
ΨΑΛΜΟΙ  

  

ΨΑΛΜΟΣ 1 

  

Ψαθ. 1,1 Μαηάνζμξ ἀκήν, ὃξ μὐη ἐπμνεφεδ ἐκ αμοθῆ ἀζεακ ηαὶ ἐκ ὁδῶ 

ἁιανηςθκ μὐη ἔζηδ ηαὶ ἐπὶ ηαεέδνᾳ θμζικ μὐη ἐηάεζζεκ.  

Ταθ. 1,1 Ρνζζεοηοπζζιέκμξ ηαζ εοθμβδιέκμξ απυ ημκ Θευκ είκαζ μ άκενςπμξ 

εηείκμξ, πμο δεκ επμνεφεδ πμηε δνυιμκ ζφιθςκα ιε ηαξ ζηέρεζξ ηαζ ηα 

εεθήιαηα ηςκ αζεαχκ ακενχπςκ ηαζ μφηε πνμξ ζηζβιήκ δεκ εζηάεδ εηεί, 

υπμο δζένπμκηαζ μζ αιανηςθμί, μφηε εηάεζζε κα θάαδ ιένμξ εζξ 

ζοκακαζηνμθάξ ακενχπςκ, πμο είκαζ δζεθεανιέκμζ ηαζ δζαθεείνμοκ ηδκ 

ημζκςκίακ.  

Ψαθ. 1,2 ἀθθ᾿ ἢ ἐκ ηῶ κυιῳ Κονίμο ηὸ εέθδια αὐημῦ, ηαὶ ἐκ ηῶ κυιῳ αὐημῦ 

ιεθεηήζεζ ιέναξ ηαὶ κοηηυξ.  

Ταθ. 1,2 Αθθ' ελ ακηζεέημο ιε υθδκ ημο ηδκ ηανδίακ έπεζ δχζεζ ηδκ εέθδζίκ ημο 

ηαζ ηδκ ζηέρζκ ημο ζημκ κυιμκ ημο Θονίμο ηαζ ημκ Λμιμκ αοηυκ εα 

ιεθεηά διένακ ηαζ κφηηα.  

Ψαθ. 1,3 ηαὶ ἔζηαζ ὡξ ηὸ λφθμκ ηὸ πεθοηεοιέκμκ πανὰ ηὰξ δζελυδμοξ ηκ 

ὑδάηςκ, ὃ ηὸκ ηανπὸκ αὐημῦ δχζεζ ἐκ ηαζνῶ αὐημῦ, ηαὶ ηὸ θφθθμκ 

αὐημῦ μὐη ἀπμῤῥοήζεηαζ· ηαὶ πάκηα, ὅζα ἂκ πμζῆ, 

ηαηεομδςεήζεηαζ.  

Ταθ. 1,3 Αοηυξ εα μιμζάγδ ιε ημ δέκδνμκ πμο είκαζ θοηεοιέκμκ εζξ ηα πθμφζζα 

ηνεπμφιεκα κενά ηαζ ημ μπμίμκ εα απμδχζδ ημοξ ςνίιμοξ ηανπμφξ ημο 

εζξ ηοκ ηαηαθθδθμκ ηαζνυκ, ηα δε θφθθα ημο πμηέ δεκ εα πέζμοκ. Δηζζ 

ηαζ μ άκενςπμξ μ αθςζζςιέκμξ ζημκ κυιμκ ημο Θεμφ. Νθα ηα ένβα, πμο 

εα επζπεζνή, εα έπμοκ ιε ηδκ εοθμβίακ ημο Θεμφ αίζζμκ πέναξ.  



Ψαθ. 1,4 μὐπ μὕηςξ μἱ ἀζεαεῖξ, μὐπ μὕηςξ, ἀθθ᾿ ἠ ὡζεὶ πκμῦξ, ὃκ ἐηνίπηεζ ὁ 

ἄκειμξ ἀπὸ πνμζχπμο ηξ βξ.  

Ταθ. 1,4 Γεκ εα ζοιααίκδ υιςξ ημ ίδζμκ ηαζ ιέ, ημοξ αζεαείξ, υπζ· αθθά αοημί εα 

μιμζάγμοκ ζακ ημ πκμφδζ, ημ μπμίμκ παναζφνεζ μ άκειμξ ηαζ ημ 

ελαθακίγεζ απυ ημ πνυζςπμκ ηδξ βδξ, απυ ηα ιάηζα ηςκ ακενχπςκ.  

Ψαθ. 1,5 δζὰ ημῦημ μὐη ἀκαζηήζμκηαζ ἀζεαεῖξ ἐκ ηνίζεζ, μὐδὲ ἁιανηςθμὶ ἐκ 

αμοθῆ δζηαίςκ·  

Ταθ. 1,5 Γζα ημφημ, δεζηχξ αδφκαημζ ηαζ άημθιμζ, μζ αζεαείξ δεκ εα έπμοκ ημ 

ζεέκμξ κα ζηαεμφκ υνεζμζ εκχπζμκ ημο Θονίμο ηαηά ηδκ ιέθθμοζακ 

ηνίζζκ. Νφηε ηαζ μζ αιανηςθμί εα ημθιήζμοκ, κα πανμοζζαζεμφκ εζξ ηδκ 

ζφκαλζκ ηςκ δζηαίςκ.  

Ψαθ. 1,6 ὅηζ βζκχζηεζ Κφνζμξ ὁδὸκ δζηαίςκ, ηαὶ ὁδὸξ ἀζεακ ἀπμθεῖηαζ. 

Ταθ. 1,6 Γζυηζ μ Θονζμξ βκςνίγεζ ημκ δνυιμκ, ηδκ ζοιπενζθμνάκ ηαζ ηα ένβα ηςκ 

δζηαίςκ ηαζ ημοξ πνμζηαηεφεζ, εκχ μζ αζεαείξ εβηαηαθείπμκηαζ απυ ημκ 

Θευκ, ηαηαθήβμοκ εζξ ηδκ απχθεζακ ηα ένβα ηςκ ηαζ αοημί μζ ίδζμζ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 2 

  

Ψαθ. 2,1 Ἱκαηί ἐθνφαλακ ἔεκδ, ηαὶ θαμὶ ἐιεθέηδζακ ηεκά;  

Ταθ. 2,1 Γζαηί ζακ άβνζα απαθίκςηα άθμβα ακεζηαηχεδζακ ηαζ αθδκίαζακ ηα 

εζδςθμθαηνζηά έεκδ ηαζ δζαηί αοημί μζ θαμί ειεθέηδζακ ηαζ ηαηέζηνςζακ 

ζπέδζα ιςνά, αιανηςθά ηαζ απναβιαημπμίδηα;  

Ψαθ. 2,2 πανέζηδζακ μἱ ααζζθεῖξ ηξ βξ, ηαὶ μἱ ἄνπμκηεξ ζοκήπεδζακ ἐπὶ ηὸ 

αὐηὸ ηαηὰ ημῦ Κονίμο ηαὶ ηαηὰ ημῦ πνζζημῦ αὐημῦ. (δζάραθια).  



Ταθ. 2,2 Ξανεζηάεδζακ απεζθδηζημί μζ ααζζθείξ ηδξ βδξ ηαζ μζ άνπμκηεξ 

ζοκεηεκηνχεδζακ απυ ζοιθχκμο ζημκ ίδζμκ ηυπμκ εκακηίμκ ημο Θονίμο 

ηαζ Θεμφ ηαζ εκακηίμκ εηείκμο, ημκ μπμίμκ αοηυξ έπνζζε πνμθήηδκ, 

ανπζενέα ηαζ ααζζθέα.  

Ψαθ. 2,3 Γζαῤῥήλςιεκ ημὺξ δεζιμὺξ αὐηκ ηαὶ ἀπμῤῥίρςιεκ ἀθ᾿ ικ ηὸκ 

γοβὸκ αὐηκ.  

Ταθ. 2,3 Δίπακ ηα αιανηςθά αοηά έεκδ ηαζ μζ πανάκμιμζ ααζζθείξ ιεηαλφ ηςκ· 

“αξ ζοκηνίρςιεκ ημοξ δεζιμφξ, πμο ιαξ ηναημφκ οπμηεηαβιέκμοξ ζημκ 

Θονζμκ ηαζ ζημκ πνζζηυκ αοημφ ηαζ αξ απμηζκάλςιεκ ιαηνάκ απυ διάξ 

ημ γοβυκ ηςκ”.  

Ψαθ. 2,4 ὁ ηαημζηκ ἐκ μὐνακμῖξ ἐηβεθάζεηαζ αὐημφξ, ηαὶ ὁ Κφνζμξ 

ἐηιοηηδνζεῖ αὐημφξ.  

Ταθ. 2,4 Αθθά αοηυξ, πμο ηαημζηεί ζημοξ μονακμφξ, μ πακημδφκαιμξ ηαζ δίηαζμξ 

Θευξ εα ημοξ πενζπαίλδ ηαζ εα ημοξ πθεοάζδ, εα ημοξ ηάιδ 

ηαηαβέθαζημοξ εκχπζμκ υθςκ.  

Ψαθ. 2,5 ηυηε θαθήζεζ πνὸξ αὐημὺξ ἐκ ὀνβῆ αὐημῦ ηαὶ ἐκ ηῶ εοιῶ αὐημῦ 

ηανάλεζ αὐημφξ.  

Ταθ. 2,5 Δζξ δε ημκ ηαηάθθδθμκ πνυκμκ εα μιζθήζδ πνμξ αοημφξ ιε ηδκ μνβήκ ημο 

ηαζ εα ημοξ ζοβηθμκίζδ επάκς εζξ ηδκ έηνδλζκ ημο δζηαίμο ημο εοιμφ.  

