοι. Κφριε, κατά το πλικοσ των οδυνϊν μου εν τθ καρδία μου αι 
παρακλιςεισ ςου εφφραναν τθν ψυχιν μου. Μι ςυμπροςζςτω ςοι κρόνοσ ανομίασ, ο πλάςςων κόπον επί 
πρόςταγμα. Κθρεφςουςιν επί ψυχιν δικαίου και αίμα ακϊον καταδικάςονται. Και εγζνετο μοι Κφριοσ εισ 
καταφυγιν και ο Κεόσ μου εισ βοθκόν ελπίδοσ μου. Και αποδϊςει αυτοίσ Κφριοσ τθν ανομίαν αυτϊν και κατά 
τθν πονθρίαν αυτϊν αφανιεί αυτοφσ Κφριοσ ο Κεόσ. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 
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'Αςατε τω Κυρίω άςμα καινόν, άςατε τω Κυρίω πάςα θ γθ. ϋΑςατε τω Κυρίω, ευλογιςατε το όνομα αυτοφ· 
ευαγγελίηεςκε θμζραν εξ θμζρασ το ςωτιριον αυτοφ. Αναγγείλατε εν τοισ ζκνεςι τθν δόξαν αυτοφ, εν πάςι τοισ 
λαοίσ τα καυμάςια αυτοφ. Πτι μζγασ Κφριοσ και αινετόσ ςφόδρα· φοβερόσ ζςτιν υπζρ πάντασ τουσ κεοφσ. Πτι 
πάντεσ οι κεοί των εκνϊν δαιμόνια· ο δε Κφριοσ τουσ ουρανοφσ εποίθςε. Εξομολόγθςισ και ωραιότθσ ενϊπιον 
αυτοφ· αγιωςφνθ και μεγαλοπρζπεια εν τω αγιάςματι αυτοφ. Ενζγκατε τω Κυρίω αι πατριαί των εκνϊν, 
ενζγκατε τω Κυρίω δόξαν και τιμιν· ενζγκατε τω Κυρίω δόξαν ονόματι αυτοφ, άρατε κυςίασ και ειςπορεφεςκε 
εισ τασ αυλάσ αυτοφ προςκυνιςατε τω Κυρίω εν αυλι αγία αυτοφ· ςαλευκιτω από προςϊπου αυτοφ πάςα θ 
γθ. Είπατε εν τοισ ζκνεςι· Πτι Κφριοσ εβαςίλευςε και γαρ κατϊρκωςε τθν οικουμζνθν, ιτισ ου ςαλευκιςεται 
κρινεί λαοφσ εν ευκφτθτι. Ευφραινζςκωςαν οι ουρανοί και αγαλλιάςκω θ γθ ςαλευκιτω θ κάλαςςα και το 
πλιρωμα αυτισ, χαριςεται τα πεδία και πάντα τα εν αυτοίσ. Τότε αγαλλιάςονται πάντα τα ξφλα του δρυμοφ 
από προςϊπου Κυρίου, ότι ζρχεται, ότι ζρχεται κρίναι τθν γθν. Κρινεί τθν οικουμζνθν εν δικαιοςφνθ και λαοφσ 
εν τθ αλθκεία αυτοφ. 
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Άςατε τω Κυρίω άςμα καινόν, άςατε τω Κυρίω πάςα θ γθ. Άςατε τω Κυρίω· ευλογιςατε το όνομα αυτοφ, 
ευαγγελίηεςκε θμζραν εξ θμζρασ το ςωτιριον αυτοφ· αναγγείλατε εν τοισ ζνκεςι τθν δόξαν αυτοφ, εν πάςι τοισ 
λαοίσ τα καυμάςια αυτοφ. Πτι μζγασ Κφριοσ και αινετόσ ςφόδρα, φοβερόσ εςτιν υπζρ πάντασ τουσ κεοφσ· ότι 
πάντεσ οι κεοί των εκνϊν δαιμόνια, ο δε Κφριοσ τουσ ουρανοφσ εποίθςεν. εξομολόγθςισ και ωραιότθσ ενϊπιον 
αυτοφ, αγιωςφνθ και μεγαλοπρζπεια εν τω αγιάςματι αυτοφ.Ενζγκατε τω Κυρίω, αι πατριαί των εκνϊν, 
ενζγκατε τω Κυρίω δόξαν και τιμιν· ενζγκατε τω Κυρίω δόξαν ονόματι αυτοφ, άρατε κυςίασ και ειςπορεφςεςκε 
εισ τασ αυλάσ αυτοφ· προςκυνιςατε τω Κυρίω εν αυλι αγία αυτοφ, ςαλευκιτω από προςϊπου αυτοφ πάςα θ 
γθ. Είπατε εν τοισ ζκνεςιν· ο Κφριοσ εβαςίλευςε και γαρ κατϊρκωςε τθν οικουμζνθν, ιτισ ου ςαλευκιςεται, 
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κρινεί λαοφσ εν ευκφτθτι. Ευφραινζςκωςαν οι ουρανοί και αγαλλιάςκω θ γθ, ςαλευκιτω θ κάλαςςα και το 
πλιρωμα αυτισ· χαριςεται τα παιδία και πάντα τα εν αυτοίσ·τότε αγαλλιάςονται πάντα τα ξφλα του δρυμοφ 
προ προςϊπου του Κυρίου, ότι ζρχεται, ότι ζρχεται κρίναι τθν γθν. Κρινεί τθν οικουμζνθν εν δικαιοςφνθ και 
λαοφσ εν τθ αλθκεία αυτοφ. 
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Ο Κφριοσ εβαςίλευςεν, αγαλλιάςκω θ γθ·. ευφρανκιτωςαν νιςοι πολλαί. Νζφθ και γνόφοσ κφκλω αυτοφ 
δικαιοςφνθ και κρίμα κατόρκωςισ του κρόνου αυτοφ. Ρυρ ενϊπιον αυτοφ προπορεφςεται και φλογιεί κφκλω 
τουσ εχκροφσ αυτοφ. 'Εφαναν αι αςτραπαί αυτοφ τθ οικουμζνθ· είδε και εςαλεφκθ θ γθ. Τα όρθ ωςεί κθρόσ 
ετάκθςαν από προςϊπου Κυρίου, από προςϊπου Κυρίου πάςθσ τθσ γθσ. Ανιγγειλαν οι ουρανοί τθν 
δικαιοςφνθν αυτοφ και είδοςαν πάντεσ οι λαοί τθν δόξαν αυτοφ. Αιςχυνκιτωςαν πάντεσ οι προςκυνοφντεσ τοισ 
γλυπτοίσ, οι εγκαυχϊμενοι εν τοισ ειδϊλοισ αυτϊν προςκυνιςατε αυτϊ πάντεσ οι άγγελοι αυτοφ. 'Θκουςε και 
ευφράνκθ θ Σιϊν και θγαλλιάςαντο οι κυγατζρεσ τθσ Λουδαίασ ζνεκεν των κριμάτων ςου, Κφριε. Πτι ςφ Κφριοσ 
φψιςτοσ επί πάςαν τθν γθν, ςφόδρα υπερυψϊκθσ υπζρ πάντασ τουσ κεοφσ. Οι αγαπϊντεσ τον Κφριον μιςείτε 
πονθρά· φυλάςςει Κφριοσ τασ ψυχάσ των οςίων αυτοφ, εκ χειρόσ αμαρτωλοφ ρφςεται αυτοφσ. Φωσ ανζτειλε τω 
δικαίω και τοισ ευκζςι τθ καρδία ευφροςφνθ. Ευφράνκθτε δίκαιοι εν τω Κυρίω και εξομολογείςκε τθ μνιμθ τθσ 
αγιωςφνθσ αυτοφ. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ 97 

'Αςατε τω Κυρίω άςμα καινόν, ότι καυμαςτά εποίθςεν ο Κφριοσ· ζςωςεν αυτόν θ δεξιά αυτοφ και ο βραχίων ο 
άγιοσ αυτοφ. Εγνϊριςε Κφριοσ το ςωτιριον αυτοφ, εναντίον των εκνϊν απεκάλυψε τθν δικαιοςφνθν αυτοφ. 
Εμνιςκθ του ελζουσ αυτοφ τω Λακϊβ και τθσ αλθκείασ αυτοφ τω οίκω Λςραιλ· είδοςαν πάντα τα πζρατα τθσ γθσ 
το ςωτιριον του Κεοφ θμϊν. Αλαλάξατε τω Κεϊ πάςα θ γθ· άςατε και αγαλλιάςκε και ψάλατε. Ψάλατε τω 
Κυρίω εν κικάρα, εν κικάρα και φωνι ψαλμοφ, εν ςάλπιγξιν ελαταίσ και φωνι ςάλπιγγοσ κερατίνθσ, αλαλάξατε 
ενϊπιον του Βαςιλζωσ Κυρίου· ςαλευκιτω θ κάλαςςα και το πλιρωμα αυτισ, θ οικουμζνθ και πάντεσ οι 
κατοικοφντεσ εν αυτι. Ροταμοί κροτιςουςι χειρί επί το αυτό· τα όρθ αγαλλιάςονται από προςϊπου Κυρίου· ότι 
ζρχεται ότι ικει κρίναι τθν γθν. Κρινεί τθν οικουμζνθν εν δικαιοςφνθ και λαοφσ εν ευκφτθτι. 

Ψαλμόσ 98 

Ο Κφριοσ εβαςίλευςεν, οργιηζςκωςαν λαοι· ο κακιμενοσ επί των Χερουβείμ, ςαλευκιτω θ γθ. Κφριοσ εν Σιϊν 
μζγασ και υψθλόσ ζςτιν επί πάντασ τουσ λαοφσ. Εξομολογθςάςκωςαν τω ονόματι ςου τω μεγάλω, ότι φοβερόν  
και άγιον ζςτι και τιμι βαςιλζωσ κρίςιν αγαπά. Σφ θτοίμαςασ ευκφτθτασ· κρίςιν και δικαιοςφνθν εν Λακϊβ ςυ 
εποίθςασ. Υψοφτε Κφριον τον Κεόν θμϊν και προςκυνείτε τω υποποδίω των ποδϊν αυτοφ, ότι άγιοσ ζςτι. 
Μωυςισ και Ααρϊν εν τοισ ιερεφςιν αυτοφ και Σαμουιλ εν τοισ επικαλουμζνοισ το όνομα αυτοφ· επεκαλοφντο 
τον Κφριον και αυτόσ ειςικουςεν αυτϊν. Εν ςτφλω νεφζλθσ ελάλει προσ αυτοφσ· ότι εφφλαςςον τα μαρτφρια 
αυτοφ και τα προςτάγματα αυτοφ, ά ζδωκεν αυτοίσ. Κφριε ο Κεόσ θμϊν, ςφ επικουςασ αυτϊν· ο Κεόσ, ςφ 
ευϊλατοσ εγίνου αυτοίσ και εκδικϊν επί πάντα τα επιτθδεφματα αυτϊν. Υψοφτε Κφριον τον Κεόν θμϊν και 
προςκυνείτε εισ όροσ άγιον αυτοφ, ότι άγιοσ Κφριοσ ο Κεόσ θμϊν. 

Ψαλμόσ 99 

Αλαλάξατε τω Κεϊ πάςα θ γθ, δουλεφςατε τω Κυρίω εν ευφροςφνθ· ειςζλκετε ενϊπιον αυτοφ εν αγαλλιάςει. 
Γνϊτε ότι Κφριοσ αυτόσ ζςτιν ο Κεόσ θμϊν, αυτόσ εποίθςεν θμάσ και οφχ θμείσ· θμείσ δε λαόσ αυτοφ και 
πρόβατα νομισ αυτοφ. Ειςζλκετε εισ τασ πφλασ αυτοφ εν εξομολογιςει, εισ τασ αυλάσ αυτοφ εν φμνοισ, 
εξομολογείςκε αυτϊ· αινείτε το όνομα αυτοφ. Πτι χρθςτόσ Κφριοσ· εισ τον αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ και ζωσ γενεάσ 
και γενεάσ θ αλικεια αυτοφ. 

Ψαλμόσ Ρ .́ 100 

Ζλεοσ και κρίςιν άςομαί ςοι, Κφριε. Ψαλϊ και ςυνιςω εν οδϊ αμϊμω· πότε ιξεισ προσ με; διεπορευόμθν εν 
ακακία καρδίασ μου, εν μζςω του οίκου μου. Οφ προετικζμθν προ οφκαλμϊν μου πράγμα παράνομον, 
ποιοφντασ παραβάςεισ εμίςθςα. Οφκ εκολλικθ μοι καρδία ςκαμβι·. εκκλίνοντοσ απϋ εμοφ του πονθροφ, οφκ 
εγίνωςκον. Τον καταλαλοφντα λάκρα τον πλθςίον αυτοφ, τοφτον εξεδίωκον· υπερθφάνω οφκαλμϊ και 
απλιςτω καρδία τοφτω οφ ςυνιςκιον. Οι οφκαλμοί μου επί τουσ πιςτοφσ τθσ γθσ, του ςυγκακιςκαι αυτοφσ 
μετϋ εμοφ· πορευόμενοσ εν οδϊ αμϊμω, οφτοσ μοι ελειτοφργει. Ου κατϊκει εν μζςω τθσ οικίασ μου ποιϊν 
υπερθφανίαν· λαλϊν άδικα ου κατεφκυνεν ενϊπιον των οφκαλμϊν μου. Εισ τασ πρωίασ απζκτεινον πάντασ 

τουσ αμαρτωλοφσ τθσ γθσ, εξολοκρεφςαι εκ πόλεωσ Κυρίου πάντασ τουσ εργαηομζνουσ τθν ανομίαν. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ Αϋ. 101 

Κφριε, ειςάκουςον τθσ προςευχισ μου και θ κραυγι μου προσ ςε ελκζτω. Μι αποςτρζψθσ το πρόςωπον ςου 
απϋ εμοφ εν ι αν θμζρα κλίβωμαι, κλίνον προσ με το οφσ ςου· εν ι αν θμζρα επικαλζςωμαι ςε, ταχφ επάκουςον 
μου. Πτι εξζλιπον ωςεί καπνόσ αι θμζραι μου και τα οςτά μου ωςεί φρφγιον ςυνεφρφγθςαν. Επλιγθν ωςεί 
χόρτοσ και εξθράνκθ θ καρδία μου, ότι επελακόμθν του φαγείν τον άρτον μου. Από φωνισ του ςτεναγμοφ μου 
εκολλικθ το οςτοφν μου τθ ςαρκί μου. Ωμοιϊκθν πελεκάνι ερθμικϊ, εγενικθν ωςεί νυκτικόραξ εν οικοπζδω. 
Θγρφπνθςα και εγενόμθν ωσ ςτρουκίον μονάηον επί δϊματοσ. ϋΟλθν τθν θμζραν ωνείδιηον με οι εχκροί μου και 
οι επαινοφντεσ με κατϋεμοφ ϊμνυον. Πτι ςποδόν ωςεί άρτον ζφαγον και το πόμα μου μετά κλαυκμοφ εκίρνων. 
Από προςϊπου τθσ οργισ ςου και του κυμοφ ςου, ότι επάρασ κατζρραξασ με. Αι θμζραι μου ωςεί ςκιά 
εκλίκθςαν, καγϊ ωςεί χόρτοσ εξθράνκθν. Σφ δε, Κφριε, εισ τον αιϊνα μζνεισ και το μνθμόςυνον ςου εισ γενεάν 
και γενεάν. Σφ αναςτάσ οικτειριςεισ τθν Σιϊν, ότι καιρόσ του οικτειριςαι αυτιν, ότι ικει καιρόσ. Πτι ευδόκθςαν 
οι δοφλοι ςου τουσ λίκουσ αυτισ· και τον χοφν αυτισ οικτειριςουςι. Και φοβθκιςονται τα ζκνθ το όνομα ςου, 
Κφριε και πάντεσ οι βαςιλείσ τθσ γθσ τθν δόξαν ςου. Πτι οικοδομιςει Κφριοσ τθν Σιϊν και οφκιςεται εν τθ δόξθ 
αυτοφ. Επζβλεψεν επί τθν προςευχιν των ταπεινϊν και ουκ εξουδζνωςε τθν δζθςιν αυτϊν. Γραφιτω αφτθ εισ 
γενεάν ετζραν και λαόσ, ο κτιηόμενοσ, αινζςει τον Κφριον. Πτι εξζκυψεν εξ φψουσ αγίου αυτοφ, Κφριοσ εξ 
ουρανοφ επί τθν γθν επζβλεψε. Του ακοφςαι του ςτεναγμοφ των πεπεδθμζνων, του λφςαι τουσ υιοφσ των 
τεκανατωμζνων. Του αναγγείλαι εν Σιϊν το όνομα Κυρίου και τθν αίνεςιν αυτοφ εν Λερουςαλιμ. Εν τω 
επιςυναχκιναι λαοφσ επί το αυτό και βαςιλείσ του δουλεφειν τω Κυρίω. Απεκρίκθ αυτϊ εν οδϊ ιςχφοσ αυτοφ· 
τθν ολιγότθτα των θμερϊν μου ανάγγειλον μοι. Μθ αναγάγθσ με εν θμίςει θμερϊν μου· εν γενεά γενεϊν τα ζτθ 
ςου. Κατϋ αρχάσ ςφ, Κφριε, τθν γθν εκεμελίωςασ και ζργα των χειρϊν ςου είςιν οι ουρανοί. Αυτοί απολοφνται 
ςυ δε διαμζνεισ· και πάντεσ ωσ ιμάτιον παλαιωκιςονται και ωςεί περιβόλαιον ελίξεισ αυτοφσ και 
αλλαγιςονται. Συ δε ο αυτόσ ει και τα ζτθ ςου ουκ εκλείψουςι. Οι υιοί των δοφλων ςου καταςκθνϊςουςι και το 
ςπζρμα αυτϊν εισ τον αιϊνα κατευκυνκιςεται. 