Ψαθ. 2,6 βὼ δὲ ηαηεζηάεδκ ααζζθεὺξ ὑπ᾿ αὐημῦ ἐπὶ Σζὼκ ὄνμξ ηὸ ἅβζμκ 

αὐημῦ  

Ταθ. 2,6 Δβχ υιςξ, μ Σνζζηυξ αοημφ, πανά ηαξ επενζηάξ εκενβείαξ ηςκ 

ακηζεέηςκ, εκεενμκίζεδκ απυ αοηυκ ημκ Θευκ ηαζ παηένα ςξ ααζζθεφξ 

αζχκζμξ ζημ ζενυκ υνμξ Πζχκ, εζξ ηδκ Ηενμοζαθήι,  

Ψαθ. 2,7 δζαββέθθςκ ηὸ πνυζηαβια Κονίμο. Κφνζμξ εἶπε πνυξ ιε· οἱυξ ιμο εἶ 

ζφ, ἐβὼ ζήιενμκ βεβέκκδηά ζε.  



Ταθ. 2,7 δζα κα δζαθαθχ ηαζ ηδνφηης πνμξ υθμκ ημκ ηυζιμκ ημ πνυζηαβια ημο 

Θονίμο. Αοηυ δε είκαζ ημ πνυζηαβια, ιε ημ μπμίμκ ιε ακεαίααζεκ ζημκ 

ενυκμκ· μ Θονζμξ ιμο είπε· “ζο είζαζ μ ιμκμβεκήξ ζυξ ιμο, ημκ μπμίμκ 

απυ ηδκ ζδζηήκ ιμο απεζνμηεθείακ μοζίακ έπς βεκκήζεζ πνμ πάκηςκ ηςκ 

αζχκςκ, ζήιενμκ δε ηαζ ζε ακζζηχ έκδμλμκ απυ ημκ ηάθμκ.  

Ψαθ. 2,8 αἴηδζαζ παν᾿ ἐιμῦ, ηαὶ δχζς ζμζ ἔεκδ ηὴκ ηθδνμκμιίακ ζμο ηαὶ ηὴκ 

ηαηάζπεζίκ ζμο ηὰ πέναηα ηξ βξ.  

Ταθ. 2,8 Εδηδζε εθεφεενα απυ ιέκα ιε ημ εάννμξ ηδξ οζυηδημξ μ,ηζ εέθεζξ, ηαζ 

εβχ εα δχζς ςξ ηθδνμκμιίακ ζμο υθα ηα έεκδ ηαζ εα εέζς οπυ ηδκ 

απυθοημκ ελμοζίακ ζμο υθδκ ηδκ βδκ ιέπνζ ηςκ πενάηςκ αοηήξ.  

Ψαθ. 2,9 πμζιακεῖξ αὐημὺξ ἐκ ῥάαδῳ ζζδδνᾷ, ὡξ ζηεφδ ηεναιέςξ ζοκηνίρεζξ 

αὐημφξ.  

Ταθ. 2,9 Θα ημοξ ηοαενκήζδξ ιε ζζδενέκζακ νάαδμκ, ιε αηαηακίηδημκ ελμοζίακ, 

αθθά ηαζ εα ζοκηνίρδξ υθμοξ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ ακείζηακηαζ εζξ ζέ, ιε 

ηυζδκ εοημθίακ, ζακ κα ήζακ πήθζκα εφεναοζηα αββεία ηαηαζηεοαζιέκα 

απυ ημκ ηεναιζδάκ”.  

Ψαθ. 2,10 ηαὶ κῦκ, ααζζθεῖξ, ζφκεηε, παζδεφεδηε, πάκηεξ μἱ ηνίκμκηεξ ηὴκ βκ.  

Ταθ. 2,10 Θαζ ηχνα, πμο αημφεηε αοηάξ ηαξ δζαηδνφλεζξ, ζεζξ μζ ααζζθείξ, 

ζοκεηζζεήηε, παζδαβςβδεήηε απυ ηα παεήιαηά ζαξ, αθθά ηαζ υθμζ ζεζξ 

μζ άνπμκηεξ, μζ μπμίμζ ηοαενκάηε ηαζ δζηάγεηε ημοξ θαμφξ ηδξ βδξ.  

Ψαθ. 2,11 δμοθεφζαηε ηῶ Κονίῳ ἐκ θυαῳ ηαὶ ἀβαθθζᾶζεε αὐηῶ ἐκ ηνυιῳ.  

Ταθ. 2,11 πδνεηήζαηε ημκ Θονζμκ ιε θυαμκ, δζα κα δμηζιάζεηε εζξ ηδκ ηανδίακ 

ζαξ ηδκ αβαθθίαζζκ, πμο θένεζ δ εοθάαεζα πνμξ ημκ Θευκ ηαζ μ θυαμξ, 

ιήπςξ ηοπυκ ημκ πανμνβίζεηε ιε ηάπμζακ αιανηίακ ζαξ.  

Ψαθ. 2,12 δνάλαζεε παζδείαξ, ιήπμηε ὀνβζζεῆ Κφνζμξ ηαὶ ἀπμθεῖζεε ἐλ ὁδμῦ 

δζηαίαξ.  



Ταθ. 2,12 Δθ' υζμκ είκαζ ηαζνυξ ανπάλαηε ιε υθδκ ζαξ ηδκ δφκαιζκ ηαζ 

εβημθπςεήηε ηαζ ηναηήζηε ζηενεά ηδκ παζδαβςβίακ αοηήκ εη ιένμοξ 

ημο Θονίμο, ιήπςξ ηοπυκ δζα ηδκ αιέθεζάκ ζαξ μνβζζεή μ Θονζμξ 

εκακηίμκ ζαξ ηαζ ηαηαζηναθήηε ηαζ παεήηε απυ ηδκ εοεείακ μδυκ·  

Ψαθ. 2,13 ὅηακ ἐηηαοεῆ ἐκ ηάπεζ ὁ εοιὸξ αὐημῦ, ιαηάνζμζ πάκηεξ μἱ 

πεπμζευηεξ ἐπ᾿ αὐηῶ. 

Ταθ. 2,13 υηακ εκηυξ μθίβμο ακάρδ ςζάκ πμθθαπθαζίςξ πονςιέκδ ηάιζκμξ μ 

δίηαζμξ εοιυξ ημο Θεμφ. Αθθά ηνζζεοηοπζζιέκμζ ηαζ εοθμβδιέκμζ εα 

είκαζ, υζμζ εα έπμοκ ζηδνίλεζ ηδκ εθπίδα ηαζ ηδκ πεπμίεδζίκ ηςκ εζξ 

αοηυκ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 3 

  

Ψαθιὸξ ηῶ Γαοΐδ, ὁπυηε ἀπεδίδναζηεκ ἀπὸ πνμζχπμο Ἀαεζζαθὼι 

ημῦ οἱμῦ αὐημῦ 

Ψαθ. 3,2 Κφνζε, ηί ἐπθδεφκεδζακ μἱ εθίαμκηέξ ιε; πμθθμὶ ἐπακίζηακηαζ ἐπ᾿ 

ἐιέ·  

Ταθ. 3,2 Θονζε, εζξ πυζμκ αιέηνδημκ πθήεμξ έπμοκ αολδεή μζ επενμί, πμο ιε 

ηαηαεθίαμοκ! Ξμθθμί έπμοκ ελεβενεή ηαζ επακαζηαηήζεζ εκακηίμκ ιμο.  

Ψαθ. 3,3 πμθθμὶ θέβμοζζ ηῆ ροπῆ ιμο· μὐη ἔζηζ ζςηδνία αὐηῶ ἐκ ηῶ Θεῶ 

αὐημῦ. (δζάραθια).  

Ταθ. 3,3 Ξμθθμί είκαζ εηείκμζ, πμο επζαμοθεφμκηαζ ηδκ γςήκ ιμο ηαζ θέβμοκ· “Γεκ 

οπάνπεζ πθέμκ δζ' αοηυκ ηαιιία ζςηδνία εη ιένμοξ ημο Θεμφ ημο”.  



Ψαθ. 3,4 ζὺ δέ, Κφνζε, ἀκηζθήπηςν ιμο εἶ, δυλα ιμο ηαὶ ὑρκ ηὴκ ηεθαθήκ 

ιμο.  

Ταθ. 3,4 Πο υιςξ, Θονζε, είζαζ μ αμδευξ ηαζ μ πνμζηάηδξ ιμο. Πο είζαζ δ γςή ηαζ 

δ δυλα ιμο, πμο εα ιε δμλάζδξ πάθζκ ηαζ εα ζδηχζδξ ορδθά ημ ηεθάθζ 

ιμο, εκχ ηχνα ημ ηναηχ ζηοιιέκμ απυ ηδκ εκηνμπήκ.  

Ψαθ. 3,5 θςκῆ ιμο πνὸξ Κφνζμκ ἐηέηναλα, ηαὶ ἐπήημοζέ ιμο ἐλ ὄνμοξ ἁβίμο 

αὐημῦ. (δζάραθια).  

Ταθ. 3,5 Θαηά ημ πανεθευκ πμθθέξ θμνέξ, ιε θςκήκ ζζπονάκ εθχκαλα πνμξ ημκ 

Θονζμκ ηαζ εγήηδζα ηδκ αμήεεζάκ ημο, ηαζ εηείκμξ ιε ήημοζεκ απυ ημ 

υνμξ Πζχκ, απυ ημ άβζμκ αοημφ ηαημζηδηήνζμκ (δζάραθια).  

Ψαθ. 3,6 ἐβὼ ἐημζιήεδκ ηαὶ ὕπκςζα· ἐλδβένεδκ, ὅηζ Κφνζμξ ἀκηζθήρεηαί ιμο.  

Ταθ. 3,6 Γζα ημφημ ηαζ ηχνα, αέααζμξ υηζ μ Θονζμξ εα εζζαημφζδ ηδκ πνμζεοπήκ 

ιμο, εημζιήεδκ, έπεζα εζξ ήνειμκ ηαζ ακαπαοηζηυκ φπκμκ. Δζδηχεδηα 

απυ ημκ φπκμκ εζνδκζηυξ ηαζ αζζζυδμλμξ, δζυηζ μ Θονζμξ εα ιε αμδεήζδ 

αζθαθχξ ηαζ εα ιε πνμζηαηεφζδ.  

Ψαθ. 3,7 μὐ θμαδεήζμιαζ ἀπὸ ιονζάδςκ θαμῦ ηκ ηφηθῳ ζοκεπζηζεειέκςκ 

ιμζ.  

Ταθ. 3,7 Γεκ εα θμαδεχ απυ ακανίειδηα πθήεδ επενζημφ θαμφ, πμο ιε έπμοκ 

πενζηοηθχζεζ απυ υθα ηα ζδιεία ηαζ επζηίεεκηαζ υθμζ ιαγή εκακηίμκ ιμο.  

Ψαθ. 3,8 ἀκάζηα, Κφνζε, ζζυκ ιε, ὁ Θευξ ιμο, ὅηζ ζὺ ἐπάηαλαξ πάκηαξ ημὺξ 

ἐπεναίκμκηάξ ιμζ ιαηαίςξ, ὀδυκηαξ ἁιανηςθκ ζοκέηνζραξ.  

Ταθ. 3,8 Πδης επάκς, Θονζε, ζχζε ιε απυ ημοξ επενμφξ ιμο, ζο μ Θευξ ιμο. Γζυηζ 

είιαζ αέααζμξ πθέμκ υηζ έπεζξ ζοκηνίρεζ υθμοξ αοημφξ, πμο ιε 

επενεφμκηαζ πςνίξ θυβμκ ηαζ αζηίακ. Θεςνχ ςξ ηεηεθεζιέκμκ βεβμκυξ, 

υηζ ζοκέηνζρεξ ηα δυκηζα ηςκ αιανηςθχκ, πμο ςζάκ άβνζα εδνία 

ένπμκηαζ κα ιε ηαηαζπανάλμοκ  



Ψαθ. 3,9 ημῦ Κονίμο  ζςηδνία, ηαὶ ἐπὶ ηὸκ θαυκ ζμο  εὐθμβία ζμο. 

Ταθ. 3,9 Απυ ζε θμζπυκ ημκ Θονζμκ πενζιέκς ηδκ ζςηδνίακ ιμο, δ δε εοθμβία ζμο 

εα ζηαθή επάκς ζημκ θαυκ, πμο είκαζ ζδζηυξ ζμο.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 4 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ, ἐκ ραθιμῖξ· ᾠδὴ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 4,2 κ ηῶ ἐπζηαθεῖζεαί ιε εἰζήημοζάξ ιμο, ὁ Θεὸξ ηξ δζηαζμζφκδξ 

ιμο· ἐκ εθίρεζ ἐπθάηοκάξ ιε. μἰηηείνδζυκ ιε ηαὶ εἰζάημοζμκ ηξ 

πνμζεοπξ ιμο.  

Ταθ. 4,2 Θονζε μ Θευξ, ζο ιε πνμζηαηεφεζξ ηαζ απμδίδζημ δίηαζυκ ιμο. Νζεξ 

θμνέξ πνμδβμοιέκςξ δζα ηδξ πνμζεοπήξ ζε είπα επζηαθεζεή ιε ήημοζεξ. 

Γζέθοζεξ ηδκ ροπζηήκ ιμο ζηεκμπςνίακ ηαζ έδςζεξ άκεζζκ εζξ ηδκ ροπήκ 

ιμο. Θαζ ηχνα ζπθαβπκίζμο ιέ, Θονζε· άημοζε ηαζ ηάιε δεηηήκ ηδκ 

πνμζεοπήκ ιμο.  

Ψαθ. 4,3 οἱμὶ ἀκενχπςκ, ἕςξ πυηε αανοηάνδζμζ; ἱκαηί ἀβαπᾶηε ιαηαζυηδηα 

ηαὶ γδηεῖηε ρεῦδμξ; (δζάραθια).  

Ταθ. 4,3 Υ ζεζξ μζ άκενςπμζ, πμο ιε επενεφεζεε, έςξ πυηε εα έπεηε ζηθδνάκ ηδκ 

ηανδίακ ζαξ; Γζαηί αβαπάηε κα δζαδίδεηε εζξ αάνμξ ιμο ιαηαίαξ ηαζ 

ακοπμζηάημοξ ηαηδβμνίαξ ηαζ επζγδηείηε πάκημηε κέα ρεφδδ εκακηίμκ 

ιμο;  

Ψαθ. 4,4 ηαὶ βκηε ὅηζ ἐεαοιάζηςζε Κφνζμξ ηὸκ ὅζζμκ αὐημῦ· Κφνζμξ 

εἰζαημφζεηαί ιμο ἐκ ηῶ ηεηναβέκαζ ιε πνὸξ αὐηυκ.  



Ταθ. 4,4 Καεεηε υιςξ υηζ μ Θονζμξ ηαηά εαοιαζηυκ ηνυπμκ ιε επνμζηάηεοζεκ 

ζημ πανεθευκ, ειέ ημκ αθςζζςιέκμκ εζξ αοηυκ. Θαζ ηχνα εα εζζαημφζδ 

μ Θονζμξ ηδκ πνμζεοπήκ ιμο, ηαεχξ ιε υθδκ ιμο ηδκ ροπήκ ηνάγς πνμξ 

αοηυκ.  

Ψαθ. 4,5 ὀνβίγεζεε, ηαὶ ιὴ ἁιανηάκεηε· ἃ θέβεηε ἐκ ηαῖξ ηανδίαζξ ὑικ, ἐπὶ 

ηαῖξ ημίηαζξ ὑικ ηαηακφβδηε. (δζάραθια).  

Ταθ. 4,5 Πεζξ μζ επενμί ιμο, αξ μνβζγεζεε επί ηέθμοξ εκακηίμκ ιμο· ιδ αιανηάκεηε 

υιςξ ηαζ εκακηίμκ ημο Θεμφ. Νζα ηαηά ζπέδζα ιεθεηάηε εζξ ηαξ ηανδίαξ 

ζαξ ηαζ ηαηαζηνχκεηε εκακηίμκ ιμο, υηακ ημζιάζεε ιυκμζ ζαξ ημ 

εζπέναξ, επακελεηάζαηέ ηα, ζοκηνζαήηε δζ' αοηά ηαζ ιεηακμήζαηε.  

Ψαθ. 4,6 εφζαηε εοζίακ δζηαζμζφκδξ ηαὶ ἐθπίζαηε ἐπὶ Κφνζμκ.  

Ταθ. 4,6 Ξνμζθένεηε εοζίαξ πνμξ ημκ Θευκ, αζ μπμίαζ κα ζοκμδεφςκηαζ απυ ηα 

ένβα ηδξ δζηαζμζφκδξ. Θαζ ηχνα ζηδνίλαηε ηαζ ζεζξ ηαξ εθπίδαξ ζαξ ζημκ 

Θευκ.  

Ψαθ. 4,7 πμθθμὶ θέβμοζζ· ηίξ δείλεζ ιῖκ ηὰ ἀβαεά; ζδιεζχεδ ἐθ᾿ ιᾶξ ηὸ 

θξ ημῦ πνμζχπμο ζμο, Κφνζε.  

Ταθ. 4,7 Ξμθθμί απυ ζαξ θέβμοκ· “πμζυξ εα δείλδ εζξ διάξ ηαζ εα δχζδ ηα αβαεά;” 

Δζξ διάξ υιςξ, Θονζε, πμο πζζηεφμιεκ εζξ ζέ, έθαιρε ημ θςξ ημο 

πνμζχπμο ζμο ηαζ εδμηζιάζαιεκ πανάκ.  

Ψαθ. 4,8 ἔδςηαξ εὐθνμζφκδκ εἰξ ηὴκ ηανδίακ ιμο· ἀπὸ ηανπμῦ ζίημο, μἴκμο 

ηαὶ ἐθαίμο αὐηκ ἐπθδεφκεδζακ.  

Ταθ. 4,8 Δβέιζζεξ ηδκ ίδζηήκ ιμο ηανδίακ απυ πανάκ ηαζ αβαθθίαζζκ, ηδκ μπμίακ 

δεκ δμηζιάγμοκ πμηέ μζ αιανηςθμί ακηίπαθμί ιμο, ιμθμκυηζ είκαζ βειάημζ 

απυ ημοξ ηανπμφξ ηδξ βδξ, απυ ζίημκ, μίκμκ ηαζ έθαζμκ.  

Ψαθ. 4,9 ἐκ εἰνήκῃ ἐπὶ ηὸ αὐηὸ ημζιδεήζμιαζ ηαὶ ὑπκχζς, ὅηζ ζφ, Κφνζε, 

ηαηὰ ιυκαξ ἐπ᾿ ἐθπίδζ ηαηῴηζζάξ ιε. 



Ταθ. 4,9 Δβχ υιςξ ιε ηδκ εθπίδα ιμο ζηενεάκ πνμξ ζε εα ημζιδεχ ήζοπμξ ηαζ 

εζνδκζηυξ, εα πμνηάζς ημκ φπκμκ, δζυηζ ζο Θονζε, ακ ηαζ εβχ είιαζ ηχνα 

εβηαηαθεθεζιιέκμξ ηαζ ιυκμξ, ιμο πανέπεζξ ηδκ πνμζηαζίακ ζμο, οπυ 

ηδκ ζηέπδκ ηδξ μπμίαξ ηαημζηχ βειάημξ εθπίδα πνμξ ζέ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 5 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ, ὑπὲν ηξ ηθδνμκμιμφζδξ· ραθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 5,2 Τὰ ῥήιαηά ιμο ἐκχηζζαζ, Κφνζε, ζφκεξ ηξ ηναοβξ ιμο·  

Ταθ. 5,2 Αημοζε, Θονζε, ηα θυβζα ηδξ πνμζεοπήξ ιμο, ηαηακυδζε αοηά, πμο ιε 

αβςκζχδδ ηναοβήκ ζμο απεοεφκς.  

Ψαθ. 5,3 πνυζπεξ ηῆ θςκῆ ηξ δεήζεχξ ιμο, ὁ ααζζθεφξ ιμο ηαὶ ὁ Θευξ ιμο. 

ὅηζ πνὸξ ζὲ πνμζεφλμιαζ, Κφνζε·  

Ταθ. 5,3 Γχζε πνμζμπήκ ζημ πενζεπυιεκμκ ηδξ δεήζεχξ ιμο, ζο, πμο είζαζ μ 

ααζζθεφξ ιμο ηαζ μ Θευξ ιμο, δζυηζ εβχ υπζ εζξ ηα άροπα είδςθα μφηε εζξ 

ηακέκα άθθμκ, αθθά πνμξ ζε εα πνμζεοπδεχ ηαζ ηχνα, Θονζε.  