Ψαλμόσ Βϋ. 102 

Ευλόγει θ ψυχι μου, τον Κφριον και πάντα τα εντόσ μου το όνομα το άγιον αυτοφ. Ευλόγει θ ψυχι μου τον 
Κφριον και μι επιλανκάνου πάςασ τασ ανταποδόςεισ αυτοφ. Τον ευϊλατεφοντα πάςασ τασ ανομίασ ςου, τον 
ιϊμενον πάςασ τασ νόςουσ ςου. Τον λυτροφμενον εκ φκοράσ τθν ηωιν ςου, τον ςτεφανοφντα ςε εν ελζει και 
οικτιρμοίσ. Τον εμπιπλϊντα εν αγακοίσ τθν επικυμίαν ςου, ανακαινιςκιςεται ωσ αετοφ θ νεότθσ ςου. Ροιϊν 
ελεθμοςφνασ ο Κφριοσ και κρίμα πάςι τοισ αδικουμζνοισ. Εγνϊριςε τασ οδοφσ αυτοφ τω Μωχςι, τοισ υιοίσ 
Λςραιλ τα κελιματα αυτοφ. Οικτίρμων και ελειμων ο Κφριοσ, μακρόκυμοσ και πολυζλεοσ· ουκ εισ τζλοσ 
οργιςκιςεται, ουδζ εισ τον αιϊνα μθνιεί. Οφ κατά τασ ανομίασ  θμϊν εποίθςεν θμίν, ουδζ κατά τασ αμαρτίασ 
θμϊν ανταπζδωκεν θμίν. Πτι κατά το φψοσ του ουρανοφ από τθσ γθσ εκραταίωςε Κφριοσ το ζλεοσ αυτοφ επί 
τουσ φοβουμζνουσ αυτόν. Κακόςον απζχουςιν ανατολαί από δυςμϊν, εμάκρυνεν αφϋ θμϊν τασ ανομίασ θμϊν. 
Κακϊσ οικτείρει πατιρ υιοφσ, ωκτείρθςε Κφριοσ τουσ φοβουμζνουσ αυτόν, ότι αυτόσ εγνω το πλάςμα θμϊν, 
εμνιςκθ ότι χοφσ ζςμεν. ϋΑνκρωποσ, ωςεί χόρτοσ αι θμζραι αυτοφ, ωςεί άνκοσ του αγροφ οφτωσ εξανκιςει. 



Ρεριςςότερα ςτο http://lytrotis.blogspot.com 

Πτι πνεφμα διιλκεν εν αυτϊ και οφχ υπάρξει και ουκ επιγνϊςεται ζτι τον τόπον αυτοφ. Το δε ζλεοσ του Κυρίου 
από του αιϊνοσ και ζωσ του αιϊνοσ επί τουσ φοβουμζνουσ αυτόν. Και θ δικαιοςφνθ αυτοφ επί υιοίσ υιϊν, τοισ 
φυλάςςουςι τθν διακικθν αυτοφ και μεμνθμζνοισ των εντολϊν αυτοφ του ποιιςαι αυτάσ. Κφριοσ εν τω ουρανϊ 
θτοίμαςε τον κρόνον αυτοφ και θ βαςιλεία αυτοφ πάντων δεςπόηει. Ευλογείτε τον Κφριον, πάντεσ οι άγγελοι 
αυτοφ, δυνατοί ιςχφϊ ποιοφντεσ τον λόγον αυτοφ, του ακοφςαι τθσ φωνισ των λόγων αυτοφ. Ευλογείτε τον 
Κφριον, πάςαι αι δυνάμεισ αυτοφ, λειτουργοί αυτοφ οι ποιοφντεσ το κζλθμα αυτοφ. Ευλογείτε τον Κφριον, 
πάντα τα ζργα αυτοφ, εν παντί τόπω τθσ δεςποτείασ αυτοφ· ευλόγει θ ψυχι μου, τον Κφριον. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ Γϋ. 103 

Ευλόγει, θ ψυχι μου, τον Κφριον· Κφριε, ο Κεόσ μου, εμεγαλφνκθσ ςφόδρα. Εξομολόγθςιν και μεγαλοπρζπειαν 
ενεδφςω, αναβαλλόμενοσ φωσ ωσ ιμάτιον. Εκτείνων τον ουρανόν ωςεί δζρριν, ο ςτεγάηων εν φδαςι τα υπερϊα 
αυτοφ. Ο τικείσ νζφθ τθν επίβαςιν αυτοφ, ο περιπατϊν επί πτερφγων ανζμων. Ο ποιϊν τουσ αγγζλουσ αυτοφ 
πνεφματα και τουσ λειτουργοφσ αυτοφ πυρόσ φλόγα. Ο κεμελιϊν τθν γθν επί τθν αςφάλειαν αυτισ, οφ 
κλικιςεται εισ τον αιϊνα του αιϊνοσ. ϋΑβυςςοσ ωσ ιμάτιον το περιβόλαιον αυτοφ, επί τω ορζων ςτιςονται 
φδατα. Από επιτιμιςεωσ ςου φεφξονται, από φωνισ βροντισ ςου δειλιάςουςιν. Αναβαίνουςιν όρθ και 
καταβαίνουςι πεδία εισ τον τόπον, όν εκεμελίωςασ αυτά. ϋΟριον ζκου, ό οφ παρελεφςονται, ουδζ 
επιςτρζψουςι καλφψαι τθν γθν. Ο εξαποςτζλλων πθγάσ εν φάραγξιν, αναμζςον των ορζων διελεφςονται 
φδατα. Ροτιοφςι πάντα τα κθρία του αγροφ, προςδζξονται όναγροι εισ δίψαν αυτϊν. Επϋαυτά τα πετεινά του 
ουρανοφ καταςκθνϊςει, εκ μζςου των πετρϊν δϊςουςι φωνιν. Ροτίηων όρθ εκ των υπερϊων αυτοφ· από 
καρποφ των ζργων ςου χορταςκιςεται θ γθ. Ο εξανατζλλων χόρτον τοισ κτινεςι και χλόθν τθ δουλεία των 
ανκρϊπων, του εξαγαγείν άρτον εκ τθσ γθσ. Και οίνοσ ευφραίνει καρδίαν ανκρϊπου· του ιλαρφναι πρόςωπον 
εν ελαίω και άρτοσ καρδίαν ανκρϊπου ςτθρίηει. Χορταςκιςονται τα ξφλα του πεδίου, αι κζδροι του Λιβάνου άσ 
εφφτευςασ. Εκεί ςτρουκία εννοςςεφςουςι· του ερωδιοφ θ κατοικία θγείται αυτϊν. ϋΟρθ τα υψθλά ταισ 
ελάφοισ, πζτρα καταφυγι τοισ λαγωοίσ. Εποίθςε ςελινθν εισ καιροφσ· ο ιλιοσ ζγνω τθν δφςιν αυτοφ. ϋΕκου 

ςκότοσ και εγζνετο νφξ, εν αυτι διελεφςονται πάντα τα κθρία του δρυμοφ. Σκφμνοι ωρυόμενοι του αρπάςαι και 
ηθτιςαι παρά τω Κεϊ βρϊςιν αυτοίσ. Ανζτειλεν ο ιλιοσ και ςυνιχκθςαν και εισ τασ μάνδρασ αυτϊν 
κοιταςκιςονται. Εξελεφςεται άνκρωποσ επί το ζργον αυτοφ και επί τθν εργαςίαν αυτοφ ζωσ εςπζρασ.  Ωσ 
εμεγαλφνκθ τα ζργα ςου, Κφριε, πάντα εν ςοφία εποίθςασ· επλθρϊκθ θ γθ τθσ κτίςεωσ ςου. Αφτθ θ κάλαςςα θ 
μεγάλθ και ευρφχωροσ, εκεί ερπετά, ϊν ουκ ζςτιν αρικμόσ, ηϊα μικρά μετά μεγάλων. Εκεί πλοία 
διαπορεφονται· δράκων οφτοσ όν ζπλαςασ, εμπαίηειν αυτι. Ράντα προσ ςε προςδοκϊςι, δοφναι τθν τροφιν 
αυτϊν εισ εφκαιρον· δόντοσ ςου αυτοίσ, ςυλλζξουςιν. Ανοίξαντοσ ςου τθν χείρα, τα ςφμπαντα πλθςκιςονται 
χρθςτότθτοσ. Αποςτρζψαντοσ δε ςου το πρόςωπον, ταραχκιςονται αντανελείσ το πνεφμα αυτϊν και 
εκλείψουςι και εισ τον χοφν αυτϊν επιςτρζψουςιν. Εξαποςτελείσ το πνεφμα ςου και κτιςκιςονται και 
ανακαινιείσ το πρόςωπον τθσ γθσ. ϋΘτω θ δόξα Κυρίου εισ τουσ αιϊνασ· ευφρανκιςεται Κφριοσ επί τοισ ζργοισ 
αυτοφ. Ο επιβλζπων επί τθν γθν και ποιϊν αυτιν τρζμειν, ο απτόμενοσ των ορζων και καπνίηονται. ϋΑςω τω 
Κυρίω, εν τθ ηωι μου, ψαλϊ τω Κεϊ μου ζωσ υπάρχω. Θδυνκείθ αυτϊ θ διαλογι μου, εγϊ δε ευφρανκιςομαι 
επί τω Κυρίω. Εκλείποιεν αμαρτωλοί από τθσ γθσ και άνομοι, ϊςτε μθ υπάρχειν αυτοφσ. Ευλόγει θ ψυχι μου, 
τον Κφριον. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ Δϋ. 104 

Εξομολογείςκε τω Κυρίω και επικαλείςκε το όνομα αυτοφ, απαγγείλατε εν τοισ ζκνεςι τα ζργα αυτοφ. ϋΑςατε 
αυτϊ και ψάλατε αυτϊ διθγιςαςκε πάντα τα καυμάςια αυτοφ. Επαινείςκε εν τω ονόματι τω αγίω αυτοφ· 
ευφρανκιτω καρδία ηθτοφντων τον Κυριον. Ηθτιςατε τον Κφριον και κραταιϊκθτε· ηθτιςατε το πρόςωπον 
αυτοφ διαπαντόσ. Μνιςκθτε των καυμαςίων αυτοφ, ϊν εποίθςε, τα τζρατα αυτοφ και τα κρίματα του ςτόματοσ 
αυτοφ. Σπζρμα Αβραάμ δουλοι αυτοφ, υιοί Λακϊβ εκλεκτοί αυτοφ. Αυτόσ Κφριοσ ο Κεόσ θμϊν· εν πάςθ τθ γθ τα 

κρίματα αυτοφ. Εμνιςκθ εισ τον αιϊνα διακικθσ αυτοφ, λόγου οφ ενετείλατο εισ χιλίασ γενεάσ. ϋΟν διζκετο τω 
Αβραάμ και του όρκου αυτοφ τω Λςαάκ. Και ζςτθςεν αυτόν τω Λακϊβ εισ πρόςταγμα και τω Λςραιλ εισ διακικθν 
αιϊνιον, λζγων· Σοί δϊςω τθν γθν Χαναάν, ςχοίνιςμα κλθρονομίασ υμϊν. Εν τω είναι αυτοφσ αρικμϊ βραχείσ, 
ολιγοςτοφσ και παροίκουσ εν αυτι. Και διιλκεν εξ ζκνουσ εισ ζκνοσ και εκ βαςιλείασ εισ λαόν ζτερον. Ουκ 
αφικεν άνκρωπον αδικιςαι αυτοφσ και ιλεγξεν υπερ αυτϊν βαςιλείσ. Μθ άπτεςκε των χριςτϊν μου και εν τοισ 
προφιταισ μου μθ πονθρεφεςκε. Και εκάλεςε λιμόν επί τθν γθν, πάν ςτιριγμα άρτου ςυνζτριψε. Απζςτειλεν 
ζμπροςκεν αυτϊν άνκρωπον, εισ δοφλον επράκθ Λωςιφ. Εταπείνωςαν εν πζδαισ τουσ πόδασ αυτοφ, ςίδθρον 
διιλκε θ ψυχι αυτοφ μζχρι του ελκείν τον λόγον αυτοφ. Το λόγιον του Κυρίου επφρωςεν αυτόν· απζςτειλε 
βαςιλεφσ και ζλυςεν αυτόν, άρχων λαοφ και αφικεν αυτόν. Κατζςτθςεν αυτόν κφριον του οίκου αυτοφ και 
άρχοντα πάςθσ τθσ κτιςεωσ αυτοφ. Του παιδεφςαι τουσ άρχοντασ αυτοφ ωσ εαυτόν και τουσ πρεςβυτζρουσ 
αυτοφ ςοφίςαι. Και ειςιλκεν Λςραιλ εισ Αίγυπτον και Λακϊβ παρϊκθςεν εν γθ Χαμ. Και θφξθςε τον λαόν αυτοφ 
ςφόδρα και εκραταίωςεν αυτόν υπζρ τουσ εχκροφσ αυτοφ. Μετζςτρεψε τθν καρδίαν αυτοφ του μιςιςαι τον 
λαόν αυτοφ, του δολιοφςκαι εν τοισ δοφλοισ αυτοφ. Εξαπζςτειλε Μωχςισ τον δοφλον αυτοφ, Ααρϊν, όν 
εξελζξατο εαυτϊ. Ζκετο εν αυτοίσ τουσ λόγουσ των ςθμείων αυτοφ και των τεράτων αυτοφ εν γθ Χαμ. 
Εξαπζςτειλε ςκότοσ και εςκόταςεν, ότι παρεπίκραναν τουσ λόγουσ αυτοφ. Μετζςτρεψε τα φδατα αυτϊν εισ 
αίμα και απζκτεινε τουσ ιχκφασ αυτϊν. Εξφρψεν θ γι αυτϊν βατράχουσ εν τοισ ταμείοισ των βαςιλζων αυτϊν. 
Είπε και ιλκε κυνόμυια και ςκνίπεσ εν πάςι τοισ ορίοισ αυτϊν. Ζκετο τασ βροχάσ αυτϊν χάλαηαν, πφρ 
καταφλζγον εν τθ γθ αυτϊν. Και επάταξε τασ αμπζλουσ αυτϊν και τασ ςυκάσ αυτϊν και ςυνζτριψε παν ξφλον 
ορίου αυτϊν. Είπε και ιλκεν ακρίσ και βροφχοσ, οφ ουκ θν αρικμόσ. Και κατζφαγε πάντα χόρτον εν τθ γθ αυτϊν 
και κατζφαγε πάντα τον καρπόν τθσ γισ αυτϊν. Και επάταξε πάν πρωτότοκον εν τθ γθ αυτϊν· απαρχιν παντόσ 
πόνου αυτϊν. Και εξιγαγεν αυτοφσ εν αργυρίω και χρυςίω και ουκ θν εν ταισ φυλαίσ αυτϊν ο αςκενϊν. 
Ευφράνκθ Αίγυπτοσ εν τθ εξόδω αυτϊν, ότι επζπεςεν ο φόβοσ αυτϊν επϋαυτοφσ. Διεπζταςε νεφζλθν εισ 
ςκζπθν αυτοίσ και πυρ του φωτιςμοφ αυτοίσ τθν νφκτα. ϋΘτθςαν και ιλκεν ορτυγομιτρα και άρτον ουρανοφ 
ενζπλθςεν αυτοφσ. Διζρρθξε πζτραν και ερρφθςαν φδατα, επορεφκθςαν εν ανφδροισ ποταμοί. Πτι εμνιςκθ του 

λόγου του αγίου αυτοφ, του προσ Αβραάμ τον δοφλον αυτοφ. Και εξιγαγε τον λαόν αυτοφ εν αγαλλιάςει και 
τουσ εκλεκτοφσ αυτοφ εν ευφροςφνθ. Και ζδωκεν αυτοίσ χϊρασ εκνϊν και πόνουσ λαϊν κατεκλθρονόμθςαν. 
Ππωσ αν φυλάξωςι τα δικαιϊματα αυτοφ και τον νόμον αυτοφ εκηθτιςωςιν. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ Εϋ. 105 