Ψαθ. 5,4 ηὸ πνςΐ εἰζαημφζῃ ηξ θςκξ ιμο, ηὸ πνςΐ παναζηήζμιαί ζμζ ηαὶ 

ἐπυρεζ ιε,  

Ταθ. 5,4 Ξνςσ, πνζκ αηυιδ ανπίζς ηακέκα ένβμκ, ζο εα αημφζδξ ημ πενζεπυιεκμκ 

ηδξ πνμζεοπήξ ιμο. Ρμ πνςσ εα πανμοζζαζεχ εκχπζυκ ζμο ηαζ ζο εα 

νίρδξ εοιεκέξ αθέιια πνμξ ειέ.  

Ψαθ. 5,5 ὅηζ μὐπὶ Θεὸξ εέθςκ ἀκμιίακ ζὺ εἶ· μὐ πανμζηήζεζ ζμζ 

πμκδνεουιεκμξ,  



Ταθ. 5,5 Πο είζαζ Θευξ, πμο πμηέ ηαζ ηαηά ηακέκα ηνυπμκ δεκ εέθεζξ ηδκ 

ηαηαπάηδζζκ ημο κυιμο Πμο ηαζ ηδκ αδζηίακ. Γζα ημφημ μφηε ηαζ πνμξ 

ζηζβιήκ δεκ εα παναιείκδ πθδζίμκ ζμο ςξ πνμζηαηεουιεκυξ ζμο αζεαήξ 

άκενςπμξ, μ μπμίμξ ιδπακεφεηαζ ημ ηαηυκ.  

Ψαθ. 5,6 μὐδὲ δζαιεκμῦζζ πανάκμιμζ ηαηέκακηζ ηκ ὀθεαθικ ζμο. 

ἐιίζδζαξ πάκηαξ ημὺξ ἐνβαγμιέκμοξ ηὴκ ἀκμιίακ·  

Ταθ. 5,6 Νφηε είκαζ δοκαηυκ κα ζηαεμφκ ειπνυξ εζξ ηα ιάηζα ζμο ιε εάννμξ δ ιε 

ενάζμξ αοημί, μζ μπμίμζ ηαηαπαημφκ ημκ Λμιμκ ζμο. Πο ειίζδζεξ υθμοξ 

εηείκμοξ, μζ μπμίμζ έπμοκ ςξ ένβμκ ηςκ κα πνάηημοκ ηδκ ακμιίακ ηαζ ηδκ 

αιανηίακ.  

Ψαθ. 5,7 ἀπμθεῖξ πάκηαξ ημὺξ θαθμῦκηαξ ηὸ ρεῦδμξ. ἄκδνα αἱιάηςκ ηαὶ 

δυθζμκ αδεθφζζεηαζ Κφνζμξ.  

Ταθ. 5,7 Δκ ηδ δζηαζμζφκδ ζμο εα ελμθμενεφζδξ, Θονζε, υθμοξ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ 

θέβμοκ ρεφδδ. Ρμκ αζιμπανή άκενςπμκ, μ μπμίμξ πφκεζ αίια άθθςκ 

ακενχπςκ, υπςξ επίζδξ ηαζ ημκ δυθζμκ, ημοξ απμζηνέθεηαζ ιεηά 

αδεθοβιίαξ μ Θονζμξ.  

Ψαθ. 5,8 ἐβὼ δὲ ἐκ ηῶ πθήεεζ ημῦ ἐθέμοξ ζμο εἰζεθεφζμιαζ εἰξ ηὸκ μἶηυκ 

ζμο, πνμζηοκήζς πνὸξ καὸκ ἅβζυκ ζμο ἐκ θυαῳ ζμο.  

Ταθ. 5,8 Δβχ υιςξ ζηδνζγυιεκμξ ηαζ εθπίγςκ ζημ άπεζνμκ έθευξ ζμο εα εζζέθες 

ζημ ηαημζηδηήνζυκ ζμο. Θα πνμζηοκήζς Πε ιε εοθάαεζακ ηαζ ζενυκ δέμξ 

ζημκ άβζμκ καυκ ζμο.  

Ψαθ. 5,9 Κφνζε, ὁδήβδζυκ ιε ἐκ ηῆ δζηαζμζφκῃ ζμο ἕκεηα ηκ ἐπενκ ιμο, 

ηαηεφεοκμκ ἐκχπζυκ ζμο ηὴκ ὁδυκ ιμο.  

Ταθ. 5,9 Θονζε, αθέπεζξ πυζμκ πμθθμί είκαζ αοημί πμο ιε επενεφμκηαζ! Γζα ημφημ 

ζο βίκε εκ ηδ απείνς ζμο δζηαζμζφκδ μδδβυξ ιμο. Βμήεδζέ ιε, χζηε ιε 

ζηαεενυηδηα ηαζ απμθαζζζηζηυηδηα κα ααδίγς ηδκ εοεείακ μδυκ 

εκχπζυκ ζμο.  



Ψαθ. 5,10 ὅηζ μὐη ἔζηζκ ἐκ ηῶ ζηυιαηζ αὐηκ ἀθήεεζα,  ηανδία αὐηκ 

ιαηαία· ηάθμξ ἀκεῳβιέκμξ ὁ θάνοβλ αὐηκ, ηαῖξ βθχζζαζξ αὐηκ 

ἐδμθζμῦζακ.  

Ταθ. 5,10 Γζυηζ ζημ ζηυια ηςκ επενχκ ιμο δεκ οπάνπεζ πμηέ δ αθήεεζα. Ζ ηανδζά 

ηςκ ζηέπηεηαζ ηαζ επζεοιεί πάκημηε ιάηαζα ηαζ επζαθααή. Ν θάνοβλ ηςκ 

είκαζ ηάθμξ ακμζηηυξ, απυ ημκ μπμίμκ ελένπμκηαζ δοζςδίαζ· ιε ηαξ 

ρεοδμθυβμοξ δε βθχζζαξ ηςκ εηπφκμοκ θανιαηενάξ δμθζυηδηαξ.  

Ψαθ. 5,11 ηνῖκμκ αὐημφξ, ὁ Θευξ. ἀπμπεζάηςζακ ἀπὸ ηκ δζααμοθζκ αὐηκ· 

ηαηὰ ηὸ πθεμξ ηκ ἀζεαεζκ αὐηκ ἔλςζμκ αὐημφξ, ὅηζ 

πανεπίηνακάκ ζε, Κφνζε.  

Ταθ. 5,11 Θνίκε ηαζ ηαηαδίηαζέ ημοξ ζο, ς Θεέ ιμο. Δίεε κα αζημπήζμοκ υθαζ αζ 

ζοημθακηίαζ ηςκ ηαζ υθα ηα εκακηίμκ ιμο δζααμφθζά ηςκ. Ποιθςκα ιε ημ 

πθήεμξ ηςκ αζεαεζχκ ηςκ δζαζηυνπζζέ ημοξ ηαζ δζχλε ημοξ απυ ημκηά 

ζμο, δζυηζ ενβαγυιεκμζ αοημί ημ ηαηυκ ηαζ πμθειμφκηεξ ημοξ ζδζημφξ ζμο 

ακενχπμοξ ζε έπμοκ πζηνάκεζ ιε ημ παναπάκς, Θονζε.  

Ψαθ. 5,12 ηαὶ εὐθνακεείδζακ πάκηεξ μἱ ἐθπίγμκηεξ ἐπὶ ζέ· εἰξ αἰκα 

ἀβαθθζάζμκηαζ, ηαὶ ηαηαζηδκχζεζξ ἐκ αὐημῖξ, ηαὶ ηαοπήζμκηαζ ἐκ 

ζμὶ πάκηεξ μἱ ἀβαπκηεξ ηὸ ὄκμιά ζμο.  

Ταθ. 5,12 Θα εοθνακεμφκ δε ηυηε υθμζ, υζμζ ζηδνίγμοκ ηαξ εθπίδαξ ηςκ εζξ ζέ. Ζ 

πανά ηςκ ηαζ δ αβαθθίαζζξ εα είκαζ αζςκία ηαζ ακαθαίνεημξ. Πο δε εα 

ηαημζηήζδξ εκ ιέζς αοηχκ ηαζ υθμζ εηείκμζ, πμο αβαπμφκ ημ Νκμιά ζμο, 

εα ηαοπχκηαζ δζα ηδκ πνμζηαζίακ, πμο ημοξ πανέπεζξ.  

Ψαθ. 5,13 ὅηζ ζὺ εὐθμβήζεζξ δίηαζμκ· Κφνζε, ὡξ ὅπθῳ εὐδμηίαξ ἐζηεθάκςζαξ 

ιᾶξ. 

Ταθ. 5,13 Γζυηζ ζο, Θονζε, εκ ηδ απείνς ζμο αβαευηδηζ εα εοθμβήζδξ ημκ δίηαζμκ. 

Θονζε, δ άπεζνμξ πνμξ διάξ εοιέκεζά ζμο ηαζ πνμζηαζία είκαζ δζ' διάξ 

αηαηακίηδημκ υπθμκ ηαζ ζηέθακμξ δυλδξ.  



  

  

ΨΑΛΜΟΣ 6 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ, ἐκ ὕικμζξ, ὑπὲν ηξ ὀβδυδξ· ραθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 6,2 Κφνζε, ιὴ ηῶ εοιῶ ζμο ἐθέβλῃξ ιε, ιδδὲ ηῆ ὀνβῆ ζμο παζδεφζῃξ 

ιε.  

Ταθ. 6,2 Θονζε, επάκς ζημκ δίηαζμκ εοιυκ ζμο ιδ ιε ηζιςνήζδξ δζα ηαξ 

αιανηςθάξ ιμο πνάλεζξ, ηαζ ιδ εεθήζδξ επάκς εζξ ηδκ δζηαίακ ζμο 

μνβήκ κα ιε παζδαβςβήζδξ ιε ζηθδνυηδηα.  