Εξομολογείςκε τω Κυρίω, ότι χρθςτόσ, ότι εισ τον αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. Τίσ λαλιςει τασ δυναςτείασ του 
Κυρίου, ακουςτάσ ποιιςει πάςασ τασ αινζςεισ αυτοφ; Μακάριοι οι φυλάςςοντεσ κρίςιν και ποιοφντεσ 
δικαιοςφνθν εν παντί καιρϊ. Μνιςκθτι θμϊν, Κφριε, εν τθ ευδοκία του λαοφ ςου, επίςκεψαι θμάσ εν τω 
ςωτθρίω ςου. Του ιδείν εν τθ χρθςτότθτι των εκλεκτϊν ςου, του ευφρανκιναι εν τθ ευφροςφνθ του ζκνου ςου, 
του επαινείςκαι μετά τθσ κλθρονομίασ ςου. Θμάρτομεν μετά των πατζρων θμϊν, θνομιςαμεν, θδικιςαμεν. Οι 
πατζρεσ θμϊν εν Αιγφπτω ου ςυνικαν τα καυμάςια ςου και ουκ εμνιςκθςαν του πλικουσ του ελζουσ ςου και 
παρεπίκραναν αναβαίνοντεσ εν τθ ερυκρά καλάςςθ. Και ζςωςεν αυτοφσ ζνεκεν του ονόματοσ αυτοφ, του 
γνωρίςαι τθν δυναςτείαν αυτοφ. Και επετίμθςε τθ ερυκρά καλάςςθ και εξθράνκθ· και ωδιγθςεν αυτοφσ εν 
αβφςςω, ϊσ εν εριμω. Και ζςωςεν αυτοφσ εκ χειρόσ μιςοφντοσ και ελυτρϊςατο αυτουσ εκ χειρόσ εχκρϊν. 
Εκάλυψεν φδωρ τουσ κλίβοντασ αυτοφσ· είσ εξ αυτϊν οφχ υπελείφκθ. Και επίςτευςαν τω λόγω αυτοφ και ιςαν 
τθν αίνεςιν αυτοφ. Ετάχυναν, επελάκοντο των ζργων αυτοφ, οφχ υπζμειναν τθν βουλιν αυτοφ. Και επεκφμθςαν 
επικυμίαν εν τθ εριμω και επείραςαν τον Κεόν εν ανφδρω. Και ζδωκεν αυτοίσ το αίτθμα αυτϊν και 
εξαπζςτειλε πλθςμονιν εισ τασ ψυχάσ αυτϊν. Και παρϊργιςαν τον Μωχςιν εν τθ παρεμβολι, τον Ααρϊν τον 
άγιον Κυρίου. Θνοίχκθ θ γθ και κατζπιε Δακάν και εκάλυψεν επί τθν ςυναγωγιν Αβειρϊν. Και εξεκαφκθ πυρ εν 
τθ ςυναγωγι αυτϊν, φλόξ κατζφλεξεν αμαρτωλοφσ. Και εποίθςαν μόςχον εν Χωριβ και προςεκφνθςαν τω 
γλυπτϊ. Και θλλάξαντο τθν δόξαν αυτοφ εν ομοιϊματι μόςχου εςκίοντοσ χόρτον. Και επελάκοντο του Κεοφ του 
ςϊηοντοσ αυτοφσ· του ποιιςαντοσ μεγάλα εν Αιγφπτω. Καυμάςια εν γθ Χάμ, φοβερά επί καλάςςθσ ερυκράσ. 
Και είπε τουσ εξολοκρεφςαι αυτοφσ, ει μθ Μωχςισ ο εκλεκτόσ αυτου ζςτθ εν τθ κραφςει ενϊπιον αυτοφ, του 
αποςτρζψαι τον κυμόν αυτοφ, του μθ εξολοκρεφςαι αυτοφσ. Και εξουδζνωςαν γθν επικυμθτιν, ουκ 
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επίςτευςαν τω λόγω αυτοφ. Και εγόγγυςαν εν τοισ ςκθνϊμαςιν αυτϊν, ουκ ειςικουςαν τθσ φωνισ Κυρίου. Και 
επιρε τθν χείρα αυτοφ επϋαυτοφσ, του καταβαλείν αυτοφσ εν τθ εριμω και του καταβαλείν το ςπζρμα αυτϊν εν 
τοισ ζκνεςι και διαςκορπίςαι αυτοφσ εν ταισ χϊραισ. Και ετελζςκθςαν τω Βεελφεγϊρ και ζφαγον κυςίασ 
νεκρϊν. Και παρϊξυναν αυτόν εν τοισ επιτθδεφμαςιν αυτϊν και επλθκφνκθ εν αυτοίσ θ πτϊςισ. Και ζςτθ Φινεζσ 
και εξιλάςατο· και εκόπαςεν θ κραφςισ· και ελογίςκθ αυτϊ εισ δικαιοςφνθν, εισ γενεάν και γενεάν ζωσ του 
αιϊνοσ. Και παρϊργιςαν αυτόν επί φδατοσ αντιλογίασ και εκακϊκθ Μωχςισ διϋαυτοφσ. Πτι παρεπίκραναν το 
πνεφμα αυτοφ και διζςτειλεν εν τοισ χείλεςιν αυτοφ. Ουκ εξωλόκρευςαν τα ζκνθ, ά είπε Κφριοσ αυτοίσ. Και 
εμίγθςαν εν τοισ ζκνεςι και ζμακον τα ζργα αυτϊν· και εδοφλευςαν τοισ γλυπτοίσ αυτϊν και εγενικθ αυτοίσ εισ 
ςκάνδαλον. Και ζκυςαν τουσ υιοφσ αυτϊν και τασ κυγατζρασ αυτϊν τοισ δαιμονίοισ. Και εξζχεαν αίμα ακϊον , 
αίμα υιϊν αυτϊν και κυγατζρων, ϊν ζκυςαν τοισ γλυπτοίσ Χαναάν. Και εφονοκτονικθ θ γθ εν τοισ αίμαςι και 
εμιάνκθ εν τοισ ζργοισ αυτϊν και επόρνευςαν εν τοισ επιτθδεφμαςι αυτϊν. Και ωργίςκθ κυμϊ Κφριοσ επί τον 
λαόν αυτοφ και εβδελφξατο τθν κλθρονομίαν αυτοφ. Και παρζδωκεν αυτοφσ εισ χείρασ εχκρϊν και εκυρίευςαν 
αυτϊν οι μιςοφντεσ αυτοφσ. Και ζκλιψαν αυτοφσ οι εχκροί αυτϊν και εταπεινϊκθςαν υπό τασ χείρασ αυτϊν. 
Ρλεονάκισ ερρφςατο αυτοφσ, αυτοί δε παρεπίκραναν αυτόν εν τθ βουλι αυτϊν και εταπεινϊκθςαν εν ταισ 
ανομίαισ αυτϊν. Και είδε Κφριοσ εν τω κλίβεςκαι αυτοφσ, εν τω αυτόν ειςακοφςαι τθσ δειςεωσ αυτϊν. Και 
εμνιςκθ τθσ διακικθσ αυτοφ και μετεμελικθ κατά το πλικοσ τουσ ελζουσ αυτοφ. Και ζδωκεν αυτοφσ εισ 
οικτιρμοφσ εναντίον πάντων των αιχμαλωτευςάντων αυτοφσ. Σϊςον θμάσ Κφριε ο Κεόσ θμϊν και επιςυνάγαγε 
θμάσ εκ των εκνϊν, του εξομολογιςαςκαι τω ονόματι ςου τω αγίω, του εγκαυχάςκαι εν τθ αινζςει ςου. 
Ευλογθτόσ Κφριοσ ο Κεόσ Λςραιλ, από του αιϊνοσ και ζωσ του αιϊνοσ· και ζρει πασ ο λαόσ· Γζνοιτο. Γζνοιτο. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΣΤϋ. 106 

Εξομολογείςκε τω Κυρίω ότι χρθςτόσ, ότι εισ τον αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. Ειπάτωςαν οι λελυτρωμζνοι υπό 
Κυρίου, οφσ ελυτρϊςατο εκ χειρόσ εχκροφ· και εκ των χωρϊν ςυνιγαγεν αυτοφσ, από ανατολϊν και δυςμϊν και 
βορρά και καλάςςθσ. Επλανικθςαν εν τθ εριμω εν γθ ανφδρω, οδόν πόλεωσ κατοικθτθρίου οφχ εφρον. 

Ρεινϊντεσ και διψϊντεσ, θ ψυχι αυτϊν εν αυτοίσ εξζλιπε. Και εκζκραξαν προσ Κφριον εν τω κλίβεςκαι αυτοφσ 
και εκ των αναγκϊν αυτϊν ερρφςατο αυτοφσ. Και ωδιγθςεν αυτοφσ εισ οδόν ευκείαν, του πορευκιναι εισ πόλιν 
κατοικθτθρίου. Εξομολογθςάςκωςαν τω Κυρίω τα ελζθ αυτοφ και τα καυμάςια αυτοφ τοισ υιοίσ των 
ανκρϊπων. Πτι εχόρταςε ψυχιν κενιν και ψυχιν πεινϊςαν ενζπλθςεν αγακϊν. Κακθμζνουσ εν ςκότει και ςκιά 
κανάτου, πεπεδθμζνουσ εν πτωχεία και ςιδιρω. Πτι παρεπίκραναν τα λόγια του Κεοφ και τθν βουλιν του 
Υψίςτου παρϊξυναν. Και εταπεινϊκθ εν κόποισ θ καρδία αυτϊν, θςκζνθςαν και ουκ θν ο βοθκϊν. Και 
εκζκραξαν προσ Κφριον, εν τω κλίβεςκαι αυτοφσ και εκ των αναγκϊν αυτϊν ζςωςεν αυτοφσ. Και εξιγαγεν 
αυτοφσ εκ ςκότουσ και ςκιάσ κανάτου και τουσ δεςμοφσ αυτϊν διζρρθξε. Εξομολογθςάςκωςαν τω Κυρίω τα 
ελζθ αυτοφ και τα καυμάςια αυτοφ τοισ υιοίσ ανκρϊπων. Πτι ςυνζτριψε πφλασ χαλκάσ και μοχλοφσ ςιδθροφσ 
ςυνζκλαςε. Αντελάβετο αυτϊν εξ οδοφ ανομίασ αυτϊν· δια γαρ τασ ανομίασ αυτϊν εταπεινϊκθςαν. Ραν 
βρϊμα εβδελφξατο θ ψυχι αυτϊν και ιγγιςαν ζωσ των πυλϊν του κανάτου. Και εκζκραξαν προσ Κφριον εν τω 
κλίβεςκαι αυτοφσ και εκ των αναγκϊν αυτϊν ζςωςεν αυτοφσ. Απζςτειλε τον λόγον αυτοφ και ιάςατο  αυτοφσ 
και ερρφςατο αυτοφσ εκ των διαφκορϊν αυτϊν. Εξομολογθςάςκωςαν τω Κυρίω τα ελζθ αυτοφ και τα 
καυμάςια αυτοφ τοισ υιοισ των ανκρϊπων. Και κυςάτωςαν αυτϊ κυςίαν αινζςεωσ και εξαγγειλάτωςαν τα ζργα 
αυτοφ εν αγαλλιάςει. Οι καταβαίνοντεσ εισ κάλαςςαν εν πλοίοισ, ποιοφντεσ εργαςίαν εν φδαςι πολλοίσ. Αυτοί 
είδον τα ζργα Κυρίου και τα καυμάςια αυτοφ εν τω βυκϊ. Είπε και ζςτθ πνεφμα καταιγίδοσ και υψϊκθ τα 
κφματα αυτισ. Αναβαίνουςιν ζωσ των ουρανϊν και καταβαίνουςιν ζωσ των αβφςςων· θ ψυχι αυτϊν εν κακοίσ 
ετικετο. Εταράχκθςαν, εςαλεφκθςαν ωσ ο μεκφων και πάςα θ ςοφία αυτϊν κατεπόκθ. Και εκζκραξαν προσ 
Κφριον εν τω κλίβεςκαι αυτοφσ και εκ των αναγκϊν αυτϊν εξιγαγεν αυτοφσ. Και επζταξε τθ καταιγίδι και ζςτθ 
εισ αφραν και εςίγθςαν τα κφματα αυτισ. Και ευφράνκθςαν, ότι θςφχαςαν και ωδιγθςεν αυτοφσ επί λιμζνα 
κελιματοσ αυτοφ. Εξομολογθςάςκωςαν τω Κυρίω τα ελζθ αυτοφ και τα καυμάςια αυτοφ τοισ υιοίσ των 
ανκρϊπων. Υψωςάτωςαν αυτόν εν εκκλθςία λαοφ και εν κακζδρα πρεςβυτζρων αινεςάτωςαν αυτόν. Ζκετο 
ποταμοφσ εισ ζρθμον και διεξόδουσ υδάτων εισ δίψαν. Γθν καρποφόρον εισ άλμθν από κακίασ των 
κατοικοφντων εν αυτι. Ζκετο ζρθμον εισ λίμνασ υδάτων και γθν άνυδρον εισ διεξόδουσ υδάτων. Και κατϊκιςεν 

εκεί πεινϊντασ και ςυνεςτιςαντο πόλεισ κατοικεςίασ. Και ζςπειραν αγροφσ και εφφτευςαν αμπελϊνασ και 
εποιθςαν καρπόν γεννιματοσ. Και ευλόγθςεν αυτοφσ και επλθκφνκθςαν ςφόδρα και τα κτινθ αυτϊν ουκ 
εςμίκρυνε. Και ωλιγϊκθςαν και εκακϊκθςαν από κλίψεωσ κακϊν και οδφνθσ. Εξεχφκθ εξουδζνωςισ επϋ 
άρχοντασ αυτϊν και επλάνθςεν αυτοφσ εν αβάτω και οφχ οδϊ. Και εβοικθςε πζνθτι εκ πτωχείασ και ζκετο ωσ 
πρόβατα πατριάσ. Πψονται ευκείσ και ευφρανκιςονται και πάςα ανομία εμφράξει το ςτόμα αυτισ. Τισ ςοφόσ 
και φυλάξει ταφτα και ςυνιςει τα ελζθ του Κυρίου; 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ Ηϋ. 107 

Ετοίμθ θ καρδία μου, ο Κεόσ, ετοίμθ θ καρδία μου· άςομαι και ψαλϊ εν τθ δόξθ μου. Εξεγζρκθτι θ δόξα μου, 
εξεγζρκθτι, ψαλτιριον και κικάρα· εξεγερκιςομαι όρκρου. Εξομολογιςομαί ςοι εν λαοίσ, Κφριε, ψαλϊ ςοι εν 
ζκνεςι. Πτι μζγα επάνω των ουρανϊν το ζλεοσ ςου και ζωσ των νεφελϊν θ αλθκεία ςου. Υψϊκθτι επί τουσ 
ουρανοφσ, ο Κεόσ και επί πάςαν τθν γθν θ δόξα ςου. Ππωσ αν ρυςκϊςιν οι αγαπθτοί ςου, ςϊςον τθ δεξιά ςου 
και επάκουςον μου. Ο Κεόσ ελάλθςεν εν τω αγίω αυτοφ· υψωκιςομαι και διαμεριϊ Σίκιμα και τθν κοιλάδα των 
ςκθνϊν διαμετριςω. Εμόσ ζςτι Γαλαάδ και εμόσ ζςτι Μαναςςισ και Εφραίμ αντίλθψισ τθσ κεφαλισ μου· Λοφδασ 
βαςιλεφσ μου. Μωάβ λζβθσ τθσ ελπίδοσ μου· επί τθν Λδουμαίαν επιβαλϊ το υπόδθμα μου· εμοί αλλόφυλοι 
υπετάγθςαν. Τίσ απάξει με εισ πόλιν περιοχισ; ι τίσ οδθγιςει με ζωσ τθσ Λδουμαίασ; Ουχί ςφ, ο Κεόσ, ο 
απωςάμενοσ θμάσ; και ουκ εξελεφςθ, ο Κεόσ, εν ταισ δυνάμεςιν θμϊν; Δόσ θμίν βοικειαν εκ κλίψεωσ και 
ματαία ςωτθρία ανκρϊπου. Εν τω Κεϊ ποιιςομεν δφναμιν και αυτόσ εξουδενϊςει τουσ εχκροφσ θμϊν. 

Ψαλμόσ Θϋ. 108 

Ο Κεόσ τθν αίνεςιν ςου μθ παραςιωπιςθσ· ότι ςτόμα αμαρτωλοφ και ςτόμα δολίου επϋ εμζ θνοίχκθ. Ελάλθςαν 
κατϋ εμοφ γλϊςςθ δολία και λόγοισ μίςουσ εκφκλωςαν με και επολζμθςαν με δωρεάν. Αντί του αγαπάν με, 
ενδιζβαλλον με, εγϊ δε προςθυχόμθν. Και ζκεντο κατϋ εμοφ κακά αντί αγακϊν και μίςοσ αντί τθσ αγαπιςεωσ 
μου. Κατάςτθςον επϋ αυτόν αμαρτωλόν και διάβολοσ ςτιτω εκ δεξιϊν αυτοφ. Εν τω κρίνεςκαι αυτόν εξζλκοι 
καταδεδικαςμζνοσ και θ προςευχι αυτοφ γενζςκω εισ αμαρτίαν. Γενθκιτωςαν αι θμζραι αυτοφ ολίγαι και τθν 
επιςκοπιν αυτοφ λάβοι ζτεροσ. Γενθκιτωςαν οι υιοί αυτοφ ορφανοί και θ γυνι αυτοφ χιρα. Σαλευόμενοι 
μεταναςτιτωςαν οι υιοί αυτοφ και επαιτθςάτωςαν· εκβλθκιτωςαν εκ των οικοπζδων αυτϊν. Εξερευνθςάτω 
δανειςτισ πάντα, όςα υπάρχει αυτϊ· και διαρπαςάτωςαν αλλότριοι τοφσ πόνουσ αυτοφ· Μθ υπαρξάτω αυτϊ 
αντιλιπτωρ, μθδζ γενθκιτω οικτίρμων τοισ ορφανοίσ αυτοφ. Γενθκιτω τα τζκνα αυτοφ εισ εξολόκρευςιν, εν 
γενεά μιά εξαλειφκείθ το όνομα αυτοφ. Αναμνθςκείθ θ ανομία των πατζρων αυτοφ ζναντι Κυρίου και θ 
αμαρτία τθσ μθτρόσ αυτοφ μθ εξαλειφκείθ. Γενθκιτωςαν εναντίον Κυρίου διαπαντόσ και εξολοκρευκείθ εκ γθσ 
το μνθμόςυνον αυτϊν. Ανκϋων ουκ εμνιςκθ ποιιςαι ζλεοσ και κατεδίωξεν άνκρωπον πζνθτα και πτωχόν και 
κατανενυγμζνον τθ καρδία του κανατϊςαι. Και θγάπθςε κατάραν και ιξει αυτϊ· και ουκ θκζλθςεν ευλογίαν 
και μακρυνκιςεται απϋ αυτοφ. Και ενεδφςατο κατάραν ωσ ιμάτιον και ειςιλκεν ωςεί φδωρ εισ τα ζγκατα αυτοφ 
και ωςεί ζλαιον εν τοισ οςτζοισ αυτοφ. Γενθκιτω αυτϊ ωσ ιμάτιον, ό περιβάλλεται και ωςεί ηϊνθ, ιν διαπαντόσ 
περιηϊννυται. Τοφτο το ζργον των ενδιαβαλλόντων με παρά Κυρίου και των λαλοφντων πονθρά κατά τθσ ψυχισ 
μου. Και ςφ, Κφριε, Κφριε, ποίθςον μετϋ εμοφ, ζνεκεν του ονόματοσ ςου, ότι χρθςτόν το ζλεοσ ςου. φςαι με, ότι 
πτωχόσ και πζνθσ ειμί εγϊ και θ καρδία μου τετάρακται εντόσ μου. Ωςεί ςκιά εν τω εκκλίναι αυτιν 
αντανθρζκθν, εξετινάχκθν ωςεί ακρίδεσ. Τα γόνατα μου θςκζνθςαν από νθςτείασ και θ ςαρξ μου θλλοιϊκθ 
διϋζλαιον. Καγϊ εγενικθν όνειδοσ αυτοίσ· είδοςαν με, εςάλευςαν κεφαλάσ αυτϊν. Βοικθςον  μοι, Κφριε ο Κεόσ 
μου και ςϊςον με κατά το ζλεοσ ςου. Και γνϊτωςαν, ότι θ χείρ ςου αφτθ και ςφ, Κφριε, εποίθςασ αυτιν. 

Καταράςονται αυτοί και ςφ ευλογιςεισ· οι επανιςτάμενοι μοι αιςχυνκιτωςαν, ο δε δοφλοσ ςου 
ευφρανκιςεται. Ενδυςάςκωςαν οι ενδιαβάλλοντεσ με εντροπιν και περιβαλζςκωςαν ωσ διπλοίδα αιςχφνθν 
αυτϊν. Εξομολογιςομαι τω Κυρίω ςφόδρα εν τω ςτόματι μου και εν μζςω πολλϊν αινζςω αυτόν. Πτι παρζςτθ 
εκ δεξιϊν πζνθτοσ, του ςϊςαι εκ των καταδιωκόντων τθν ψυχιν μου. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 
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Ψαλμόσ Κϋ. 109 

Είπεν ο Κφριοσ τω Κυρίω· Κάκου εκ δεξιϊν μου, ζωσ αν κω τουσ εχκροφσ ςου υποπόδιον των ποδϊν ςου. 
άβδον δυνάμεωσ εξαποςτελεί ςοι Κφριοσ εκ Σιϊν και κατακυρίευε εν μζςω των εχκρϊν ςου. Μετά ςου θ αρχι 
εν θμζρα τθσ δυνάμεωσ ςου, εν ταισ λαμπρότθςι των αγίων ςου. Εκ γαςτρόσ προ εωςφόρου εγζννθςα ςε. 
Ϊμοςε Κφριοσ και οφ μεταμελθκιςεται· ςυ ιερεφσ εισ τον αιϊνα, κατά τθν τάξιν Μελχιςεδζκ. Κφριοσ εκ δεξιϊν 
ςου ςυνζκλαςεν εν θμζρα οργισ αυτοφ βαςιλείσ. Κρινεί εν τοισ ζκνεςι, πλθρϊςει πτϊματα, ςυνκλάςει κεφαλάσ 
επί γθσ πολλϊν. Εκ χειμάρρου εν οδϊ πίεται· δια τοφτο υψϊςει κεφαλιν. 

 

Ψαλμόσ ΡΙ .́ 110 

Εξομολογιςομαι ςοι, Κφριε, εν όλθ καρδία μου, εν βουλι ευκζων και ςυναγωγι. Μεγάλα τα ζργα Κυρίου, 
εξεηθτθμζνα εισ πάντα τα κελιματα αυτοφ. Εξομολόγθςισ και μεγαλοπρζπεια το ζργον αυτοφ και θ δικαιοςφνθ 
αυτοφ μζνει εισ τον αιϊνα του αιϊνοσ. Μνείαν εποιιςατο των καυμαςίων αυτοφ· ελειμων και οικτίρμων ο 
Κφριοσ. Τροφιν ζδωκε τοισ φοβουμζνοισ αυτόν· μνθςκιςεται εισ τον αιϊνα διακικθσ αυτοφ. Λςχφν ζργων 
αυτοφ ανιγγειλε τω λαϊ αυτοφ, του δοφναι αυτοίσ κλθρονομίαν εκνϊν. Ζργα χειρϊν αυτοφ αλικεια και κρίςισ· 
πιςταί πάςαι αι εντολαί αυτοφ, εςτθριγμζναι εισ τον αιϊνα του αιϊνοσ, πεποιθμζναι εν αλθκεία και ευκφτθτι. 
Λφτρωςιν απζςτειλε τω λαϊ αυτοφ· ενετείλατο εισ τον αιϊνα διακικθν αυτοφ· άγιον και φοβερόντο όνομα 
αυτοφ. Αρχι ςοφίασ φόβοσ Κυρίου, ςφνεςισ δε αγακι πάςι τοισ ποιοφςιν αυτιν. Θ αίνεςισ αυτοφ μζνει εισ τον 
αιϊνα του αιϊνοσ. 

Ψαλμόσ ΛΑϋ. 111 

Μακάριοσ ανιρ, ο φοβοφμενοσ τον Κφριον, εν ταισ εντολαίσ αυτοφ κελιςει ςφόδρα. Δυνατόν εν τθ γθ ζςται το 
ςπζρμα αυτοφ· γενεά ευκζων ευλογθκιςεται. Δόξα και πλοφτοσ, εν τω οίκω αυτοφ και θ δικαιοςφνθ αυτοφ 
μζνει εισ τον αιϊνα του αιϊνοσ. Εξανζτειλεν εν ςκότει φϊσ τοισ ευκζςιν· ελειμων και οικτίρμων και δίκαιοσ. 
Χρθςτόσ ανιρ ο οικτείρων και κιχρϊν· οικονομιςει τουσ λόγουσ αυτοφ εν κρίςει· ότι εισ τον αιϊνα ου 
ςαλευκιςεται. Εισ μνθμόςυνον αιϊνιον ζςται δίκαιοσ. από ακοισ πονθράσ οφ φοβθκιςεται· ετοίμθ θ καρδία 

αυτοφ ελπίηειν επί Κφριον· Εςτιρικται θ καρδία αυτοφ, ου μθ φοβθκι,  ζωσ ου επίδθ επί τουσ εχκροφσ αυτοφ. 
Εςκόρπιςεν, ζδωκε τοισ πζνθςιν, θ δικαιοςφνθ αυτοφ μζνεισ εισ τον αιϊνα του αιϊνοσ· το κζρασ αυτοφ 
υψωκιςεται εν δόξθ. Αμαρτωλόσ όψεται και οργιςκιςεται, τουσ οδόντασ αυτοφ βρφξει και τακιςεται· 
επικυμία αμαρτωλοφ απολείται. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΛΒϋ. 112 

Αινείτε παίδεσ Κφριον, αινείτε το όνομα Κυρίου. Είθ το όνομα Κυρίου ευλογθμζνον από του νυν και ζωσ του 
αιϊνοσ. Από ανατολϊν θλίου μζχρι δυςμϊν αινετόν το όνομα Κυρίου. Υψθλόσ επί πάντα τα ζκνθ ο Κφριοσ· επί 
τουσ ουρανοφσ θ δόξα αυτοφ. Τισ ωσ Κφριοσ ο Κεόσ  θμϊν; Ο εν υψθλοίσ κατοικϊν και τα ταπεινά εφορϊν, εν τω 
ουρανϊ και εν τθ γθ. Ο εγείρων από γθσ πτωχόν και από κοπρίασ ανυψϊν πζνθτα. Του κακίςαι αυτόν μετά 
αρχόντων, μετά αρχόντων λαοφ αυτοφ. Ο κατοικίηων ςτείραν εν οίκω, μθτζρα επί τζκνοισ ευφραινομζνθν . 

Ψαλμόσ ΛΓϋ.113 

Εν εξόδω Λςραιλ εξ Αιγφπτου, οίκου Λακϊβ εκ λαοφ βαρβάρου. Εγενικθ Λουδαία αγίαςμα αυτοφ, Λςραιλ 
εξουςία αυτοφ. Θ κάλαςςα είδε και ζφυγεν· ο Λορδάνθσ εςτράφθ εισ τα οπίςω. Τα όρθ εςκίρτθςαν ωςεί κριοί 
και οι βουνοί ωσ αρνία προβάτων. Τί ςοι ζςτι, κάλαςςα, ότι ζφυγεσ; και ςυ, Λορδάνθ, ότι εςτράφθσ εισ τα 
οπίςω; Τα όρθ, ότι εςκιρτιςατε ωςεί κριοί και οι βουνοί ωσ αρνία προβάτων; Από προςϊπου Κυρίου εςαλεφκθ 

θ γθ, από προςϊπου του Κεοφ Λακϊβ. Του ςτρζψαντοσ τθν πζτραν εισ λίμνασ υδάτων και  τθν ακρότομον εισ 
πθγάσ υδάτων. Μι θμίν, Κφριε, μθ θμίν, αλλϋ ι τω ονόματι ςου δοσ δόξαν, επί τω ελζει ςου και τθ αλθκεία ςου. 
Μιποτε είπωςι τα ζκνθ· Ροφ ζςτιν ο Κεόσ αυτϊν; Ο δε Κεόσ θμϊν εν τω ουρανϊ και εν τθ γθ· πάντα, όςα 
θκζλθςεν, εποίθςε. Τα είδωλα των εκνϊν, αργφριον και χρυςίον, ζργα χειρϊν ανκρϊπων. Στόμα ζχουςι και οφ 
λαλιςουςιν·. οφκαλμοφσ ζχουςι και οφκ όψονται. Ϊτα ζχουςι και οφκ ακοφςονται· ρίνασ ζχουςι και οφκ 
οςφρανκιςονται. Χείρασ ζχουςι και οφ ψθλαφιςουςι, πόδασ ζχουςι και οφ περιπατιςουςιν· οφ φωνιςουςιν 
εν τω λάρυγγι αυτϊν. ϋΟμοιοι αυτοίσ γζνοιτο οι ποιοφντεσ αυτά και πάντεσ οι πεποικότεσ επϋαυτοίσ. Οίκοσ 
Λςραιλ ιλπιςεν επί Κφριον· βοθκόσ και υπεραςπιςτισ αυτϊν ζςτι. Οίκοσ Ααρϊν ιλπιςεν επί Κφριον· βοθκόσ και 
υπεραςπιςτισ αυτϊν ζςτι. Οι φοβοφμενοι τον Κφριον ιλπιςαν επί Κφριον· βοθκόσ και υπεραςπιςτισ αυτϊν 
ζςτι. Κφριοσ, μνθςκείσ θμϊν, ευλόγθςεν θμάσ, ευλόγθςε τον οίκον Λςραιλ, ευλόγθςε τον οίκον Ααρϊν. 
Ευλόγθςε τουσ φοβουμζνουσ τον Κφριον, τουσ μικροφσ μετά των μεγάλων. Ρροςκείθ Κφριοσ εφϋ υμάσ, εφϋ 
υμάσ και επί τουσ υιοφσ υμϊν. Ευλογθμζνοι υμείσ τω Κυρίω, τω ποιιςαντι τον ουρανόν και τθν γθν. Ο ουρανόσ 
του ουρανοφ τω Κυρίω, τθν δε γιν ζδωκε τοισ υοίσ των ανκρϊπων. Οφχ οι νεκροί αινζςουςι ςε, Κφριε, ουδζ 
πάντεσ οι καταβαίνοντεσ εισ άδου. Αλλϋ θμείσ οι ηϊντεσ ευλογιςομεν τον Κφριον από του νυν και ζωσ του 
αιϊνοσ. 

Ψαλμόσ ΛΔϋ. 114 

Θγάπθςα, ότι ειςακοφςεται Κφριοσ τθσ φωνισ τθσ δειςεωσ μου. ϋΟτι ζκλινε το οφσ αυτοφ εμοί και εν ταισ 
θμζραισ μου επικαλζςομαι. Ρεριζςχον με ωδίνεσ κανάτου, κίνδυνοι άδου εφροςαν με· κλίψιν και οδφνθ εφρον 
και το όνομα Κυρίου επεκαλεςάμθν. Ω Κφριε, ρφςαι τθν ψυχιν μου. Ελειμων ο Κφριοσ και δίκαοσ και ο Κεόσ 
θμϊν ελεεί. Φυλάςςων τα νιπια ο Κφριοσ· εταπεινϊκθν και ζςωςε με. Επίςτρεψον, ψυχι μου, εισ τθν 
ανάπαυςιν ςου, ότι Κφριοσ ευθργζτθςζ ςε. ϋΟτι εξείλετο τθν ψυχιν μου εκ κανάτου, τουσ οφκαλμοφσ μου από 
δακρφων και τουσ πόδασ μου από ολιςκιματοσ. Ευαρεςτιςω ενϊπιον Κυρίου, εν χϊρα ηϊντων. 

Δόξα. Και νυν. Αλλθλοφϊα. 

Ψαλμόσ ΛΕϋ. 115 

Επίςτευςα, διό ελάλθςα· εγϊ δε εταπεινϊκθν ςφόδρα. Εγϊ δε είπα εν τθ εκςτάςει μου· Ρασ άνκρωποσ 
ψεφςτθσ. Τί ανταποδϊςω τω Κυρίω περί πάντων, ων ανταπζδωκε μοι; Ροτιριον ςωτθρίου λιψομαι και το 
όνομα Κυρίου επικαλζςομαι. Τασ ευχάσ μου τω Κυρίω αποδϊςω εναντίον παντόσ του λαοφ αυτοφ. Τίμιοσ 
εναντίον Κυρίου ο κάνατοσ των οςίων αυτοφ. Ω Κφριε, εγϊ δοφλοσ ςοσ, εγϊ δοφλοσ ςοσ και υιόσ τθσ παιδίςκθσ 
ςου· διζρρθξασ τουσ δεςμοφσ μου. Σοί κφςω κυςίαν αινζςεωσ και εν ονόματι Κυρίου επικαλζςομαι. Τασ ευχάσ 
μου τω Κυρίω αποδϊςω εναντίον παντόσ του λαοφ αυτοφ, εν αυλαίσ οίκου Κυρίου, εν μζςω ςου, Λερουςαλιμ. 

Ψαλμόσ ΛΣΤϋ. 116 

Αινείτε τον Κφριον, πάντα τα ζκνθ, επαινζςατε αυτόν, πάντεσ οι λαοί. ϋΟτι εκραταιϊκθ το ζλεοσ αυτοφ εφϋ θμάσ 
και θ αλικεια του Κυρίου μζνει εισ τον αιϊνα. 

Ψαλμόσ ΛΗϋ. 117 

Εξομολογείςκε τω Κυρίω, ότι αγακόσ, ότι εισ τον αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. Ειπάτω δθ οίκοσ Λςραιλ, ότι αγακόσ, ότι 
εισ τον αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. Ειπάτω δθ οίκοσ Ααρϊν, ότι αγακόσ, ότι εισ τον αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. 
Ειπάτωςαν δθ πάντεσ οι φοβοφμενοι τον Κφριον, ότι αγακόσ, ότι εισ τον αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. Εκ κλίψεωσ 
επεκαλεςάμθν τον Κφριον και επικουςζ μου εισ πλατυςμόν. Κφριοσ εμοί βοθκόσ και οφ φοβθκιςομαι τί 
ποιιςει μοι άνκρωποσ. Κφριοσ εμοί βοθκόσ, καγϊ επόψομαι τουσ εχκροφσ μου. Αγακόν πεποικζναι επί Κφριον 
ι πεποικζναι επϋ άνκρωπον. Αγακόν ελπίηειν επί Κφριον ι ελπίηειν επϋ άρχουςι. Ράντα τα ζκνθ εκφκλωςαν με 
και τω ονόματι Κυρίου θμυνάμθν αυτοφσ. Κυκλϊςαντεσ εκφκλωςαν με και το ονόματι Κυρίου θμυνάμθν 
αυτοφσ. Εκφκλωςαν με ωςεί μζλιςςαι κθρίον και εξεκαφκθςαν ωσ πυρ εν ακάνκαισ και τω ονόματι Κυρίου 
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θμυνάμθν αυτοφσ. Ωςκείσ ανετράπθν του πεςείν και ο Κφριοσ αντελάβετο μου. Λςχφσ μου και φμνθςισ μου ο 
Κφριοσ και εγζνετο μοι εισ ςωτθρίαν. Φωνι αγαλλιάςεωσ και ςωτθρίασ εν ςκθναίσ δικαίων. Δεξιά Κυρίου 
εποίθςε δφναμιν, δεξιά Κυρίου φψωςε με, δεξιά Κυρίου εποίθςε δφναμιν. Ουκ αποκανοφμαι, αλλά ηιςομαι και 
διθγιςομαι τα ζργα Κυρίου. Ραιδεφων επαίδευςε με ο Κφριοσ και τω κανάτω οφ παρζδωκε με. Ανοίξατε μοι 
πφλασ δικαιοςφνθσ· ειςελκϊν εν αυταίσ, εξομολογιςομαι τω Κυρίω. Αφτθ θ πφλθ του Κυρίου, δίκαιοι 
ειςελεφςονται εν αυτι. Εξομολογιςομαι ςοι, ότι επικουςασ μου και εγζνου μοι εισ ςωτθρίαν. Λίκον, ον 
απεδοκίμαςαν οι οικοδομοφντεσ, οφτοσ εγενικθ εισ κεφαλιν γωνίασ. Ραρά Κυρίου εγζνετο αφτθ και ζςτι 
καυμαςτι εν οφκαλμοίσ θμϊν. Αφτθ θ θμζρα, ιν εποίθςεν ο Κφριοσ, αγαλλιαςϊμεκα και ευφρανκϊμεν εν 
αυτι. Ω Κφριε, ςϊςον δθ· ω Κφριε, ευόδωςον δθ. Ευλογθμζνοσ ο ερχόμενοσ εν ονόματι Κυρίου· ευλογικαμεν 
υμάσ εξ οίκου Κυρίου. Κεόσ Κφριοσ και επζφανεν θμίν· ςυςτιςαςκε εορτιν εν τοισ  πυκάηουςιν εωσ των 
κεράτων του κυςιαςτθρίου. Κεόσ μου ει ςφ και εξομολογιςομαι ςοι· Κεόσ μου ει ςφ και υψϊςω ςε· 
εξομολογιςομαι ςοι, ότι επικουςασ μου και εγζνου μοι εισ ςωτθρίαν. Εξομολογείςκε τω Κυρίω, ότι αγακόσ, ότι 
εισ τον αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΛΘϋ. 118 

Μακάριοι οι άμωμοι εν οδϊ, οι πορευόμενοι εν νόμω Κυρίου. Μακάριοι οι εξερευνϊντεσ τα μαρτφρια αυτοφ, 
εν όλθ καρδία εκηθτιςουςιν αυτόν. Οφ γαρ οι εργαηόμενοι τθν ανομίαν εν ταισ οδοίσ αυτοφ επορεφκθςαν. Συ  
ενετείλω τασ εντολάσ ςου, του φυλάξαςκαι ςφόδρα. ϋΟφελον κατευκυνκείθςαν αι οδοί μου, του φυλάξαςκαι 
τα δικαιϊματα ςου. Τότε οφ μθ αιςχυνκϊ, εν τω με επιβλζπειν επί πάςασ τασ εντολάσ ςου. Εξομολογιςομαί ςοι 
εν ευκφτθτι καρδίασ, εν τω μεμακθκζναι με τα κρίματα τθσ δικαιοςφνθσ ςου. Τα δικαιϊματα ςου φυλάξω, μι 
με εγκαταλίπθσ ζωσ ςφόδρα. Εν τίνι κατορκϊςει νεϊτεροσ τθν οδόν αυτοφ; εν τω φυλάξαςκαι τουσ λόγουσ 
ςου. Εν όλθ καρδία μου εξεηιτθςα ςε, μι απϊςθ με από των εντολϊν ςου. Εν τθ καρδία μου ζκρυψα τα λόγια 
ςου, όπωσ αν μθ αμάρτω ςοι. Ευλογθτόσ εί, Κφριε, δίδαξον με τα δικαιϊματα ςου. Εν τοισ χείλεςί ςου εξιγγειλα 
πάντα τα κρίματα του ςτόματοσ ςου. Εν τθ οδϊ των μαρτυρίων ςου ετζρφκθν, ωσ επί παντί πλοφτω. Εν ταισ 