Ψαθ. 6,3 ἐθέδζυκ ιε, Κφνζε, ὅηζ ἀζεεκήξ εἰιζ· ἴαζαί ιε, Κφνζε, ὅηζ ἐηανάπεδ 

ηὰ ὀζηᾶ ιμο,  

Ταθ. 6,3 Δθέδζέ ιε, Θονζε, δζυηζ είιαζ ζςιαηζηχξ ηαζ ροπζηχξ αζεεκήξ. 

Θενάπεοζε, Θονζε, ειέ ημκ αζεεκή, δζυηζ ηαζ αοηά ηα μζηά ιμο έπμοκ 

ηαναπεή ελ αζηίαξ ηςκ αιανηζχκ ιμο.  

Ψαθ. 6,4 ηαὶ  ροπή ιμο ἐηανάπεδ ζθυδνα· ηαὶ ζφ, Κφνζε, ἕςξ πυηε;  

Ταθ. 6,4 Ζ δε ροπή ιμο επθδιιφνζζεκ απυ ηαναπήκ ηαζ ακεζηαηχεδ ελ αζηίαξ ηδξ 

δζηαίαξ ζμο μνβήξ. Δςξ πυηε υιςξ, Θονζε, εα ζηέηδξ ιαηνάκ απυ ειέ ηαζ 

ςνβζζιέκμξ εα ζηνέθδξ αθθμφ ημ πνυζςπυκ ζμο;  

Ψαθ. 6,5 ἐπίζηνερμκ, Κφνζε, ῥῦζαζ ηὴκ ροπήκ ιμο, ζζυκ ιε ἕκεηεκ ημῦ 

ἐθέμοξ ζμο.  

Ταθ. 6,5 Πηνέρε, Θονζε, ημ πνυζςπυκ ζμο πνμξ ειέ. Γθφηςζε ημ ζχια ηαζ ηδκ 

ροπήκ ιμο απυ ηαξ ζοιθμνάξ. Πχζε ιε, υπζ δζα ηαξ ηαθάξ ιμο πνάλεζξ, 

αθθά δζα ηδκ άπεζνμκ εοζπθαβπκίακ ζμο.  



Ψαθ. 6,6 ὅηζ μὐη ἔζηζκ ἐκ ηῶ εακάηῳ ὁ ικδιμκεφςκ ζμο· ἐκ δὲ ηῶ ᾅδῃ ηίξ 

ἐλμιμθμβήζεηαί ζμζ;  

Ταθ. 6,6 Γζυηζ, εάκ απμεάκδ ηακείξ αιεηακυδημξ ηαζ ηαηααή ζημκ άδδκ, δεκ είκαζ 

δοκαηυκ κα ζε εκεοιήηαζ, Θονζε. Δζξ ημκ άδδκ πμζυξ αιεηακυδημξ είκαζ 

δοκαηυκ κα ζε δμλμθμβήζδ; Δβχ υιςξ, Θονζε, ιεηακμχκ δζα ηαξ 

πανααάζεζξ ιμο ηθαίς.  

Ψαθ. 6,7 ἐημπίαζα ἐκ ηῶ ζηεκαβιῶ ιμο, θμφζς ηαε᾿ ἑηάζηδκ κφηηα ηὴκ 

ηθίκδκ ιμο, ἐκ δάηνοζί ιμο ηὴκ ζηνςικήκ ιμο ανέλς.  

Ταθ. 6,7 Δημπίαζα, απέηαια απυ ημοξ ζηεκαβιμφξ ιμο δζα ηαξ πανεηηννπάξ ιμο. 

Δθμοζα ηαζ θμφγς ηάεε κφηηα ημ ηνεααάηζ ιμο ηαζ ανέπς ιε ηα άθεμκα 

δάηνοά ιμο ημ ζηνχια ιμο.  

Ψαθ. 6,8 ἐηανάπεδ ἀπὸ εοιμῦ ὁ ὀθεαθιυξ ιμο, ἐπαθαζχεδκ ἐκ πᾶζζ ημῖξ 

ἐπενμῖξ ιμο.  

Ταθ. 6,8 Θθαίς ζοκεπχξ ελ αζηίαξ ηδξ μνβήξ ζμο ηαζ απυ ηα δάηνοά ιμο επυκεζακ 

ηα ιάηζα ιμο. Δβζκα αζήιακημξ, ζακ ημ παθδςιέκμ έκδοια, ηαζ 

πενζθνμκδιέκμξ απυ ημοξ επενμφξ ιμο.  

Ψαθ. 6,9 ἀπυζηδηε ἀπ᾿ ἐιμῦ πάκηεξ μἱ ἐνβαγυιεκμζ ηὴκ ἀκμιίακ, ὅηζ 

εἰζήημοζε Κφνζμξ ηξ θςκξ ημῦ ηθαοειμῦ ιμο·  

Ταθ. 6,9 Αθθά ημ έθεμξ ημο Θονίμο είκαζ άπεζνμκ ηαζ δζα ημφημ εζξ αοηυ εθπίγς ηαζ 

θςκάγς πνμξ ημοξ επενμφξ ιμο· θφβεηε ιαηνοά απυ ιέκα 

ηαηεκηνμπζαζιέκμζ, υζμζ ενβάγεζεε ηδκ ακμιίακ. Γεκ ζαξ θμαμφιαζ, 

δζυηζ είιαζ αέααζμξ υηζ μ Θονζμξ εδέπεδ ιε εοιέκεζακ ηδκ πνμζεοπήκ, πμο 

ιε δάηνοα ηαζ ηθαοειμφξ ημο απδφεοκα.  

Ψαθ. 6,10 ἢημοζε Κφνζμξ ηξ δεήζεχξ ιμο, Κφνζμξ ηὴκ πνμζεοπήκ ιμο 

πνμζεδέλαημ.  

Ταθ. 6,10 Ζημοζεκ μ Θονζμξ ηδκ δέδζίκ ιμο. Ν Θονζμξ εοδνεζηήεδ κα ηάιδ δεηηήκ 

ηδκ πνμζεοπήκ ιμο.  



Ψαθ. 6,11 αἰζποκεείδζακ ηαὶ ηαναπεείδζακ ζθυδνα πάκηεξ μἱ ἐπενμί ιμο, 

ἀπμζηναθείδζακ ηαὶ ηαηαζζποκεείδζακ ζθυδνα δζὰ ηάπμοξ. 

Ταθ. 6,11 Αξ ηαηεκηνμπζαζεμφκ ηαζ αξ ηονζεοεμφκ απυ θυαμκ ηαζ ηνυιμκ μζ επενμί 

ιμο. Αξ βονίζμοκ μπίζς ηαζ πακζηυαθδημζ αξ ηναπμφκ εζξ θοβήκ, αξ 

ηαηαζζποκεμφκ βνήβμνα.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 7 

  

Ψαθιὸξ ηῶ Γαοΐδ, ὃκ ᾖζε ηῶ Κονίῳ ὑπὲν ηκ θυβςκ Χμοζὶ οἱμῦ 

Ἰειεκεί. 

Ψαθ. 7,2 Κφνζε ὁ Θευξ ιμο, ἐπὶ ζμὶ ἢθπζζα· ζζυκ ιε ἐη πάκηςκ ηκ 

δζςηυκηςκ ιε ηαὶ ῥῦζαί ιε,  

Ταθ. 7,2 Θονζε, μ Θευξ ιμο, εζξ ζε εζηήνζλα υθαξ ιμο ηαξ εθπίδαξ. Πχζε ιε απυ 

υθμοξ ημοξ επενμφξ ιμο, μζ μπμίμζ ιε ηαηαδζχημοκ ηαζ βθφηςζέ ιε απυ 

αοημφξ, ηαζ ιάθζζηα απυ ημκ ανπδβυκ ηςκ ημκ Ααεζζαθχι,  

Ψαθ. 7,3 ιήπμηε ἁνπάζῃ ὡξ θέςκ ηὴκ ροπήκ ιμο, ιὴ ὄκημξ θοηνμοιέκμο 

ιδδὲ ζῴγμκημξ.  

Ταθ. 7,3 δζα κα ιδ ανπάζδ αοηυξ ηαζ ςξ θέςκ άβνζμξ ηαηαζπανάλδ ηδκ γςήκ ιμο, 

αθμφ δεκ εα οπάνπδ ζημ πθεονυκ ιμο ηακείξ, δζα κα ιε βθοηχζδ ηαζ κα 

ιε ζχζδ.  

Ψαθ. 7,4 Κφνζε ὁ Θευξ ιμο, εἰ ἐπμίδζα ημῦημ, εἰ ἔζηζκ ἀδζηία ἐκ πενζί ιμο,  

Ταθ. 7,4 Θονζε ηαζ Θεέ ιμο, εάκ δζέπναλα αοηυ ημ ηαηυκ, δζα ηα μπμίμκ ιε 

ηαηαδζχημοκ, εάκ αζ πείνεξ ιμο έηαιακ ηάημζακ αδζηίακ εκακηίμκ ηςκ,  



Ψαθ. 7,5 εἰ ἀκηαπέδςηα ημῖξ ἀκηαπμδζδμῦζί ιμζ ηαηά, ἀπμπέζμζιζ ἄνα ἀπὸ 

ηκ ἐπενκ ιμο ηεκυξ·  

Ταθ. 7,5 εάκ ακηαπέδςηα πμηέ ηάηζ ηαηυκ ζημοξ επενμφξ ιμο, μζ μπμίμζ ζοκεπχξ 

ιε ηαηαδζχημοκ ηαζ ιε αδζημφκ, αξ πάζς ηάεε εθπίδα ζςηδνίαξ απυ ηα 

πένζα ηςκ επενχκ ιμο, αξ πέζς κζηδιέκμξ απυ αοημφξ, ένδιμξ ηαζ 

βοικςιέκμξ απυ ηάεε ζοιπανάζηαζζκ.  

Ψαθ. 7,6 ηαηαδζχλαζ ἄνα ὁ ἐπενὸξ ηὴκ ροπήκ ιμο ηαὶ ηαηαθάαμζ ηαὶ 

ηαηαπαηήζαζ εἰξ βκ ηὴκ γςήκ ιμο ηαὶ ηὴκ δυλακ ιμο εἰξ πμῦκ 

ηαηαζηδκχζαζ. (δζάραθια).  