εντολαίσ ςου αδολεςχιςω και κατανοιςω τασ οδοφσ ςου. Εν τοισ δικαιϊμαςι ςου μελετιςω, οφκ επιλιςομαι 
των λόγων ςου. Ανταπόδοσ τω δοφλω ςου· ηιςον με και φυλάξω τουσ λόγουσ ςου. Αποκάλυψον τουσ 
οφκαλμοφσ μου και κατανοιςω τα καυμάςια εκ του νόμου ςου. Ράροικοσ εγϊ ειμί εν τθ γθ· μθ αποκρφψθσ απϋ 
εμοφ τασ εντολάσ ςου. Επεπόκθςεν θ ψυχι μου, του επικυμιςαι τα κρίματα ςου εν παντί καιρϊ. Επετίμθςασ 
υπερθφάνοισ· επικατάρατοι οι εκκλίνοντεσ από των εντολϊν ςου. Ρερίελε απϋ εμοφ όνειδοσ και εξουδζνωςιν, 
ότι τα μαρτφρια ςου εξεηιτθςα. Και γαρ εκάκθςαν άρχοντεσ και κατϋ εμοφ κατελάλουν, ο δε δοφλοσ ςου 
θδολζςχει εν τοισ δικαιϊμαςί ςου. Και γαρ τα μαρτφρια ςου μελζτθ μου ζςτι και αι ςυμβουλίαι μου τα 
δικαιϊματα ςου. Εκολλικθ τω εδάφει θ ψυχι μου· ηιςον με κατά τον λόγον ςου. Τασ οδοφσ μου εξιγγειλα και 
επικουςασ μου· δίδαξον με τα δικαιϊματα ςου. Οδόν δικαιωμάτων ςου ςυνζτιςον με και αδολεςχιςω εν τοισ 
καυμαςίοισ ςου. Ενφςταξεν θ ψυχι μου από ακθδίασ, βεβαίωςον με εν τοισ λόγοισ ςου. Οδόν αδικίασ 
απόςτθςον απϋ εμοφ και τω νόμω ςου ελζθςον με. Οδόν αλθκείασ θρετιςάμθν και τα κρίματα ςου οφκ 
επελακόμθν. Εκολλικθν τοισ μαρτυρίοισ ςου, Κφριε· μθ με καταιςχφθσ. Οδόν εντολϊν ςου ζδραμον, όταν 
επλάτυνασ τθν καρδίαν μου. Νομοκζτθςον με, Κφριε, τθν οδόν των δικαιωμάτων ςου και εκηθτιςω αυτιν δια 
παντόσ. Συνζτιςον με και εξερευνιςω τον νόμον ςου και φυλάξω αυτόν εν όλθ καρδία μου. Οδιγθςον με εν τθ 
τρίβω των εντολϊν ςου, ότι αυτιν θκζλθςα. Κλίνον τθν καρδίαν μου εισ τα μαρτφρια ςου και μθ εισ πλεονεξίαν. 
Απόςτρεψον τουσ οφκαλμοφσ μου, του μι ιδείν ματαιότθτα· εν τθ οδϊ ςου ηιςον με. Στιςον τω δοφλω ςου το 
λόγιον ςου εισ τον φόβον ςου. Ρερίελε τον ονειδιςμόν μου, όν υπϊπτευςα· ότι τα κρίματα ςου χρθςτά. Λδοφ 
επεκφμθςα τασ εντολάσ ςου· εν τθ δικαιοςφνθ ςου ηιςον με. Και ζλκοι επϋ εμζ το ζλεοσ ςου, Κφριε, το 
ςωτιριον ςου κατά τον λόγον ςου. Και αποκρικιςομαι τοισ ονειδίηουςι μοι λόγον, ότι ιλπιςα επί τοισ λόγοισ 
ςου. Και μθ περιζλθσ εκ του ςτόματοσ μου λόγον αλθκείασ ζωσ ςφόδρα, ότι επί τοισ κρίμαςι ςου επιλπιςα. Και 
φυλάξω τον νόμον ςου διαπαντόσ, εισ τον αιϊνα και εισ τον αιϊνα του αιϊνοσ. Και επορευόμθν εν πλατυςμϊ, 
ότι τασ εντολάσ ςου εξεηιτθςα. Και ελάλουν εν τοισ μαρτυρίοισ ςου εναντίον βαςιλζων και οφκ θςχυνόμθν. Και 
εμελζτων εν ταισ εντολαίσ ςου, άσ θγάπθςα ςφόδρα. Και ιρα τασ χείρασ μου προσ τασ εντολάσ ςου άσ θγάπθςα 
και θδολζςχουν εν τοισ δικαιϊμαςι μου. Μνιςκθτι των λόγων ςου τω δοφλω ςου, ϊν επιλπιςασ με. Αφτθ με 

παρεκάλεςεν εν τθ ταπεινϊςει μου, ότι το λόγιον ςου ζηθςε με. Υπεριφανοι παρθνόμουν ζωσ ςφόδρα· από δε 
του νόμου ςου οφκ εξζκλινα. Εμνιςκθν των κριμάτων ςου απϋ αιϊνοσ, Κφριε και παρεκλικθν. Ακυμία κατζςχε 
με από αμαρτωλϊν, των εγκαταλιμπανόντων τον νόμον ςου. Ψαλτά ιςαν μοι τα δικαιϊματα ςου εν τόπω 
παροικίασ μου. Εμνιςκθν εν νυκτί του ονόματοσ ςου, Κφριε και εφφλαξα τον νόμον ςου. Αφτθ εγενικθ μοι, ότι 
τα δικαιϊματα ςου εξεηιτθςα. Μερίσ μου εί, Κφριε· είπα του φυλάξαςκαι τον νόμον ςου. Εδεικθν του 
προςϊπου ςου εν όλθ καρδία μου· ελζθςον με κατά το λόγιον ςου. Διελογιςάμθν τασ οδοφσ ςου και 
επζςτρεψα τουσ πόδασ μου εισ τα μαρτφρια ςου. Θτοιμάςκθν και οφκ εταράχκθν, του φυλάξαςκαι τασ εντολάσ 
ςου. Σχοινία αμαρτωλϊν περιεπλάκθςαν μοι και του νόμου ςου οφκ επελακόμθν. Μεςονφκτιον εξθγειρόμθν 
του εξομολογείςκαι ςοι επί τα κρίματα τθσ δικαιοςφνθσ ςου. Μζτοχοσ εγϊ ειμί πάντων των φοβουμζνων ςε και 
των φυλαςςόντων τασ εντολάσ ςου. Του ελζουσ ςου, Κφριε, πλιρθσ θ γθ· τα δικαιϊματα ςου δίδαξον με. 
Χρθςτότθτα εποίθςασ μετά του δοφλου ςου, Κφριε, κατά τον λόγον ςου. Χρθςτότθτα και παιδείαν και γνϊςιν 
δίδαξον με, ότι ταισ εντολαίσ ςου επίςτευςα. Ρρο του με ταπεινωκιναι, εγϊ επλθμμζλθςα· δια τοφτο το λόγιον 
ςου εφφλαξα. Χρθςτόσ ει ςυ, Κφριε και εν τθ χρθςτότθτι ςου δίδαξον με τα δικαιϊματα ςου. Επλθκφνκθ επϋ εμζ 
αδικία υπερθφάνων, εγϊ δε εν όλθ καρδία μου εξερευνιςω τασ εντολάσ ςου. Ετυρϊκθ ωσ γάλα θ καρδία αυτϊ· 
εγϊ δε τον νόμον ςου εμελζτθςα. Αγακόν οι ότι εταπείνωςασ με, όπωσ αν μάκω τα δικαιϊματα ςου. Αγακόσ 
μοι ο νόμοσ του ςτόματοσ ςου υπζρ χιλιάδασ χρυςίου και αργφριου.  

Αι χείρεσ ςου εποίθςαν με και ζπλαςαν με· ςυνζτιςον με και μακιςομαι τασ εντολάσ ςου. Οι φοβοφμενοι  ςε 
όψονται με και ευφρανκιςονται, ότι εισ τουσ λόγουσ ςου επιλπιςα. ϋΕγνων, Κφριε, ότι δικαιοςφνθ τα κρίματα 
ςου και αλθκεία εταπείνωςασ με. Γενθκιτω δθ το ζλεοσ ςου του παρακαλζςαι με, κατά το λόγιον ςου τω 
δοφλω ςου. Ελκζτωςαν μοι οι οικτιρμοί ςου και ηιςομαι, ότι ο νόμοσ ςου μελζτθ μου ζςτι. Αιςχυνκιτωςαν 
υπεριφανοι, ότι αδίκωσ θνόμθςαν εισ εμζ, εγϊ δε αδολεςχιςω εν ταισ εντολαίσ ςου. Επιςτρεψάτωςαν με οι 
φοβοφμενοι ςε και οι γινϊςκοντεσ τα μαρτφρια ςου. Γενθκιτω θ καρδία μου άμωμοσ εν τοισ δικαιϊμαςι ςου, 
όπωσ αν μθ αιςχυνκϊ. Εκλείπει εισ το ςωτιριον ςου θ ψυχι μου, εισ τουσ λόγουσ ςου επιλπιςα. Εξζλιπον οι 
οφκαλμοί μου εισ το λόγιον ςου, λζγοντεσ. Ρότε παρακαλζςεισ με; ότι εγενικθν ωσ αςκόσ εν πάχνθ, τα 
δικαιϊματα ςου οφκ επελακόμθν. Ρόςαι ειςίν αι θμζραι του δοφλου ςου; πότε ποιιςεισ μοι εκ των 
καταδιωκόντων με κρίςιν; Διθγιςαντο μοι παράνομοοι αδολεςχίασ, αλλϋ οφχ ωσ ο νόμοσ ςου, Κφριε. Ράςαι αι 
εντολαί ςου αλικεια. Αδίκωσ κατεδίωξαν με, βοικθςον μοι. Ραρά βραχφ ςυνετζλεςαν με εν τθ γθ, εγϊ δε οφκ 
εγκατζλιπον τασ εντολάσ ςου. Κατά το ζλεοσ ςου ηιςον με και φυλάξω τα μαρτφρια του ςτόματοσ ςου. Εισ τον 
αιϊνα, Κφριε, ο λόγοσ ςου διαμζνει εν τω ουρανϊ. Εισ γενεάν και γενεάν θ αλικεια ςου. Εκεμελίωςασ τθν γθν 
και διαμζνει. Τθ διατάξει ςου διαμζνει θμζρα. Οτι τα ςφμπαντα δοφλα ςα. Ει μθ ότι ο νόμοσ ςου μελζτθ μου 
ζςτι, τότε αν απωλόμθν εν τθ ταπεινϊςει μου. Εισ τον αιϊνα οφ μθ επιλάκωμαι των δικαιωμάτων ςου, ότι εν 
αυτοίσ ζηθςασ με. 

Σοσ ειμί εγϊ, ςϊςον με, ότι τα δικαιϊματα ςου εξεηιτθςα. Εμζ υπζμειναν αμαρτωλοί του απολζςαι Τα 
μαρτφρια ςου ςυνικα. Ράςθσ ςυντελείασ είδον πζρασ, πλατεία θ εντολι ςου ςφόδρα. Ωσ θγάπθςα τον νόμον 
ςου, Κφριε όλθν τθν θμζραν μελζτθ μου ζςτι. Υπζρ τουσ εχκροφσ μου εςόφιςασ με τθν εντολιν ςου, ότι εισ τον 
αιϊνα εμι ζςτι. Υπζρ πάντασ τουσ διδάςκοντασ με ςυνικα, ότι τα μαρτφρια ςου μελζτθ μου ζςτι. Υπζρ 
πρεςβυτζρουσ ςυνικα, ότι τασ εντολάσ ςου εξεηιτθςα. Εκ πάςθσ οδοφ πονθράσ εκϊλυςα τουσ πόδασ μου, 
όπωσ αν φυλάξω τουσ λόγουσ ςου. Από των κριμάτων ςου οφκ εξζκλινα, ότι ςυ ενομοκζτθςασ με. Ωσ γλυκζα τω 
λάρυγγι μου τα λόγια ςου, υπζρ μζλι τω ςτόματι μου. Από των εντολϊν ςου ςου ςυνικα δια τοφτο εμίςθςα 
πάςαν οδόν αδικίασ. Λφχνοσ τοισ ποςί μου ο νόμοσ ςου και φωσ ταισ τρίβοισ μου. Ϊμοςα και ζςτθςα του 

φυλάξαςκαι τα κρίματα τθσ δικαιοςφνθσ ςου. Εταπεινϊκθν ζωσ ςφόδρα Κφριε ηιςον με κατά τον λόγον ςου. Τα 
εκοφςια του ςτόματοσ μου ευδόκθςον δθ, Κφριε και τα κρίματα ςου δίδαξον με. Θ ψυχι μου εν ταισ χερςί ςου 
διαπαντόσ και του νόμου ςου οφκ επελακόμθν. Εκεντο αμαρτωλοί παγίδα μοι και εκ των εντολϊν ςου οφκ 
επλανικθν. Εκλθρονόμθςα τα μαρτφρια ςου εισ τον αιϊνα, ότι αγαλλίαμα τθσ καρδίασ μου είςι. Εκλινα τθν 
καρδίαν μου του ποιιςαι τα δικαιϊματα ςου εισ τον αιϊνα διϋ αντάμειψιν. Ραρανόμουσ εμίςθςα, τον δε νόμον 
ςου θγάπθςα. Βοθκόσ μου και αντιλιπτωρ μου ει ςυ εισ τουσ λόγουσ ςου επιλπιςα. Εκκλίνατε απϋ εμοφ, 
πονθρευόμενοι και εξερευνιςω τασ εντολάσ του Κεοφ μου. Αντιλαβοφ μου κατά το λόγιον ςου και ηιςον με και 
μθ καταιςχφνθσ με από τθσ προςδοκίασ μου. Βοικθςον μοι και ςωκιςομαι και μελετιςω εν τοισ δικαιϊμαςι 
ςου διαπαντόσ. Εξουδζνωςασ πάντασ τουσ αποςτατοφντασ από των δικαιωμάτων ςου, ότι άδικον το ενκφμθμα 
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αυτϊν. Ραραβαίνοντασ ελογιςάμθν πάντασ τουσ αμαρτωλοφσ τθσ γθσ δια τοφτο θγάπθςα τα μαρτφρια ςου. 
Κακιλωςον εκ του φόβου ςου τασ ςάρκασ μου από γαρ των κριμάτων ςου εφοβικθν. Εποίθςα κρίμα και 
δικαιοςφνθν μθ παραδϊσ με τοισ αδικοφςι με. Εκδεξαι τον δοφλον ςου εισ αγακόν μθ ςυκοφαντθςάτωςαν με 
υπεριφανοι. Οι οφκαλμοί μου εξζλιπον εισ το ςωτιριον ςου και εισ το λόγιον τθσ δικαιοςφνθσ ςου. Ροίθςον  
μετά του δοφλου ςου κατά το ζλεοσ ςου και τα δικαιϊματα ςου δίδαξον με. Δοφλοσ ςου ειμί εγϊ ςυνζτιςον με 
και γνϊςομαι τα μαρτφρια ςου. Καιρόσ του ποιιςαι τω Κυρίω διεςκζδαςαν τον νόμον ςου. Δια τοφτο θγάπθςα 
τασ εντολάσ ςου υπζρ χρυςίον και τοπάηιον. Δια τοφτο προσ πάςασ τασ εντολάσ ςου κατωρκοφμθν, πάςαν οδόν 
άδικον εμίςθςα. Καυμαςτά τα μαρτφρια ςου δια τοφτο εξθρεφνθςεν αυτά θ ψυχι μου. Θ διλωςισ των λόγων 
ςου φωτιεί και ςυνετιεί νθπίουσ. Το ςτόμα μου ινοιξα και είλκυςα πνεφμα, ότι τασ εντολάσ ςου επεπόκουν.  

Επίβλεψον επϋ εμζ και ελζθςον με κατά το κρίμα των αγαπϊντων το όνομα ςου. Τα διαβιματα μου κατεφκυνον 
κατά το λόγιον ςου και μθ κατακυριευςάτω μου πάςα ανομία. Λφτρωςαι με από ςυκοφαντίασ ανκρϊπων και 
φυλάξω τασ εντολάσ ςου. Το πρόςωπον ςου επίφανον επί τον δοφλον ςου και δίδαξον με τα δικαιϊματα ςου. 
Διεξόδουσ υδάτων κατζδυςαν οι οφκαλμοί μου, επεί οφκ εφφλαξα τον νόμον ςου. Δίκαιοσ εί, Κφριε και ευκείαι 
αι κρίςεισ ςου. Ενετείλω δικαιοςφνθν τα μαρτφρια ςου και αλικειαν ςφόδρα. Εξζτθξε με ο ηιλοσ ςου, ότι 
επελάκοντο των λόγων ςου οι εχκροί μου. Ρεπυρωμζνον το λόγιον ςου ςφόδρα και ο δοφλοσ ςου θγάπθςεν 
αυτό. Νεϊτεροσ εγϊ ειμί και εξουδενωμζνοσ· τα δικαιϊματα ςου οφκ επελακόμθν. Θ δικαιοςφνθ ςου 
δικαιοςφνθ εισ τον αιϊνα και ο νόμοσ ςου αλικεια. Κλίψεισ και ανάγκαι εφροςαν με, αι εντολαί ςου μελζτθ 
μου. Δικαιοςφνθ τα μαρτφρια ςου εισ τον αιϊνα· ςυνζτιςον με και ηιςομαι. Εκζκραξα εν όλθ καρδία μου· 
επάκουςον μου, Κφριε, τα δικαιϊματα ςου εκηθτιςω. Εκζκραξα ςοι· ςϊςον με και φυλάξω τα μαρτφρια ςου. 
Ρροζφκαςα εν αωρία και εκζκραξα, εισ τουσ λόγουσ ςου επιλπιςα. Ρροζφκαςαν οι οφκαλμοί μου προσ 
όρκρον, του μελετάν τα λόγια ςου. Τθσ φωνισ μου άκουςον, Κφριε, κατά το ζλεοσ ςου, κατά το κρίμα ςου 
ηιςον με. Ρροςιγγιςαν οι καταδιϊκοντεσ με ανομία, από δε του νόμου ςου εμακρφνκθςαν. Εγγφσ εί Κφριε και 
πάςαι αι οδοί ςου αλικεια. Κατϋ αρχάσ ζγνων εκ των μαρτυρίων ςου, ότι εισ τον αιϊνα εκεμελίωςασ αυτά. ϋΛδε 
τθν ταπείνωςιν μου και εξελοφ με, ότι του νόμου ςου οφκ επελακόμθν. Κρίνον τθν κρίςιν μου και λφτρωςαι με· 
δια τον λόγον ςου ηιςον με. Μακράν από αμαρτωλϊν ςωτθρία, ότι τα δικαιϊματα ςου οφκ εξεηιτθςαν. Οι 
οικτιρμοί ςου πολλοί, Κφριε· κατά το κρίμα ςου ηιςον με. Ρολλοί οι εκδιϊκοντεσ με και κλίβοντεσ με· εκ των 
μαρτυρίων ςου οφκ εξζκλινα. Είδον αςυνετοφντασ και εξετθκόμθν, ότι τα λόγια ςου οφκ εφυλάξαντο. ϋΛδε, ότι 
τασ εντολάσ ςου θγάπθςα· Κφριε, εν των ελζει ςου ηιςον με. Αρχι των λόγων ςου αλικεια· και εισ τον αιϊνα 
πάντα τα κρίματα τθσ δικαιοςφνθσ ςου.ϋΑρχοντεσ κατεδίωξαν με δωρεάν και από των λόγων ςου εδειλίαςεν θ 
καρδία μου. Αγαλλιάςομαι εγϊ επί τα λόγια ςου ωσ ο ευρίςκων ςκφλα πολλά. Αδικίαν εμίςθςα και 
εβδελυξάμθν, τον δε νόμον ςου θγάπθςα. Επτάκισ τθσ θμζρασ ινεςα ςε επί τα κρίματα τθσ δικαιοςφνθσ ςου. 
Ειρινθ πολλι τοισ αγαπϊςι τον νόμον ςου και οφκ ζςτιν αυτοίσ ςκάνδαλον. Ρροςεδόκων το ςωτιριον ςου, 
Κφριε και τασ εντολάσ ςου θγάπθςα. Εφφλαξεν θ ψυχι μου τα μαρτφρια ςου και θγάπθςεν αυτά ςφόδρα. 
Εφφλαξα τασ εντολάσ ςου και τα μαρτφρια ςου, ότι πάςαι αι οδοί μου εναντίον ςου, Κφριε. Εγγιςάτω θ δζθςισ 
μου ενϊπιον ςου, Κφριε· κατά το λόγιον ςου ρφςαι με. Εξερεφξαιντο τα χείλθ μου φμνον, όταν διδάξθσ με τα 
δικαιϊματα ςου. Φκζγξαιτο θ γλϊςςα μου τα λόγια ςου, ότι πάςαι αι εντολαί ςου δικαιοςφνθ. Γενζςκω θ χείρ 
ςου του ςϊςαι με, ότι τασ εντολάσ ςου θρετιςάμθν. Επεπόκθςα το ςωτιριον ςου, Κφριε και ο νόμουσ ςου 
μελζτθ μου ζςτι. Ηιςεται θ ψυχι μου και αινζςει ςε και τα κρίματα ςου βοθκιςει μοι. Επλανικθν ωσ πρόβατον 
απολωλοσ· ηιτθςον τον δοφλον ςου, ότι τασ εντολάσ ςου οφκ επελακόμθν. 
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Ρροσ Κφριον εν τω κλίβεςκαι με εκζκραξα και ειςικουςε μου. Κφριε, ρφςαι τθν ψυχιν μου από χειλζων αδίκων 
και από γλϊςςθσ δολίασ. Τί δοκείθ ςοι και τί προςτεκείθ ςοι προσ γλϊςςαν δολίαν; Τα βζλθ του δυνατοφ 
θκονθμζνα, ςυν τοισ άνκραξι τοισ ερθμικοίσ. Οίμοι! Οτι θ παροικία μου εμακρφνκθ, κατεςκινωςα μετά των 
ςκθνωμάτων Κθδάρ· πολλά παρϊκθςεν θ ψυχι μου. Μετά των μιςοφντων τθν ειρινθν ιμθν ειρθνικόσ· όταν 
ελάλουν αυτοίσ, επολζμουν με δωρεάν. 
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Ιρα τουσ οφκαλμοφσ μου εισ τα όρθ. Ρόκεν ιξει θ βοικεια μου; Θ βοικεια μου παρά Κυρίου του ποιιςαντοσ 
τον ουρανόν και τθν γθν. Μθ δϊθσ εισ ςάλον τον πόδα ςου, μθδζ νυςτάξθ ο φυλάςςων ςε. Λδοφ ου νυςτάξει, 
ουδζ υπνϊςει ο φυλάςςων τον Λςραιλ. Κφριοσ φυλάξει ςε, Κφριοσ ςκζπθ ςοι επί χείρα δεξιάν ςου. Θμζρασ ο 
ιλιοσ ου ςυγκαφςει ςε, ουδζ θ ςελινθ τθν νφκτα. Κφριοσ φυλάξει ςε από παντόσ κακοφ, φυλάξει τθν ψυχιν 
ςου ο Κφριοσ. Κφριοσ φυλάξει τθν είςοδόν ςου και τθν ζξοδόν ςου, από του νυν και ζωσ του αιϊνοσ. 