Ταθ. 7,6 Αξ ιε ηαηαδζχλδ, ιαγή ιε ημοξ επενμφξ ιμο, μ ανπδβυξ ηςκ, αξ ιε 

ζοθθάαδ αζπιάθςημκ, αξ πμδμπαηήζδ ηάης ζημ πχια ηαζ αξ ελεοηεθίζδ 

ηδκ γςήκ ιμο ηαζ αξ ζηεπάζδ ιε ημ πχια ημο ηάθμο υθδκ ηδκ δυλακ ιμο.  

Ψαθ. 7,7 ἀκάζηδεζ, Κφνζε, ἐκ ὀνβῆ ζμο, ὑρχεδηζ ἐκ ημῖξ πέναζζ ηκ ἐπενκ 

ζμο. ἐλεβένεδηζ, Κφνζε ὁ Θευξ ιμο, ἐκ πνμζηάβιαηζ, ᾧ ἐκεηείθς,  

Ταθ. 7,7 Αθθ' εβχ, Θονζε, δεκ εέθς κα εηδζηδεχ μ ίδζμξ ημοξ επενμφξ ιμο· δζα 

ημφημ ζε παναηαθχ, ζήης, Θονζε, ςνβζζιέκμξ εκακηίμκ αοηχκ. 

Φακένςζε ημ φρμξ ηδξ αηαηακίηδημο δοκάιεχξ ζμο έςξ εζξ ηα πέναηα 

ημο ζηναημπέδμο ηςκ επενχκ ζμο, χζηε ηακείξ κα ιδ δζαθφβδ ηδκ 

ηζιςνίακ. Θονζε μ Θευξ ιμο, ζήης εζξ πνμζηαζίακ ιμο, ζφιθςκα 

άθθςζηε ηαζ ιε ημκ Λμιμκ, ημκ μπμίμκ έπεζξ ζπεηζηχξ δζαηάλεζ, κα 

ηζιςνμφκηαζ δδθαδή μζ ηαημί, μζ δε ηαθμί κα πνμζηαηεφςκηαζ ηαζ 

αιείαςκηαζ.  

Ψαθ. 7,8 ηαὶ ζοκαβςβὴ θακ ηοηθχζεζ ζε, ηαὶ ὑπὲν ηαφηδξ εἰξ ὕρμξ 

ἐπίζηνερμκ.  

Ταθ. 7,8 Θαζ υηακ, Θονζε, απμημααζηήζδξ δζηαζμζφκδκ, ηυηε πθήεδ θαχκ ιε 

πίζηζκ εα ζε πενζαάθθμοκ, πνμξ πάνζκ δε αοηήξ ηδξ ζοβηεκηνχζεςξ ηςκ 

πζζηχκ θαχκ, ακέαα ζημ ιεβαθεζχδεξ αήια ηδξ δζηαζμζφκδξ ηαζ 

αβαευηδηάξ ζμο.  



Ψαθ. 7,9 Κφνζμξ ηνζκεῖ θαμφξ. ηνῖκυκ ιε, Κφνζε, ηαηὰ ηὴκ δζηαζμζφκδκ ιμο ηαὶ 

ηαηὰ ηὴκ ἀηαηίακ ιμο ἐπ᾿ ἐιμί.  

Ταθ. 7,9 Ν Θονζμξ εα ηνίκδ ανβά δ βνήβμνα υθμοξ ημοξ θαμφξ. Θνίκε ηαζ ειέ 

ηχνα, Θονζε, ακάθμβα ιε ηδκ δζηαζμζφκδκ, πμο έςξ ηχνα έπς δείλεζ· ηαζ 

ζφιθςκα ιε ηδκ αεςυηδηά ιμο απέκακηζ ηςκ επενχκ ιμο δείλε εζξ ειέ 

ηδκ ζδζηήκ ζμο αβαευηδηα.  

Ψαθ. 7,10 ζοκηεθεζεήης δὴ πμκδνία ἁιανηςθκ ηαὶ ηαηεοεοκεῖξ δίηαζμκ, 

ἐηάγςκ ηανδίαξ ηαὶ κεθνμὺξ ὁ Θευξ.  

Ταθ. 7,10 Θέζε, Θονζε, έκα ηένια εζξ ηδκ ηαηίακ ηςκ αιανηςθχκ ακενχπςκ. Δηζζ 

εα μδδβήζδξ, ζο Θονζε, ακεκυπθδημκ ηαζ απνυζημπημκ ημκ δίηαζμκ ζημκ 

δνυιμκ ηδξ ανεηήξ, δζυηζ βκςνίγεζξ ηα αάεδ ηςκ ακενςπίκςκ ηανδζχκ, 

ηαξ ζηέρεζξ ηαζ ηαξ επζεοιίαξ αοηχκ.  

Ψαθ. 7,11 δζηαία  αμήεεζά ιμο πανὰ ημῦ Θεμῦ ημῦ ζῴγμκημξ ημὺξ εὐεεῖξ ηῆ 

ηανδίᾳ.  

Ταθ. 7,11 Γζηαία εα είκαζ δ πνμξ ειέ αμήεεζά ζμο, Θονζε, δζυηζ ζο είζαζ Θευξ, μ 

μπμίμξ ζχγεζξ υθμοξ υζμζ έπμοκ εοεείακ ηαζ εζθζηνζκή ηδκ ηανδίακ.  

Ψαθ. 7,12 ὁ Θεὸξ ηνζηὴξ δίηαζμξ ηαὶ ἰζπονὸξ ηαὶ ιαηνυεοιμξ ηαὶ ιὴ ὀνβὴκ 

ἐπάβςκ ηαε᾿ ἑηάζηδκ ιένακ.  

Ταθ. 7,12 Ν Θευξ είκαζ ηνζηήξ δίηαζμξ ηαζ ζζπονυξ ηαζ ιαηνυεοιμξ ηαζ δεκ 

επζθένεζ ηδκ μνβήκ ημο ιε ηαεδιενζκάξ πμζκάξ ηαζ ηζιςνίαξ εκακηίμκ 

ηςκ αιανηςθχκ ακενχπςκ.  

Ψαθ. 7,13 ἐὰκ ιὴ ἐπζζηναθηε, ηὴκ ῥμιθαίακ αὐημῦ ζηζθαχζεζ, ηὸ ηυλμκ 

αὐημῦ ἐκέηεζκε ηαὶ ημίιαζεκ αὐηυ·  

Ταθ. 7,13 Δάκ υιςξ ζεζξ μζ αιανηςθμί ηαηαθνμκήζεηε ηδκ ιαηνμεοιίακ ημο Θεμφ 

ηαζ δεκ ιεηακμήζεηε, μ Θονζμξ εα ηνμπίζδ ηδκ νμιθαίακ ημο, ημ ηυλμκ 

ημο ημ έπεζ ήδδ έημζιμκ εκακηίμκ ζαξ.  



Ψαθ. 7,14 ηαὶ ἐκ αὐηῶ ημίιαζε ζηεφδ εακάημο, ηὰ αέθδ αὐημῦ ημῖξ 

ηαζμιέκμζξ ἐλεζνβάζαημ.  

Ταθ. 7,14 Θαζ ζημ ηυλμκ αοηυ μ Θονζμξ εημπμεέηδζε ηα εακαηδθυνα ημο αέθδ, ηα 

μπμία δημίιαζε εκακηίμκ ηςκ θθμβζγμιέκςκ ηαζ ελαπημιέκςκ απυ ηδκ 

ηαηυηδηα ηαζ ηα πάεδ αιεηακμήηςκ αιανηςθχκ.  

Ψαθ. 7,15 ἰδμὺ ὠδίκδζεκ ἀδζηίακ, ζοκέθααε πυκμκ ηαὶ ἔηεηεκ ἀκμιίακ.  

Ταθ. 7,15 Ηδμφ, αοηυξ μ επενυξ ιμο εηονζεφεδ απυ ςδίκαξ δζα ημ ηαη' ειμφ ηαηυκ, 

ζοκέθααεκ εηζζ εζξ ηδκ ροπήκ ημο ζπέδζμκ πυκμο εκακηίμκ ιμο, εβέκκδζε 

δε ηδκ πανακμιίακ, δ μπμία εα εηζπάζδ εζξ αάνμξ ημο.  

Ψαθ. 7,16 θάηημκ ὤνολε ηαὶ ἀκέζηαρεκ αὐηυκ, ηαὶ ἐιπεζεῖηαζ εἰξ αυενμκ, ὃκ 

εἰνβάζαημ·  

Ταθ. 7,16 Ζκμζλε ςζάκ παβίδα θάηημκ, δζα κα ιε ζοθθάαδ εζξ αοηυκ, υπςξ 

ζοθθαιαάκμοκ ηα άβνζα εδνία, ημκ ακεζηάθεοζεκ, χζηε κα ιδ θαίκεηαζ. 

Νιςξ υπζ εβχ, αθθά αοηυξ εα πέζδ ιέζα ζημκ αυενμκ, ημκ μπμίμκ ιε 

ηυζδκ ηέπκδκ ηαηεζηεφαζε.  

Ψαθ. 7,17 ἐπζζηνέρεζ ὁ πυκμξ αὐημῦ εἰξ ηεθαθὴκ αὐημῦ, ηαὶ ἐπὶ ημνοθὴκ 

αὐημῦ  ἀδζηία αὐημῦ ηαηααήζεηαζ.  

Ταθ. 7,17 Πακ πέηνα εα βονίζδ απυ ρδθά ηαζ εα πέζδ εζξ ηδκ ηεθαθήκ ημο ημ 

ηαηυκ αοηυ, πμο ιε πμκδνίακ ηαζ ηυπμκ πμθφκ δημίιαζεκ εκακηίμκ ιμο. 

Δζξ ηδκ ημνοθήκ ημο εα ηαηεαή αανεία ηαζ ζοκηνζπηζηή δ αδζηία ημο.  

Ψαθ. 7,18 ἐλμιμθμβήζμιαζ ηῶ Κονίῳ ηαηὰ ηὴκ δζηαζμζφκδκ αὐημῦ ηαὶ ραθ 

ηῶ ὀκυιαηζ Κονίμο ημῦ ρίζημο. 