Ψαλμόσ ΚΑϋ. 121 

Ευφράνκθν επί τοισ ειρθκόςι μοι εισ οίκον Κυρίου πορευςόμεκα. Εςτϊτεσ ιςαν οι πόδεσ θμϊν εν ταισ αυλαίσ 
ςου, Λερουςαλιμ. Λερουςαλιμ οικοδομουμζνθ ωσ πόλισ, θσ θ μετοχι αυτισ επί το αυτό. Εκεί γαρ ανζβθςαν αι 
φυλαί, φυλαί Κυρίου, μαρτφριον τω Λςραιλ, του εξομολογιςαςκαι τω ονόματι Κυρίου. Πτι εκεί εκάκθςαν 
κρόνοι εισ κρίςιν, κρόνοι επί οίκον Δαυίδ. Ερωτιςατε δθ τα εισ ειρινθν τθν Λερουςαλιμ και ευκθνία τοισ 
αγαπϊςι ςε. Γενζςκω δθ ειρινθ εν τθ δυνάμει ςου και ευκθνία εν ταισ πυργοβάρεςι ςου. 'Ενεκα των αδελφϊν 
μου και των πλθςίον μου, ελάλουν δθ ειρινθν περί ςου. 'Ενεκα του οίκου Κυρίου του Κεοφ θμϊν, εξεηιτθςα 
αγακά ςοι. 

Ψαλμόσ ΚΒϋ. 122 

Ρροσ ςε ιρα τουσ οφκαλμοφσ μου, τον κατοικοφντα εν τω ουρανϊ. Λδοφ ωσ οφκαλμοί δοφλων εισ χείρασ των 
κυρίων αυτϊν ωσ οφκαμοί παιδίςκθσ εισ χείρασ τθσ κυρίασ αυτισ, οφτωσ οι οφκαλμοί θμϊν προσ Κφριον τον 
Κεόν θμϊν, ζωσ ου οικτειριςαι θμάσ. Ελζθςον θμάσ, Κφριε, ελζθςον θμασ, ότι επί πολφ επλιςκθμεν 
εξουδενϊςεωσ, επί πλείον επλιςκθ θ ψυχι θμϊν. Το όνειδοσ τοισ ευκθνοφςι και θ εξουδζνωςισ τοισ 
υπερθφάνοισ. 

Ψαλμόσ ΚΓϋ. 123 

Ει μθ ότι Κφριοσ θν εν θμίν, ειπάτω δθ Λςραιλ ει μθ ότι Κφριοσ ιν εν θμίν εν τω επαναςτιναι ανκρϊπουσ εφϋ 
θμάσ, άρα ηϊντασ αν κατζπιον θμάσ, εν τω οργιςκιναι τον κυμόν αυτϊν εφϋ θμάσ άρα το φδωρ αν 
κατεπόντιςεν θμάσ, χείμαρρον διιλκεν θ ψυχι θμϊν άρα διιλκεν θ ψυχι θμϊν το φδωρ το ανυπόςτατον. 
Ευλογθτόσ Κφριοσ, οσ οφκ ζδωκεν θμάσ εισ κιραν τοισ οδοφςιν αυτϊν. Θ ψυχι θμϊν ωσ ςτρουκίον ερρφςκθ εκ 
τθσ παγίδοσ των κθρευόντων θ παγίσ ςυνετρίβθ και θμείσ ερρφςκθμεν. Θ βοικεια θμϊν εν ονόματι Κυρίου του 
ποιιςαντοσ τον ουρανόν και τθν γθν 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΚΔϋ. 124 

Οι πεποικότεσ επί Κφριον, ωσ όροσ Σιϊν· ου ςαλευκιςεται εισ τον αιϊνα ο κατοικϊν Λερουςαλιμ. ϋΟρθ κφκλω 
αυτισ και ο Κφριοσ κφκλω του λαοφ αυτοφ από του νυν και ζωσ του αιϊνοσ. Πτι ουκ αφιςει Κφριοσ τθν ράβδον 
των αμαρτωλϊν επί τον κλιρον των δικαίων, όπωσ αν μθ εκτείνωςιν οι δίκαιοι εν ανομίαισ χείρασ αυτϊν. 
Αγάκυνον Κφριε τοισ αγακοίσ και τοισ ευκζςι τθ καρδία· τουσ δε εκκλίνοντασ εισ τασ ςτραγγαλιάσ, απάξει 
Κφριοσ μετά των εργαηομζνων τθν ανομίαν· ειρινθ επί τον Λςραιλ. 

Ψαλμόσ ΚΕϋ. 125 

Εν τω επιςτρζψαι Κφριον τθν αιχμαλωςίαν Σιϊν, εγενικθμεν ωςεί παρακεκλθμζνοι. Τότε επλιςκθ χαράσ το 
ςτόμα θμϊν και θ γλϊςςα θμϊν αγαλλιάςεωσ. Τότε εροφςιν εν τοισ ζκνεςιν· Εμεγάλυνε Κφριοσ του ποιιςαι 
μετϋ αυτϊν. Εμεγάλυνε Κφριοσ του ποιιςαι μεκϋθμϊν, εγενικθμεν ευφραινόμενοι. Επίςτρεψον, Κφριε, τθν 
αιχμαλωςίαν θμϊν ωσ χειμάρρουσ εν τω νότω. Οι ςπείροντεσ εν δάκρυςιν, εν αγαλλιάςει κεριοφςι. 
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Ρορευόμενοι επορεφοντο και ζκλαιον, βάλλοντεσ τα ςπζρματα αυτϊν. Ερχόμενοι δε ιξουςιν εν αγαλλιάςει, 
αίροντεσ τα δράγματα αυτϊν. 

Ψαλμόσ ΚΣΤϋ. 126 

Εάν μθ Κφριοσ οικοδομιςθ οίκον, εισ μάτθν εκοπίαςαν οι οικοδομοφντεσ. Εάν μθ Κφριοσ φυλάξθ πόλιν, εισ 
μάτθν θγρφπνθςεν ο φυλάςςων. Εισ μάτθν υμίν ζςτι το ορκρίηειν, εγείρεςκε μετά το κακιςκαι, οι εςκίοντεσ 
άρτον οδφνθσ, όταν δω τοισ αγαπθτοίσ αυτοφ φπνον· ιδοφ θ κλθρονομία Κυρίου, υιοί, ο μιςκόσ του καρποφ τθσ 
γαςτρόσ. Ωςεί βζλθ εν χειρί δυνατοφ, οφτωσ οι υιοί των εκτετιναγμζνων. Μακάριοσ όσ πλθρϊςει τθν επικυμίαν 
αυτοφ εξ αυτϊν· οφ καταιςχυνκιςονται, όταν λαλϊςι τοισ εχκροίσ αυτϊν εν πφλαισ. 

Ψαλμόσ ΚΗϋ. 127 

Μακάριοι πάντεσ οι φοβοφμενοι τον Κφριον, οι πορευόμενοι εν ταισ οδοίσ αυτοφ. Τουσ πόνουσ των καρπϊν ςου 
φάγεςαι· μακάριοσ εί και καλϊσ ςοι ζςται. Θ γυνι ςου ωσ άμπελοσ ευκθνοφςα εν τοισ κλίτεςι τθσ οικίασ ςου. Οι 
υιοί ςου ωσ νεόφυτα ελαιϊν κφκλω τθσ τραπζηθσ ςου. Λδοφ οφτωσ ευλογθκιςεται άνκρωποσ, ο φοβοφμενοσ 
τον Κφριον. Ευλογιςαι ςε Κφριοσ εκ Σιϊν και ίδοισ τα αγακά Λερουςαλιμ πάςασ τασ θμζρασ τθσ ηωισ ςου. Και 
ίδοισ υιοφσ των υιϊν ςου. Ειρινθ επί τον Λςραιλ. 

Ψαλμόσ ΚΘϋ. 128 

Ρλεονάκισ επολζμθςαν με εκ νεότθτοσ μου, ειπάτω δθ Λςραιλ. Ρλεονάκισ επολζμθςαν με εκ νεότθτοσ μου και 
γαρ οφκ θδυνικθςαν μοι. Επι τον νϊτον μου ετζκταινον οι αμαρτωλοί, εμάκρυναν τθν ανομίαν αυτϊν. Κφριοσ 
δίκαιοσ ςυνζκοψεν αυχζνασ αμαρτωλϊν. Αιςχυνκιτωςαν και αποςτραφιτωςαν εισ τα οπίςω πάντεσ οι 
μιςοφντεσ Σιϊν. Γενθκιτωςαν ωςεί χόρτοσ δωμάτων, όσ προ του εκςπαςκιναι εξθράνκθ· οφ οφκ επλιρωςε τθν 
χείρα αυτοφ ο κερίηων και τον κόλπον αυτοφ ο τα δράγματα ςυλλζγων και οφκ είπον οι παράγοντεσ· Ευλογία 
Κυρίου εφϋ υμάσ, ευλογικαμεν υμάσ εν ονόματι Κυρίου. 

Ψαλμόσ ΚΚϋ.129 

Εκ βακζων εκζκραξα ςοι, Κφριε· Κφριε, ειςάκουςον τθσ φωνισ μου· γενθκιτω τα ϊτα ςου προςζχοντα εισ τθν 
φωνιν τθσ δειςεωσ μου. Εάν ανομίασ παρατθριςθσ, Κφριε Κφριε, τίσ υποςτιςεται; Πτι παρά ςοι ο ιλαςμόσ 
ζςτιν. ϋΕνεκεν του ονόματοσ ςου υπζμεινα ςε, Κφριε· υπζμεινεν θ ψυχι μου εισ τον λόγον ςου, ιλπιςεν θ ψυχι 
μου επί τον Κφριον. Από φυλακισ πρωίασ μζχρι νυκτόσ· από φυλακισ πρωίασ ελπιςάτω Λςραιλ επί τον Κφριον. 
Πτι παρά τω Κυρίω το ζλεοσ και πολλι παρϋ αυτϊ λφτρωςισ· και αυτόσ λυτρϊςεται τον Λςραιλ εκ παςϊν των 
ανομιϊν αυτοφ. 

Ψαλμόσ ΡΛ .́130 

Κφριε, οφχ υψϊκθ θ καρδία μου, ουδζ εμετεωρίςκθςαν οι οφκαλμοί μου, ουδζ επορεφκθν εν μεγάλοισ, ουδζ 
εν καυμαςίοισ υπζρ εμζ. Ει μθ εταπεινοφρόνουν, αλλά φψωςα τθν ψυχιν μου, ωσ το απογεγαλακτιςμζνον επί 
τθν μθτζρα αυτοφ, ωσ ανταποδϊςεισ επί τθν ψυχιν μου. Ελπιςάτω Λςραιλ επί τον Κφριον, από του νυν και ζωσ 
του αιϊνοσ. 

Ψαλμόσ ΛΑϋ.131 

Μνιςκθτι, Κφριε, του Δαυίδ και πάςθσ τθσ πραότθτοσ αυτοφ, ωσ ϊμοςε τω Κυρίω, θφξατο τω Κεϊ Λακϊβ· ει 
ειςελεφςομαι εισ ςκινωμα οίκου μου, εί αναβιςομαι επί κλίνθσ ςτρωμνισ μου, ει δϊςω φπνον τοισ οφκαλμοίσ 
μου και τοισ βλεφάροισ μου νυςταγμόν και ανάπαυςιν τοισ κροτάφοισ μου, ζωσ ου εφρω τόπον τω Κυρίω, 
ςκινωμα τω Κεϊ Λακϊβ. Λδοφ θκοφςαμεν αυτιν εν Ευφρακά, εφρομεν αυτιν εν τοισ πεδίοισ του δρυμοφ. 
Ειςελευςόμεκα εισ τα ςκθνϊματα αυτοφ, προςκυνιςομεν εισ τον τόπον, οφ ζςτθςαν οι πόδεσ αυτοφ. Ανάςτθκι, 

Κφριε, εισ τθν ανάπαυςιν ςου, ςφ και θ κιβωτόσ του αγιάςματοσ ςου. Οι ιερείσ ςου ενδφςονται δικαιοςφνθν και 
οι όδιοι ςου αγαλλιάςονται. ϋΕνεκεν Δαυίδ του δοφλου ςου, μθ αποςτρζψθσ το πρόςωπον του χριςτοφ ςου. 
Ϊμοςε Κφριοσ τω Δαυίδ αλικειαν και ου μθ ακετιςει αυτιν· Εκ καρποφ τθσ κοιλίασ ςου κιςομαι επί του 
κρόνου ςου. Εάν φυλάξωνται οι υιοί ςου τθν διακικθν και τα μαρτφρια μου ταφτα, ά διδάξω αυτοφσ. Και οι 
υιοί αυτϊν ζωσ του αιϊνοσ κακιοφνται επί του κρόνου ςου. Πτι εξελζξατο Κφριοσ τθν Σιϊν, θρετίςατο αυτιν εισ 
κατοικίαν εαυτϊ· αφτθ θ κατάπαυςισ μου εισ αιϊνα αιϊνοσ, ϊδε κατοικιςω, ότι θρετιςάμθν αυτιν. Τθν κφραν 
αυτισ ευλογϊν ευλογιςω, τουσ πτωχοφσ αυτισ χορτάςω άρτων, τουσ ιερείσ αυτισ ενδφςω ςωτθρίαν και οι 
όςιοι αυτισ αγαλλιάςει αγαλλιάςονται. Εκεί εξανατελϊ κζρασ τω Δαυίδ· θτοίμαςα λφχνον τω χριςτϊ μου. Τουσ 
εχκροφσ αυτοφ ενδφςω αιςχφνθν, επί δε αυτόν εξανκιςει το αγίαςμά μου. 

Ψαλμόσ ΛΒϋ.132 

Λδοφ δθ τι καλόν θ τί τερπνόν, αλλϋ ι το κατοικείν αδελφοφσ επί το αυτό; Ωσ μφρον επί κεφαλισ, το καταβαίνον 
επί πϊγωνα,τον πϊγωνα του Ααρϊν, το καταβαίνον επί τθν ϊαν του ενδφματοσ αυτοφ·  ωσ δρόςοσ Αερμϊν, θ 
καταβαίνουςα επί τα όρθ Σιϊν· ότι εκεί ενετείλατο Κφριοσ τθν ευλογίαν, ηωιν ζωσ του αιϊνοσ. 

Ψαλμόσ ΛΓϋ.133 

Λδοφ δθ ευλογείτε τον Κφριον, πάντεσ οι δοφλοι Κυρίου, οι εςτϊτεσ εν οίκω Κυρίου, εν αυλαίσ οίκου Κεοφ 
θμϊν. Εν ταισ νυξίν επάρατε τασ χείρασ υμϊν εισ τα άγια και ευλογείτε τον Κφριον. Ευλογιςαι ςε Κφριοσ εκ 
Σιϊν, ο ποιιςασ τον ουρανόν και τθν γθν. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΛΔϋ. 134 

Αινείτε το όνομα Κυρίου· αινείτε, δοφλοι, Κφριον. Οι εςτϊτεσ εν οίκω Κυρίου, εν αυλαίσ οίκου Κεοφ θμϊν. 
Αινείτε τον Κφριον, ότι αγακόσ Κφριοσ· ψάλατε τω όνοματι αυτοφ, ότι καλόν· ότι τον Λακϊβ εξελζξατο εαυτϊ ο 
Κφριοσ, Λςραιλ εισ περιουςιαςμόν εαυτϊ. Πτι εγϊ ζγνωκα, ότι μζγασ ο Κφριοσ και ο Κφριοσ θμϊν παρά πάντασ 
τουσ κεοφσ. Ράντα, όςα ικελθςεν ο Κφριοσ εποίθςεν εν τω ουρανϊ και εν τθ γθ, εν ταισ καλάςςαισ και εν 
πάςαισ ταισ αβφςςοισ· ανάγων νεφζλασ εξ εςχάτου τθσ γθσ, αςτραπάσ εισ υετόν εποίθςεν· ο εξάγων  ανζμουσ εκ 
κθςαυρϊν αυτοφ, όσ επάταξε τα πρωτότοκα Αιγφπτου, από ανκρϊπου ζωσ κτινουσ. Εξαπζςτειλε ςθμεία και 
τζρατα εν μζςω ςου, Αίγυπτε, εν Φαραϊ και εν πάςι τοισ δοφλοισ αυτοφ. ϋΟσ επάταξεν ζκνθ πολλά και 
απζκτεινε βαςιλείσ κραταιοφσ. Τον Σθϊν βαςιλζα των Αμορραίων και τον Ωγ βαςιλζα γθσ Βαςάν και πάςασ τασ 
βαςιλείασ Χαναάν και ζδωκε τθν γθν αυτϊν κλθρονομίαν, κλθρονομίαν Λςραιλ λαϊ αυτοφ. Κφριε, το όνομα ςου 
εισ τον αιϊνα και το μνθμόςυνον ςου εισ γενεάν και γενεάν. Πτι κρινεί Κφριοσ τον λαόν αυτοφ και επί τοισ 
δοφλοισ αυτοφ παρακλθκιςεται. Τα είδωλα των εκνϊν αργφριον και χρυςίον, ζργα χειρϊν ανκρϊπων· ςτόμα 
ζχουςι και οφ λαλιςουςιν· οφκλαμοφσ ζχουςι και οφκ όψονται, ϊτα ζχουςι και οφκ ενωτιςκιςονται· ουδζ γαρ 
ζςτι πνεφμα εν τω ςτόματι αυτϊν. ϋΟμοιοι αυτοίσ γζνοιντο οι ποιοφντεσ αυτά και πάντεσ οι πεποικότεσ απϋ 
αυτοίσ. Οίκοσ Λςραιλ, ευλογιςατε τον Κφριον· οίκοσ Ααρϊν, ευλογιςατε τον Κφριον· οίκοσ Λευί, ευλογιςατε 
τον Κφριον· οι φοβοφμενοι τον Κφριον, ευλογιςατε τον Κφριον. Ευλογθτόσ Κφριοσ εκ Σιϊν, ο κατοικϊν 
Λερουςαλιμ. 

Ψαλμόσ ΛΕϋ. 135 

Εξομολογείςκε τω Κυρίω, ότι αγακόσ, ότι εισ τον αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. Εξομολογείςκε τω Κεϊ των κεϊν, ότι 
εισ τον αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. Εξομολογείςκε τω Κυρίω των κυρίων, ότι εισ τον αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. Τω 
ποιιςαντι καυμάςια μεγάλα μόνω, ότι εισ τον αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. Τω ποιιςαντι τουσ ουρανοφσ εν ςυνζςει, 
ότι εισ τον αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. Τω ςτερεϊςαντι τθν γθν επί των υδάτων, ότι εισ τον αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. 
Τω ποιιςαντι φϊτα μεγάλα μόνω, ότι εισ τον αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. Τον ιλιον εισ εξουςίαν τθσ θμζρασ, ότι εισ 
τον αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. Τθν ςελινθν και τουσ αςτζρασ εισ εξουςίαν τθσ νυκτόσ, ότι εισ τον αιϊνα το ζλεοσ 
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αυτοφ. Τω πατάξαντι Αίγυπτον ςυν τοισ πρωτοτόκοισ αυτϊν, ότι εισ τον αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. Και  εξαγαγόντι 
τον Λςραιλ εκ μζςου αυτϊν, ότι εισ τον αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. Εν χειρί κραταιά και εν βραχίονι υψθλϊ, ότι εισ 
τον αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. Τω καταδιελόντι τθν Ερυκράν κάλαςςαν εισ διαιρζςεισ, ότι εισ τον αιϊνα το ζλεοσ 
αυτοφ. Και εκτινάξαντι Φαραϊ και τθν δφναμιν αυτοφ εισ κάλαςςαν Ερυκράν, ότι εισ τον αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. 
Τω διαγαγόντι τον λαόν αυτοφ εν τθ εριμω, ότι εισ τον αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. Τω πατάξαντι βαςιλείσ μεγάλουσ, 
ότι εισ τον αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. Και αποκτείναντι βαςιλείσ κραταιοφσ,  ότι εισ τον αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. Τον 
Σθϊν βαςιλζα των Αμορραίων, ότι εισ τον αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. Και τον Ωγ βαςιλζα γθσ Βαςάν, ότι εισ τον 
αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. Και δόντι τθν γθν αυτϊν κλθρονομίαν, ότι εισ τον αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. Κλθρονομίαν 
Λςραιλ δοφλω αυτοφ, ότι εισ τον αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. ΠΤΛ εν τθ ταπεινϊςει θμϊν εμνιςκθ θμϊν ο Κφριοσ, ότι 
εισ τον αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. Και ελυτρϊςατο θμάσ εκ των εχκρϊν θμϊν, ότι εισ τον αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. Ο 
διδοφσ τροφιν πάςθ ςαρκί, ότι εισ τον αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. Εξομολογείςεκε τω Κεϊ του ουρανοφ, ότι εισ τον 
αιϊνα το ζλεοσ αυτοφ. 

Ψαλμόσ ΛΣΤϋ. 136 

Επί των ποταμϊν Βαβυλϊνοσ, εκεί εκακίςαμεν και εκλαφςαμεν εν τω μνθςκιναι θμάσ τθσ Σιϊν. Επί ταισ ιτζαισ 
εν μζςω αυτισ εκρεμάςαμεν τα όργανα θμϊν· ότι εκεί επθρϊτθςαν θμάσ οι αιχμαλωτεφςαντεσ θμάσ λόγουσ 
ωδϊν και οι απαγαγόντεσ θμάσ, φμνον· ϋΑςατε θμίν εκ των ωδϊν Σιϊν. Ρϊσ άςωμεν τθν ωδιν Κυρίου επί γθσ 
αλλοτρίασ; Εάν επιλάκωμαι ςου, Λερουςαλιμ, επιλθςκείθ θ δεξιά μου· κολλθκείθ θ γλϊςςα μου τω λάρυγγί 
μου, εάν μθ ςου μνθςκϊ, εάν μθ προανατάξωμαι τθν Λερουςαλιμ, ωσ εν αρχι τθσ ευφροςφνθσ μου. Μνιςκθτι 
Κφριε, των υιϊν Εδϊμ, τθν θμζραν Λερουςαλιμ, των λεγόντων· Εκκενοφτε, εκκενοφτε, ζωσ των κεμελίων αυτισ. 
Κυγάτθρ Βαβυλϊνοσ θ ταλαίπωροσ, μακάριοσ, όσ ανταποδϊςει ςοι το ανταπόδομά ςου, ό ανταπζδωκασ θμίν. 
Μακάριοσ, όσ κρατιςει και εδαφιεί τα νιπιά ςου προσ τθν πζτραν. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΛΗϋ. 137 

Εξομολογιςομαι ςοι, Κφριε, εν όλθ καρδία μου και εναντίον αγγζλων ψαλϊ ςοι, ότι ικουςασ πάντα τα ριματα 
του ςτόματοσ μου. Ρροςκυνιςω προσ ναόν άγιον ςου και εξομολογιςομαι τω ονόματι ςου, επί τω ελζει ςου 
και τθ αλθκεία ςου· ότι εμεγάλυνασ επί παν το όνομα το άγιον ςου. Εν ι αν θμζρα επικαλζςωμαι ςε, ταχφ 
επάκουςον μου· πολυωριςεισ με εν ψυχι μου δυνάμει ςου. Εξομολογθςάςκωςαν ςοι, Κφριε, πάντεσ οι 
βαςιλείσ τθσ γθσ, ότι ικουςαν πάντα τα ριματα του ςτόματοσ ςου. Και αςάτωςαν εν ταισ ωδαίσ Κυρίου, ότι 
μεγάλθ θ δόξα Κυρίου, ότι υψθλόσ Κφριοσ και τα ταπεινά εφορά και τα υψθλά από μακρόκεν γινϊςκει. Εάν 
πορευκϊ εν μζςω κλίψεων, ηιςεισ με· επϋ οργιν εχκρϊν μου εξζτεινασ χείρασ ςου και ζςωςε με θ δεξιά ςου. 
Κφριοσ ανταποδϊςει υπζρ εμοφ. Κφριε, το ζλεοσ ςου εισ τον αιϊνα, τα ζργα των χειρϊν ςου μθ παρίδθσ. 

Ψαλμόσ ΛΘϋ. 138 

Κφριε, εδοκίμαςασ με και ζγνωσ με· ςυ ζγνωσ τθν κακζδραν μου και τθν ζγερςίν μου· ςυ ςυνικασ τουσ 
διαλογιςμουσ μου από μακρόκεν· τθν τρίβον μου και τθν ςχοίνον μου ςυ εξιχνίαςασ και πάςασ τασ οδοφσ μου 
προείδεσ, ότι οφκ ζςτι δόλοσ εν γλϊςςθ μου. Λδοφ, Κφριε, ςυ ζγνωσ πάντα, τα ζςχατα και τα αρχαία· ςυ 
ζπλαςάσ με και ζκθκασ επϋ εμζ τθν χείρα ςου. Εκαυμαςτϊκθ θ γνϊςισ μου εξ εμοφ· εκραταιϊκθ, ου μθ 
δφνωμαι προσ αυτιν. Ροφ πορευκϊ από του πνεφματοσ ςου; και από του προςϊπου ςου ποφ φφγω; Εάν 
αναβϊ εισ τον ουρανόν, ςυ εκεί εί· εάν καταβϊ εισ τον άδθν, πάρει· εάν αναλάβοιμι τασ πτζρυγασ μου κατϋ 
όρκρον και καταςκθνϊςω εισ τα ζςχατα τθσ καλάςςθσ και γαρ εκεί θ χείρ ςου οδθγιςει με και κακζξει με θ 
δεξιά ςου. Και είπα· ϋΑρα ςκότοσ καταπατιςει με· και νφξ φωτιςμόσ εν τθ τρυφι μου· ότι ςκότοσ οφ 
ςκοτιςκιςεται από ςου και νφξ ωσ θμζρα φωτιςκιςεται· ωσ το ςκότοσ αυτισ, οφτω και το φϊσ αυτισ. Πτι ςυ 
εκτιςω τουσ νεφροφσ μου, Κφριε, αντελάβου μου εκ γαςτρόσ μθτρόσ μου. Εξομολογιςομαι ςοι, ότι φοβερϊσ 
εκαυμαςτϊκθσ· καυμάςια τα ζργα ςου και θ ψυχι μου γινϊςκει ςφόδρα. Οφκ εκρφβθ το οςτοφν μου από ςου, 
ό εποίθςασ εν κρυφι και θ υπόςταςισ μου εν τοισ κατωτάτοισ τθσ γθσ· το ακατζργαςτόν μου είδον οι οφκαλμοί 

ςου και επί το βιβλίον ςου πάντεσ γραφιςονται· θμζρασ πλαςκιςονται και ουδείσ εν αυτοίσ. Εμοί δε λίαν 
ετιμικθςαν οι φίλοι ςου, ο Κεόσ· λίαν εκραταιϊκθςαν αι αρχαί αυτϊν· εξαρικμιςομαι αυτοφσ και υπζρ άμμον 
πλθκυνκιςονται· εξθγζρκθν και ζτι ειμί μετά ςου. Εάν αποκτείνθσ αμαρτωλοφσ, ο Κεόσ, άνδρεσ αιμάτων , 
εκλίνατε απϋ εμοφ, ότι εριςταί ζςτε εισ διαλογιςμοφσ· λιψονται εισ ματαιότθτα τασ πόλεισ ςου. Ουχί τουσ 
μιςοφντασ ςε, Κφριε, εμίςθςα; και επί τουσ εχκροφσ ςου εξετθκόμθν; Τζλειον μίςοσ εμίςουν αυτοφσ· εισ 
εχκροφσ εγζνοντο μοι. Δοκίμαςόν με, ο Κεόσ και γνϊκι τθν καρδίαν μου· ζταςον με και γνϊκι τασ τρίβουσ μου. 
Και ίδε ει οδόσ ανομίασ εν εμοί και οδιγθςόν με εν οδϊ αιωνία. 

Ψαλμόσ ΛΚϋ. 139 

Εξελοφ με, Κφριε, εξ ανκρϊπου πονθροφ, από ανδρόσ αδίκου ρφςαι με, οίτινεσ ελογίςαντο αδικίαν εν καρδία, 
όλθν τθν θμζραν παρετάςςοντο πολζμουσ. Θκόνθςαν γλϊςςαν αυτϊν ωςεί όφεωσ· ιόσ αςπίδων υπό τα χείλθ 
αυτϊν. Φφλαξον με, Κφριε, εκ χειρόσ αμαρτωλοφ, από ανκρϊπων αδίκων εξελοφ με, οίτινεσ διελογίςαντο του 
υποςκελίςαι τα διαβιματα μου· ζκρυψαν υπεριφανοι παγίδα μοι και ςχοινίοισ διζτειναν παγίδα τοισ ποςί μου· 
εχόμενα τρίβου ςκάνδαλα ζκεντο μοι. Είπα τω Κυρίω· Κεόσ μου ει ςφ· ενϊτιςαι, Κφριε, τθν φωνιν τθσ δειςεϊσ 
μου. Κφριε, Κφριε, δφναμισ τθσ ςωτθρίασ μου, επεςκίαςασ επί τθν κεφαλιν μου εν θμζρα πολζμου. Μθ 
παραδϊσ με, Κφριε, από τθσ επικυμίασ μου αμαρτωλϊ· διελογίςαντο κατϋ εμοφ, μθ εγκαταλίπθσ με, μιποτε 
υψωκϊςι. Θ κεφαλι του κυκλϊματοσ αυτϊν, κόποσ των χειλζων αυτϊν καλφψει αυτοφσ. Ρεςοφνται επϋ αυτοφσ 
άνκρακεσ, εν πυρί καταβαλείσ αυτοφσ, εν ταλαιπωρίαισ ου μθ υποςτϊςι. Ανιρ γλωςςϊδθσ οφ 
κατευκυνκιςεται επί τθσ γθσ· άνδρα άδικον κακά κθρεφςει εισ διαφκοράν. ϋΕγνων, ότι ποιιςει Κφριοσ τθν 
κρίςιν των πτωχϊν και τθν δίκθν των πενιτων. Ρλθν δίκαιοι εξομολογιςονται τω ονόματι ςου και 
κατοικιςουςιν ευκείσ ςυν τω προςϊπω ςου. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΡΜ .́ 140 

Κφριε, εκζκραξα προσ ςε, ειςάκουςον μου· πρόςχεσ τθ φωνι τθσ δειςεωσ μου, εν τω κεκραγζναι με προσ ςε. 
Κατευκυνκιτω θ προςευχι μου ωσ κυμίαμα ενϊπιον ςου, ζπαρςισ των χειρϊν μου κυςία εςπερινι. Κοφ, 
Κφριε, φυλακιν τω ςτόματι μου και κφραν περιοχισ περί τα χείλθ μου. Μθ εκκλίνθσ τθν καρδίαν μου εισ λόγουσ 
πονθρίασ, του προφαςίηεςκαι προφάςεισ  εν αμαρτίαισ. Συν ανκρϊποισ εργαηομζνοισ τθν ανομίαν και ου μθ 
ςυνδυάςω μετά των εκλεκτϊν αυτϊν. Ραιδεφςει με δίκαιοσ εν ελζει και ελζγξει με· ζλαιον δε αμαρτωλοφ μθ 
λιπανάτω τθν κεφαλιν μου. Πτι ζτι και θ προςευχι μου εν ταισ ευδοκίαισ αυτϊν· κατεπόκθςαν εχόμενα πζτρασ 
οι κριταί αυτϊν. Ακοφςονται τα ριματα μου ότι θδφνκθςαν· ωςεί πάχοσ γθσ ερράγθ επί τθσ γθσ, διεςκορπίςκθ 
τα οςτά αυτϊν παρά τον άδθν. Πτι προσ ςε, Κφριε, Κφριε, οι οφκαλμοί μου· επί ςοι ιλπιςα, μθ αντανζλθσ τθν 
ψυχιν μου. Φφλαξον με από παγίδοσ, ισ ςυνεςτιςαντο μοι και από ςκανδάλων των εργαηομζνων τθν ανομίαν. 
Ρεςοφνται εν αμφιβλιςτρω αυτϊν οι αμαρτωλοί κατά μόνασ ειμί εγϊ, ζωσ αν παρζλκω. 

Ψαλμόσ ΜΑϋ. 141 

Φωνι μου προσ Κφριον εκζκραξα, φωνι μου προσ Κφριον εδεικθν. Εκχεϊ ενϊπιον αυτοφ τθν δζθςιν μου· τθν 
κλίψιν μου ενϊπιον αυτοφ απαγγελϊ. Εν τω εκλείπειν εξ εμοφ το πνεφμα μου και ςυ ζγνωσ τασ τρίβουσ μου. Εν 
οδϊ ταφτθ, ι επορευόμθν, ζκρυψαν παγίδα μοι. Κατενόουν εισ τα δεξιά και επζβλεπον,και οφκ ιν ο 
επιγινϊςκων με. Απϊλετο φυγι απϋ εμοφ, και οφκ ζςτιν ο εκηθτϊν τθν ψυχιν μου. Εκζκραξα προσ ςε, Κφριε· 
είπα· Συ ει θ ελπίσ μου, μερίσ μου ει εν γθ ηϊντων. Ρρόςχεσ προσ τθν δζθςιν μου, ότι εταπεινϊκθν ςφόδρα. 
φςαι με εκ των καταδιωκόντων με, ότι εκραταιϊκθςαν υπζρ εμζ. Εξάγαγε εκ φυλακισ τθν ψυχιν μου, του 
εξομολογιςαςκαι τω ονόματί ςου. Εμζ υπομζνουςι δίκαιοι, ζωσ ου ανταποδϊσ μοι. 