Ταθ. 7,18 Δβχ δέ, ζςζιέκμξ απυ ηδκ αβαευηδηα ηαζ δφκαιζκ ημο Θονίμο, εα 

ακοικμθμβχ ημκ Θονζμκ δζα ηδκ δζηαζμζφκδκ ημο αοηήκ ηαζ εα ράθθς 

φικμοξ δμλμθμβίαξ ζημ υκμια Θονίμο ημο ρζζημο.  

  



  

ΨΑΛΜΟΣ 8 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ, ὑπὲν ηκ θδκκ· ραθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 8,2 Κφνζε ὁ Κφνζμξ ικ, ὡξ εαοιαζηὸκ ηὸ ὄκμιά ζμο ἐκ πάζῃ ηῆ βῆ· 

ὅηζ ἐπήνεδ  ιεβαθμπνέπεζά ζμο ὑπενάκς ηκ μὐνακκ.  

Ταθ. 8,2 Θονζε μ ηφνζμξ υθςκ ηςκ ακενχπςκ, ζδζαζηένςξ δε διχκ ηςκ πζζηχκ, 

πυζμκ λαημοζηυκ ηαζ μθυθαιπνμκ πνμαάθθεζ ημ υκμιά ζμο εζξ υθδκ ηδκ 

βδκ, εζξ υθα ηα δδιζμονβήιαηά ζμο! Ζ ιεβαθμπνέπεζά ζμο ςξ 

δδιζμονβμφ είκαζ αζοβηνίηςξ θαιπνμηένα απυ ηδκ θαιπνυηδηα ηςκ 

μονακίςκ ηυζιςκ, ημοξ μπμίμοξ ζο εδδιμφνβδζεξ.  

Ψαθ. 8,3 ἐη ζηυιαημξ κδπίςκ ηαὶ εδθαγυκηςκ ηαηδνηίζς αἶκμκ ἕκεηα ηκ 

ἐπενκ ζμο ημῦ ηαηαθῦζαζ ἐπενὸκ ηαὶ ἐηδζηδηήκ.  

Ταθ. 8,3 Απυ ηα ζηυιαηα ηαζ αοηχκ αηυιδ ηςκ κδπίςκ ηαζ εδθαγυκηςκ παζδίςκ 

ήημοζαξ ηαζ αημφεζξ ηέθεζμκ φικμκ πίζηεςξ ηαζ δμλμθμβίαξ πνμξ ζέ, εζξ 

πείζια ηςκ ιεβάθςκ απίζηςκ επενχκ ζμο ηαζ εζξ ηαηαγεοηεθζζιυκ ηαζ 

ελμοδέκςζζκ εηείκμο, μ μπμίμξ ημθιά κα πανμοζζαζεή επενυξ ηαζ 

ακηίδζηυξ ζμο.  

Ψαθ. 8,4 ὅηζ ὄρμιαζ ημὺξ μὐνακμφξ, ἔνβα ηκ δαηηφθςκ ζμο, ζεθήκδκ ηαὶ 

ἀζηέναξ, ἃ ζὺ ἐεειεθίςζαξ·  

Ταθ. 8,4 Νηακ ακορχκς ηα αθέιιαηά ιμο ζημοξ μονακμφξ ηαζ αθέπς ηα 

ακανίειδηα οπένμπα εηεί δδιζμονβήιαηά ζμο, ηα μπμία πςνίξ ηυπμκ 

ζακ ιε ηα δάηηοθα απθχξ ηςκ πεζνχκ ζμο έηαιεξ, ηδκ ζεθήκδκ δδθαδή 

ηαζ ημοξ αζηέναξ, ηα μπμία ζο εζηενέςζεξ ζημ απένακημκ πάμξ ημο 

μονακμφ, δζενςηχιαζ ηαζ θέβς·  

Ψαθ. 8,5 ηί ἐζηζκ ἄκενςπμξ, ὅηζ ιζικῄζηῃ αὐημῦ; ἠ οἱὸξ ἀκενχπμο, ὅηζ 



ἐπζζηέπηῃ αὐηυκ;  

Ταθ. 8,5 ηζ είκαζ αοηυξ μ άκενςπμξ, μ ηυζμκ ιζηνυξ ηαζ αθακήξ ειπνυξ ζημ 

ιεβαθμπνεπέξ ζφιπακ ζμο, χζηε ζο κα ηαηαδέπεζαζ κα ημκ εκεοιήζαζ; 

Ζ ηζ είκαζ ηάεε απυβμκμξ ημο ακενχπμο, χζηε ζο ηυζμκ παηνζηχξ ηαζ 

ζδζαζηένςξ κα θνμκηίγδξ δζ' αοηυκ;  

Ψαθ. 8,6 θάηηςζαξ αὐηὸκ αναπφ ηζ παν᾿ ἀββέθμοξ, δυλῃ ηαὶ ηζιῆ 

ἐζηεθάκςζαξ αὐηυκ,  

Ταθ. 8,6 Ρμκ εδδιζμφνβδζεξ μθίβμκ ηαηχηενμκ απυ ημοξ αββέθμοξ, ιε δυλακ υιςξ 

ηαζ ηζιήκ ημκ έπεζξ ζηεθακχζεζ,  

Ψαθ. 8,7 ηαὶ ηαηέζηδζαξ αὐηὸκ ἐπὶ ηὰ ἔνβα ηκ πεζνκ ζμο· πάκηα ὑπέηαλαξ 

ὑπμηάης ηκ πμδκ αὐημῦ,  

Ταθ. 8,7 δζυηζ ημκ εβηαηέζηδζεξ ηαζ ημκ ακεηήνολεξ ααζζθέα εζξ υθα ηα ένβα ηςκ 

πεζνχκ ζμο, εζξ υθα ηα επίβεζα δδιζμονβήιαηά ζμο.  

Ψαθ. 8,8 πνυααηα ηαὶ αυαξ ἁπάζαξ, ἔηζ δὲ ηαὶ ηὰ ηηήκδ ημῦ πεδίμο,  

Ταθ. 8,8 Ρα πάκηα οπέηαλεξ ηάης απυ ηδκ ελμοζίακ ημο, υπζ ιυκμκ ηα ηαημζηίδζα 

γχα, πνυααηα ηαζ υθα ηα αυσδζα, αθθά ηαζ αοηά αηυιδ ηα άβνζα εδνία 

ηδξ οπαίενμο·  

Ψαθ. 8,9 ηὰ πεηεζκὰ ημῦ μὐνακμῦ ηαὶ ημὺξ ἰπεφαξ ηξ εαθάζζδξ, ηὰ 

δζαπμνεουιεκα ηνίαμοξ εαθαζζκ.  

Ταθ. 8,9 ηα ηαπφηαηα πηδκά, πμο δζαζπίγμοκ ημοξ μονακμφξ, ηα ακανίειδηα 

ράνζα ηδξ εαθάζζδξ, ηα ιεβάθα ηήηδ, ηα μπμία ηνέπμοκ δζα ηςκ 

οδαηίκςκ δνυιςκ ηςκ ςηεακχκ.  

Ψαθ. 8,10 Κφνζε ὁ Κφνζμξ ικ, ὡξ εαοιαζηὸκ ηὸ ὄκμιά ζμο ἐκ πάζῃ ηῆ βῆ! 

Ταθ. 8,10 Θονζε μ Θονζμξ διχκ, πυζμκ θαιπνυκ ηαζ ιεβαθεζχδεξ πνμαάθθεηαζ ημ 

πακέκδμλμκ υκμιά ζμο εζξ υθδκ ηδκ βδκ!  



  

  

ΨΑΛΜΟΣ 9 (Οζ ζηζπμζ 22-39 ακηζζημζπμοκ ζημ Μαζ. 10,1-18) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ, ὑπὲν ηκ ηνοθίςκ ημῦ οἱμῦ· ραθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 9,2 λμιμθμβήζμιαί ζμζ, Κφνζε, ἐκ ὅθῃ ηανδίᾳ ιμο, δζδβήζμιαζ πάκηα 

ηὰ εαοιάζζά ζμο·  

Ταθ. 9,2 Θα ζε δμλμθμβήζς Θονζε, ιε υθδκ ιμο ηδκ ηανδίακ, εα δζδβδεχ ιε 

εοβκςιμζφκδκ υθα ηα εαοιαζηά ζμο ένβα.  

Ψαθ. 9,3 εὐθνακεήζμιαζ ηαὶ ἀβαθθζάζμιαζ ἐκ ζμί, ραθ ηῶ ὀκυιαηί ζμο, 

Ὕρζζηε.  

Ταθ. 9,3 Θα πθδιιονίζς απυ πανάκ ηαζ αβαθθίαζζκ ακαθμβζγυιεκμξ ηδκ παηνζηήκ 

ζμο πακημδφκαιμκ πνμζηαζίακ. Θα ράθθς φικμοξ δμλμθμβίαξ πνμξ ημ 

πάκηζιμκ υκμιά ζμο, ρζζηε Θονζε.  

Ψαθ. 9,4 ἐκ ηῶ ἀπμζηναθκαζ ηὸκ ἐπενυκ ιμο εἰξ ηὰ ὀπίζς, ἀζεεκήζμοζζ ηαὶ 

ἀπμθμῦκηαζ ἀπὸ πνμζχπμο ζμο,  

Ταθ. 9,4 Νηακ ηαηεηνμπχεδζακ ηαζ πακζηυαθδημζ εηνάπδζακ εζξ θοβήκ μζ επενμί 

ιμο, ζοκεηνίαδ δ δφκαιίξ ηςκ. Αοημί ελδθακίζεδζακ, επάεδζακ ελ 

μθμηθήνμο, ιυθζξ εθάκδ ημ πνμζηαηεοηζηυκ δζ' ειέ, ημ ςνβζζιέκμκ δζ' 

εηείκμοξ, πνυζςπυκ ζμο.  

Ψαθ. 9,5 ὅηζ ἐπμίδζαξ ηὴκ ηνίζζκ ιμο ηαὶ ηὴκ δίηδκ ιμο, ἐηάεζζαξ ἐπὶ ενυκμο 

ὁ ηνίκςκ δζηαζμζφκδκ.  