 

 



Ρεριςςότερα ςτο http://lytrotis.blogspot.com 

Ψαλμόσ ΜΒϋ. 142 

Κφριε, ειςάκουςον τθσ προςευχισ μου, ενϊτιςαι τθν δζθςιν μου εν τθ αλθκεία ςου, ειςάκουςόν μου εν τθ 
δικαιοςφνθ ςου· και μθ ειςζλκθσ εισ κρίςιν μετά του δοφλου ςου, ότι ου δικαιωκιςεται ενϊπιον ςου πασ ηων. 
ϋΟτι κατεδίωξεν ο εχκρόσ τθν ψυχιν μου· εταπείνωςεν εισ γθν τθν ηωιν μου, εκάκιςε με εν ςκοτεινοίσ ωσ 
νεκροφσ αιϊνοσ· και θκθδίαςεν επϋ εμζ το πνεφμα μου, εν εμοί εταράχκθ θ καρδία μου. Εμνιςκθν θμερϊν 
αρχαίων, εμελζτθςα εν πάςι τοισ ζργοισ ςου, εν ποιιμαςι των χειρϊν ςου εμελζτων. Διεπζταςα προσ ςε τασ 
χείρασ μου· θ ψυχι μου ωσ γθ άνυδροσ ςοι. Ταχφ ειςάκουςον μου, Κφριε· εξζλιπε το πνεφμα μου. Μι 
αποςτρζψθσ το πρόςωπον ςου απϋ εμοφ και ομοιωκιςομαι τοισ καταβαίνουςιν εισ λάκκον. Ακουςτόν ποίθςον 

μοι το πρωί το ζλεοσ ςου, ότι επί ςοι ιλπιςα· Γνϊριςον μοι, Κφριε, οδόν, εν θ πορεφςομαι, ότι προσ ςε ιρα τθν 
ψυχιν μου. Εξελοφ με εκ των εχκρϊν μου, Κφριε· προσ ςε κατζφυγον· δίδαξον με του ποιείν το κζλθμα ςου, ότι 
ςυ εί ο Κεόσ μου. Το πνεφμα ςου το αγακόν οδθγιςει με εν γθ ευκεία· ζνεκεν του ονόματοσ ςου, Κφριε, ηιςεισ 
με. Εν τθ δικαιοςφνθ ςου εξάξεισ εκ κλίψεωσ τθν ψυχιν μου· και εν τω ελζει ςου εξολοκρεφςεισ τουσ εχκροφσ 
μου. Και απολείσ πάντασ τουσ κλίβοντασ τθν ψυχιν μου, ότι εγϊ δοφλοσ ςου είμι. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΜΓϋ. 143 

Ευλογθτόσ Κφριοσ ο Κεόσ μου, ο διδάςκων τασ χείρασ μου εισ παράταξιν, τουσ δακτφλουσ μου εισ πόλεμον. 
ϋΕλεοσ μου και καταφυγι μου, αντιλιπτωρ μου και ρφςτθσ μου. Υπεραςπιςτισ μου και επϋ αυτϊ ιλπιςα· ο 
υποτάςςων τον λαόν μου υπϋ εμζ. Κφριε, τί ζςτιν άνκρωποσ, ότι εγνϊςκθσ αυτϊ; ι υιόσ ανκρϊπου, ότι λογίηθ 
αυτϊ; Άνκρωποσ ματαιότθτι ωμοιϊκθ· αι θμζραι αυτοφ ωςεί ςκιά παράγουςι. Κφριε, κλίνον ουρανοφσ και 
κατάβθκι· άψαι των ορζων και καπνιςκιςονται. ϋΑςτραψον αςτραπιν και ςκορπιείσ αυτοφσ· εξαπόςτειλον τα 
βζλθ ςου και ςυνταράξεισ αυτοφσ. Εξαπόςτειλον τθν χείρα ςου εξ φψουσ· εξελοφ με και ρφςαι με εξ υδάτων 
πολλϊν, εκ χειρόσ υιϊν αλλοτρίων, ων το ςτόμα ελάλθςε ματαιότθτα και θ δεξιά αυτϊν δεξιά αδικίασ. Ο Κεόσ, 
ωδιν καινιν άςομαι ςοι, εν ψαλτθρίω δεκαχόρδω ψαλϊ ςοι. Τω διδόντι τθν ςωτθρίαν τοισ βαςιλεφςι, τω 
λυτρουμζνω Δαυίδ τον δοφλον αυτοφ εκ ρομφαίασ πονθράσ. φςαι με και εξελοφ με εκ χειρόσ υιϊν αλλοτρίων, 
ων το ςτόμα ελάλθςε ματαιότθτα και θ δεξιά αυτϊν δεξιά αδικίασ. Ων οι υιοί ωσ νεόφυτα ιδρυμζνα εν τθ 
νεότθτι αυτϊν· αι κυγατζρεσ αυτϊν κεκαλλωπιςμζναι, περικεκοςμθμζναι ωσ το ομοίωμα ναοφ. Τα ταμεία 
αυτϊν πλιρθ, εξερευγόμενα εκ τοφτου εισ τοφτο. Τα πρόβατα αυτϊν πολφτοκα, πλθκφνοντα εν ταισ εξόδοισ 
αυτϊν· οι βόεσ αυτϊν παχείσ. Οφκ ζςτι κατάπτωμα φραγμοφ, ουδζ διζξοδοσ, ουδζ κραυγι εν ταισ πλατείαισ 
αυτϊν. Εμακάριςαν τον λαόν, ω ταφτα ζςτι· μακάριοσ ο λαόσ, ου Κφριοσ ο Κεόσ αυτοφ. 

Ψαλμόσ ΜΔϋ. 144 

Υψϊςω ςε, ο Κεόσ μου, ο Βαςιλεφσ μου και ευλογιςω το όνομα ςου εισ τον αιϊνα και εισ τον αιϊνα του 
αιϊνοσ. Κακϋ εκάςτθν θμζραν ευλογιςω ςε και αινζςω το όνομα ςου εισ τον αιϊνα και εισ τον αιϊνα του 
αιϊνοσ. Μζγασ Κφριοσ και αινετόσ ςφόδρα και τθσ μεγαλωςφνθσ αυτοφ οφκ ζςτι πζρασ. Γενεά και γενεά 
επαινζςει τα ζργα ςου και τθν δφναμιν ςου απαγγελοφςι. Τθν μεγαλοπρζπειαν τθσ δόξθσ τθσ αγιωςφνθσ ςου 
λαλιςουςι και τα καυμάςια ςου διθγιςονται. Και τθν δφναμιν των φοβερϊν ςου εροφςι και τθν μεγαλωςφνθν 
ςου διθγιςονται. Μνιμθν του πλικουσ τθσ χρθςτότθτοσ ςου εξερεφξονται και τθ δικαιοςφνθ ςου 
αγαλλιάςονται. Οικτίρμων και ελειμων ο Κφριοσ, μακρόκυμοσ και πολυζλεοσ. Χρθςτόσ Κφριοσ τοισ ςφμπαςι και 
οι οικτιρμοί αυτοφ επί πάντα τα ζργα αυτοφ. Εξομολογθςάςκωςαν ςοι, Κφριε, πάντα τα ζργα ςου και οι όςιοι 
ςου ευλογθςάτωςαν ςε. Δόξαν τθσ βαςιλείασ ςου εροφςι και τθν δυναςτείαν ςου λαλιςουςι. Του γνωρίςαι τοισ 
υιοίσ των ανκρϊπων τθν δυναςτείαν ςου και τθν δόξαν τθσ μεγαλοπρεπείασ τθσ βαςιλείασ ςου. Θ βαςιλεία ςου 
βαςιλεία πάντων των αιϊνων και θ δεςποτεία ςου εν πάςθ γενεά και γενεά. Ριςτόσ Κφριοσ εν πάςι τοισ λόγοισ 
αυτοφ και όςιοσ εν πάςι τοισ ζργοισ αυτοφ. Υποςτθρίηει Κφριοσ πάντασ τουσ καταπίπτοντασ και ανορκοί πάντασ 
τουσ κατερραγμζνουσ. Οι οφκαλμοί πάντων εισ ςε ελπίηουςι και ςυ δίδωσ τθν τροφιν αυτϊν εν ευκαιρία. 
Ανοίγεισ ςυ τθν χείρα ςου και εμπιπλάσ πάν ηϊον ευδοκίασ. Δίκαιοσ Κφριοσ εν πάςαισ ταισ οδοίσ αυτοφ και 
όςιοσ εν πάςι τοισ ζργοισ αυτοφ. Εγγφσ Κφριοσ πάςι τοισ επικαλουμζνοισ αυτόν, πάςι τοισ επικαλουμζνοισ αυτόν 

εν αλθκεία. Κζλθμα των φοβουμζνων αυτόν ποιιςει και τθσ δειςεωσ αυτϊν ειςακοφςεται και ςϊςει αυτοφσ. 
Φυλάςςει Κφριοσ πάντασ τουσ αγαπϊντασ αυτόν και πάντασ τουσ αμαρτωλοφσ εξολοκρεφςει. Αίνεςιν Κυρίου 
λαλιςει το ςτόμα μου· και ευλογείτω πάςα ςαρξ το όνομα το άγιον αυτοφσ εισ τον αιϊνα και εισ τον αιϊνα του 
αιϊνοσ. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΜΕϋ. 145 

Αίνει, θ ψυχι μου, τον Κφριον· αινζςω Κφριον εν τθ ηωι μου· ψαλϊ τω Κεϊ μου ζωσ υπάρχω. Μι πεποίκατε 
επϋ άρχοντασ, επί υιοφσ ανκρϊπων, οίσ οφκ ζςτι ςωτθρία. Εξελεφςεται το πνεφμα αυτοφ και επιςτρζψει εισ τθν 
γθν αυτοφ. Εν εκείνθ τθ θμζρα απολοφνται πάντεσ οι διαλογιςμοί αυτοφ. Μακάριοσ, οφ ο Κεόσ Λακϊβ βοθκόσ 
αυτοφ, θ ελπίσ αυτοφ επί Κφριον τον Κεόν αυτοφ. Τον ποιιςαντα τον ουρανόν και τθν γθν, τθν κάλαςςαν και 
πάντα τα εν αυτοίσ. Τον φυλάςςοντα αλικειαν εισ τον αιϊνα, ποιοφντα κρίμα τοισ αδικουμζνοισ, διδόντα 
τροφιν τοισ πεινϊςι. Κφριοσ λφει πεπεδθμζνουσ· Κφριοσ ςοφοί τυφλοφσ· Κφριοσ ανορκοί κατερραγμζνουσ· 
Κφριοσ αγαπά δικαίουσ. Κφριοσ φυλάςςει τουσ προςθλφτουσ. Ορφανόν και χιραν αναλιψεται και οδόν 
αμαρτωλϊν αφανιεί. Βαςιλεφςει Κφριοσ εισ τον αιϊνα, ο Κεόσ ςου, Σιϊν, εισ γενεάν και γενεάν. 

Ψαλμόσ ΜΣΤϋ. 146 

Αινείτε τον Κφριον, ότι αγακόν ψαλμόσ· τω Κεϊ θμϊν θδυνκείθ αίνεςισ. Οικοδομϊν Λερουςαλιμ ο Κφριοσ, τασ 
διαςποράσ του Λςραιλ επιςυνάξει, ο ιϊμενοσ τουσ ςυντετριμμζνουσ τθν καρδίαν και δεςμεφων τα ςυντρίμματα 
αυτϊν, ο αρικμϊν πλικθ άςτρων και πάςιν αυτοίσ ονόματα καλϊν. Μζγασ ο Κφριοσ θμϊν και μεγάλθ θ ιςχφσ 
αυτοφ και τθσ ςυνζςεωσ αυτοφ οφκ ζςτιν αρικμόσ. Αναλαμβάνων πραείσ ο Κφριοσ, ταπεινϊν δε αμαρτωλοφσ 
ζωσ τθσ γθσ. Εξάρξατε τω Κυρίω εν εξομολογιςει, ψάλατε τω Κεϊ θμϊν εν κικάρα, τω περιβάλλοντι τον 
ουρανόν εν νεφζλαισ, τω ετοιμάηοντι τθ γθ υετόν· τω εξανατζλλοντι ζν όρεςι χόρτον και χλόθν τθ δουλεία των 
ανκρϊπων, διδόντι τοισ κτινεςι τροφιν αυτϊν και τοισ νεοςςοίσ των κοράκων τοισ επικαλουμζνοισ αυτόν. Οφκ 
εν τθ δυναςτεία του ίππου κελιςει, ουδζ εν ταισ κνιμαισ του ανδρόσ ευδοκεί· ευδοκεί Κφριοσ εν τοισ 
φοβουμζνοισ αυτόν και εν πάςι τοισ ελπίηουςιν επί το ζλεοσ αυτοφ. 

Ψαλμόσ ΜΗϋ. 147 

Επαίνει, Λερουςαλιμ, τον Κφριον, αίνει τον Κεόν ςου, Σιϊν, ότι ενίςχυςε τουσ μοχλοφσ των πυλϊν ςου, 
ευλόγθςε τουσ υιοφσ ςου εν ςοί. Ο τικείσ τα όρια ςου ειρινθν και ςτζαρ πυροφ εμπιπλϊν ςε· ο αποςτζλλων το 
λόγιον αυτοφ τθ γθ, ζωσ τάχουσ δραμείται ο λόγοσ αυτοφ. Διδόντοσ χιόνα αυτοφ ωςεί ζριον, ομιχλθν ωςεί 
ςποδόν πάςςοντοσ· βάλλοντοσ κρφςταλλον αυτοφ ωςεί ψωμοφσ, κατά πρόςωπον ψφχουσ αυτοφ τίσ 
υποςτιςεται; Εξαποςτελεί τον λόγον αυτοφ και τιξει αυτά· πνεφςει το πνεφμα αυτοφ και ρυιςεται φδατα. Ο 
απαγγζλλων το λόγιον αυτοφ τω Λακϊβ, δικαιϊματα και κρίματα αυτοφ τω Λςραιλ. Οφκ εποίθςεν οφτω παντί 
ζκνει και τα κρίματα αυτοφ οφκ εδιλωςεν αυτοίσ. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

Ψαλμόσ ΜΘϋ. 148 

Αινείτε τον Κφριον εκ των ουρανϊν· αινείτε αυτόν εν τοισ υψίςτοισ. Αινείτε αυτόν, πάντεσ οι Άγγελοι αυτοφ· 
αινείτε αυτόν πάςαι αι Δυνάμεισ αυτοφ. Αινείτε αυτόν, ιλιοσ και ςελινθ· αινείτε αυτόν, πάντα τα άςτρα και το 
φωσ. Αινείτε αυτόν, οι ουρανοί των ουρανϊν και το φδωρ το υπεράνω των ουρανϊν. Αινεςάτωςαν το όνομα 
Κυρίου· ότι αυτόσ είπε και εγενικθςαν· αυτόσ ενετείλατο και εκτίςκθςαν. ϋΕςτθςεν αυτά εισ τον αιϊνα και εισ 
τον αιϊνα του αιϊνοσ· πρόςταγμα ζκετο και οφ παρελεφςεται. Αινείτε τον Κφριον εκ τθσ γθσ, δράκοντεσ και 
πάςαι άβυςςοι. Ρυρ, χάλαηα, χιϊν, κρφςταλλοσ, πνεφμα καταιγίδοσ, τα ποιοφντα τον λόγον αυτοφ τα όρθ και 
πάντεσ οι βουνοί, ξφλα καρποφόρα και πάςαι κζδροι· τα κθρία και πάντα τα κτινθ, ερπετά και πετεινά 



Ρεριςςότερα ςτο http://lytrotis.blogspot.com 

πτερωτά· βαςιλείσ τθσ γθσ και πάντεσ λαοί, άρχοντεσ και πάντεσ κριταί γθσ. Νεανίςκοι και παρκζνοι, 
πρεςβφτεροι μετά νεωτζρων· αινεςάτωςαν το όνομα Κυρίου, ότι υψϊκθ το όνομα αυτοφ μόνου. Θ 
εξομολόγθςισ αυτοφ επί γθσ και ουρανοφ και υψϊςει κζρασ λαοφ αυτοφ. Φμνοσ πάςι τοισ οςίοισ αυτοφ, τοισ 
υιοίσ Λςραιλ, λαϊ εγγίηοντι αυτϊ. 

Ψαλμόσ ΜΚϋ. 149 

Άςατε τω Κυρίω άςμα καινόν, θ αίνεςισ αυτοφ εν εκκλθςία οςίων. Ευφρανκιτω Λςραιλ επί τω ποιιςαντι αυτόν 
και οι υιοί Σιϊν αγαλλιάςκωςαν επί τω βαςιλεί αυτϊν. Αινεςάτωςαν το όνομα αυτοφ εν χορϊ, εν τυμπάνω και 
ψαλτθρίω ψαλάτωςαν αυτϊ, ότι ευδοκεί Κφριοσ εν τω λαϊ αυτοφ και υψϊςει πραείσ εν ςωτθρία. Καυχιςονται 
όςιοι εν δόξθ και αγαλλιάςονται επί των κοιτϊν αυτϊν. Αι υψϊςεισ του Κεοφ εν τω λάρυγγι αυτϊν και 
ρομφαίαι δίςτομοι εν ταισ χερςίν αυτϊν. Του ποιιςαι εκδίκθςιν εν τοισ ζκνεςιν, ελεγμοφσ εν τοισ λαοίσ. Του 
διςαι τουσ βαςιλείσ αυτϊν εν πζδαισ και τουσ ενδόξουσ αυτϊν εν χειροπζδαισ ςιδθραίσ. Του ποιιςαι εν αυτοίσ 
κρίμα ζγγραπτον· δόξα αφτθ ζςται πάςι τοισ οςίοισ αυτοφ. 

Ψαλμόσ Νϋ. 150 

Αινείτε τον Κεόν εν τοισ αγίοισ αυτοφ· αινείτε αυτόν εν ςτερεϊματι τθσ δυνάμεωσ αυτοφ. Αινείτε αυτόν επί ταισ 
δυναςτείαισ αυτοφ· αινείτε αυτόν κατά το πλικοσ τθσ μεγαλωςφνθσ αυτοφ. Αινείτε αυτόν εν ιχω ςάλπιγγοσ· 
αινείτε αυτόν εν ψαλτθρίω και κικάρα. Αινείτε αυτόν εν τυμπάνω και χορϊ· αινείτε αυτον εν χορδαίσ και 
οργάνω. Αινείτε αυτόν εν κυμβάλοισ ευιχοισ· αινείτε αυτόν εν κυμβάλοισ αλαλαγμοφ. Ράςα πνοι αινεςάτω τον 
Κφριον. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλλθλοφια. 

 

Ψαλμόσ 

Μικρόσ ιμθν εν τοισ αδελφοίσ μου και νεϊτεροσ εν τω οίκω του πατρόσ μου· εποίμαινον τα πρόβατα του 
πατρόσ μου. Αι χείρεσ μου εποίθςαν όργανον και οι δάκτυλοι μου ιρμοςαν ψαλτιριον· και τίσ αναγγελεί τω 
Κυρίω μου; αυτόσ Κφριοσ, αυτόσ ειςακοφςει. Αυτόσ εξαπζςτειλε τον άγγελον αυτοφ και ιρε με εκ των 
προβάτων του πατρόσ μου και ζχριςε με εν τω ελαίω τθσ χρίςεωσ αυτοφ. Οι αδελφοί μου καλοί και μεγάλοι και 
οφκ ευδόκθςεν εν αυτοίσ ο Κφριοσ. Εξιλκον εισ ςυνάντθςιν τω αλλοφφλω και επικατθράςατο με εν τοισ 
ειδϊλοισ αυτοφ· εγϊ δε ςπαςάμενοσ τθν παρϋ αυτοφ μάχαιραν, απεκεφάλιςα αυτόν και ιρα όνειδοσ εξ υιϊν 
Λςραιλ 