Ταθ. 9,5 Γζυηζ ζο, ςξ δίηαζμξ ηαζ πακημδφκαιμξ ηνζηήξ, έηνζκεξ ηδκ οπυεεζίκ ιμο, 

έηαιεξ δίηδκ οπέν ειμφ. Δηάεζζεξ ζημκ ααζζθζηυκ δζηαζηζηυκ ζμο 



ενυκμκ, ζο μ μπμίμξ ηνίκζημοξ πάκηαξ ηαζ ηα πάκηα ιε δζηαζμζφκδκ.  

Ψαθ. 9,6 ἐπεηίιδζαξ ἔεκεζζ, ηαὶ ἀπχθεημ ὁ ἀζεαήξ· ηὸ ὄκμια αὐημῦ 

ἐλήθεζραξ εἰξ ηὸκ αἰκα ηαὶ εἰξ ηὸκ αἰκα ημῦ αἰκμξ.  

Ταθ. 9,6 Δαβαθεξ ηαηαδζηαζηζηήκ απυθαζζκ ηαηά ηςκ εεκχκ αοηχκ, ημοξ ήθεβλεξ 

δζα ηαξ πανακμιίαξ ηςκ ηαζ ηαηεζηνάθδζακ μζ αζεαείξ αοημί. Ρμ υκμιά 

ηςκ, πμο δζ' άθθμοξ ιεκ είπε ηαηακηήζεζ θυαδηνμκ, δζ' άθθμοξ δε 

αλζμγήθεοημκ, ημ έζαδζεξ άπαλ δζα πακηυξ, χζηε κα ιδ αημοζεή πμηε 

πθέμκ.  

Ψαθ. 9,7 ημῦ ἐπενμῦ ἐλέθζπμκ αἱ ῥμιθαῖαζ εἰξ ηέθμξ, ηαὶ πυθεζξ ηαεεῖθεξ· 

ἀπχθεημ ηὸ ικδιυζοκμκ αὐημῦ ιεη᾿ ἢπμο,  

Ταθ. 9,7 Αζ πμθειζηαί εακαηδθυνμζ ιεβάθαζ ζπάεαζ ημο επενμφ αοημφ ηαζ αζ 

άθθαζ πμθειζηαί ιδπακαί ηαηεζηνάθδζακ ελ μθμηθήνμο· ηαξ 

ςπονςιέκαξ ημο πυθεζξ ηαηεηνήικζζεξ ηαζ δ ακάικδζίξ ημο ελδθακίζεδ 

ιεηά αμήξ.  

Ψαθ. 9,8 ηαὶ ὁ Κφνζμξ εἰξ ηὸκ αἰκα ιέκεζ. ημίιαζεκ ἐκ ηνίζεζ ηὸκ ενυκμκ 

αὐημῦ,  

Ταθ. 9,8 Ν Θονζμξ υιςξ ηαζ απεζνμηέθεζμξ Θευξ ιέκεζ ζημκ αζχκα. Ζημίιαζε ηαζ 

έπεζ πάκημηε έημζιμκ ημκ ααζζθζηυκ ενυκμκ ηδξ δζηαίαξ ημο ηνίζεςξ.  

Ψαθ. 9,9 ηαὶ αὐηὸξ ηνζκεῖ ηὴκ μἰημοιέκδκ ἐκ δζηαζμζφκῃ, ηνζκεῖ θαμὺξ ἐκ 

εὐεφηδηζ.  

Ταθ. 9,9 Αοηυξ εα ηνίκδ ηαζ εα δζηάζδ ηδκ μζημοιέκδκ ιε δζηαζμζφκδκ, εα ηνίκδ 

ημοξ θαμφξ ηδξ βδξ ιε απνμζςπμθδρίακ ηαζ εοεφηδηα.  

Ψαθ. 9,10 ηαὶ ἐβέκεημ Κφνζμξ ηαηαθοβὴ ηῶ πέκδηζ, αμδεὸξ ἐκ εὐηαζνίαζξ ἐκ 

εθίρεζζ·  

Ταθ. 9,10 Δηζζ μ Θονζμξ έβζκε ηαηαθφβζμκ δζα ημοξ πηςπμφξ ηαζ ημοξ αδοκάημοξ. 

Βμδευξ αοηχκ εζξ ηδκ ηαηάθθδθμκ ζηζβιήκ, υηακ αοημί εονίζηςκηαζ οπυ 



ημ ηνάημξ εθίρεςκ ηαζ αδζηζχκ.  

Ψαθ. 9,11 ηαὶ ἐθπζζάηςζακ ἐπὶ ζμὶ μἱ βζκχζημκηεξ ηὸ ὄκμιά ζμο, ὅηζ μὐη 

ἐβηαηέθζπεξ ημὺξ ἐηγδημῦκηάξ ζε, Κφνζε.  

Ταθ. 9,11 Δζξ ζέ, θμζπυκ, αξ έπμοκ ζηδνζβιέκαξ ηαξ εθπίδαξ ηςκ υζμζ ζε εβκχνζζακ, 

δζυηζ ζο δεκ εβηαηαθείπεζξ πμηέ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ ιεηά πυεμο ζε γδημφκ 

ηαζ πνμξ ζε ηαηαθεφβμοκ.  

Ψαθ. 9,12 ράθαηε ηῶ Κονίῳ, ηῶ ηαημζημῦκηζ ἐκ Σζχκ, ἀκαββείθαηε ἐκ ημῖξ 

ἔεκεζζ ηὰ ἐπζηδδεφιαηα αὐημῦ,  

Ταθ. 9,12 Ταθαηε, θμζπυκ, υθμζ φικμοξ δμλμθμβίαξ ηαζ εοπανζζηίαξ πνμξ ημκ 

Θονζμκ, μ μπμίμξ ιέκεζ ζημκ ζενυκ ηυπμκ, εζξ ηδκ Πζχκ. Γζαθαθήζαηε εζξ 

υθα ηα έεκδ ηα ιεβαθμονβήιαηα αοημφ.  

Ψαθ. 9,13 ὅηζ ἐηγδηκ ηὰ αἵιαηα αὐηκ ἐικήζεδ, μὐη ἐπεθάεεημ ηξ ηναοβξ 

ηκ πεκήηςκ.  

Ταθ. 9,13 Γζυηζ μ Θονζμξ, μ εηδζηδηήξ ηςκ αεχςκ αζιάηςκ ηαζ ηζιςνυξ ηςκ 

εβηθδιαηζχκ, εκεεοιήεδ ημοξ αδζηδεέκηαξ, ειαηνμεφιδζε δζα ημκ 

εβηθδιαηίακ, αθθά δεκ εθδζιυκδζε ηδκ ζηεζίακ ηςκ δεμιέκςκ πνμξ 

αοηυκ πηςπχκ ηαζ αδοκάηςκ ηαζ αδζημοιέκςκ.  

Ψαθ. 9,14 ἐθέδζυκ ιε, Κφνζε, ἴδε ηὴκ ηαπείκςζίκ ιμο ἐη ηκ ἐπενκ ιμο, ὁ 

ὑρκ ιε ἐη ηκ ποθκ ημῦ εακάημο,  

Ταθ. 9,14 Δθέδζε ιε, Θονζε, ίδε ημκ ελεοηεθζζιυκ, ημκ μπμίμκ οπέζηδκ εη ιένμοξ 

ηςκ επενχκ ιμο. Πο, μ μπμίμξ ζοκεπχξ απυ εακαζίιμοξ ηζκδφκμοξ ιε 

ζχγεζξ, ζο πμο ιε ανπάγεζξ απυ αοηάξ άημια ηαξ πφθαξ ημο εακάημο, ηαζ 

ιμο πανίγεζξ δυλακ,  

Ψαθ. 9,15 ὅπςξ ἂκ ἐλαββείθς πάζαξ ηὰξ αἰκέζεζξ ζμο ἐκ ηαῖξ πφθαζξ ηξ 

εοβαηνὸξ Σζχκ. ἀβαθθζάζμιαζ ἐπὶ ηῶ ζςηδνίῳ ζμο.  

Ταθ. 9,15 δείλε ηαζ ηχνα ηδκ πνμζηαζίακ ζμο, δζα κα δζαθαθήζς, εθεφεενμξ πθέμκ 



ηαζ αζθαθήξ, υθαξ ηαξ δμλμθμβίαξ ζμο εζξ ηαξ πφθαξ ηδξ Πζχκ, ηδκ 

μπμίακ ςξ εοβαηένα ζμο αβαπάξ. Ρμηε εβχ εα πθδιιονίζς απυ 

αβαθθζαζζκ δζα ηδκ ζςηδνίακ, πμο εα ιμο έπδξ δχζεζ.  

Ψαθ. 9,16 ἐκεπάβδζακ ἔεκδ ἐκ δζαθεμνᾷ, ᾗ ἐπμίδζακ, ἐκ παβίδζ ηαφηῃ, ᾗ 

ἔηνορακ, ζοκεθήθεδ ὁ πμὺξ αὐηκ.  

Ταθ. 9,16 Ρα επενζηά υιςξ εζδςθμθαηνζηά έεκδ εαοείζεδζακ ηαζ εηυθθδζακ ζημκ 

αυναμνμκ, χζηε κα είκαζ αεααία πθέμκ δ ηαηαζηνμθή ηςκ, δζυηζ εζξ ηδκ 

παβίδα, ηδκ μπμίακ ιε πμθθήκ ηέπκδκ εζηέπαζακ, δζα κα ζοθθάαδ ηα 

ακφπμπηα αεχα εφιαηά ηςκ, εζξ αοηήκ, ςξ εζξ άθθμ δυηακμκ, 

επζάζηδηακ ηα ζδζηά ηςκ πυδζα.  

Ψαθ. 9,17 βζκχζηεηαζ Κφνζμξ ηνίιαηα πμζκ, ἐκ ημῖξ ἔνβμζξ ηκ πεζνκ αὐημῦ 

ζοκεθήθεδ ὁ ἁιανηςθυξ. (ᾠδὴ δζαράθιαημξ).  

Ταθ. 9,17 Κε ηα εαοιαζηά αοηά ένβα ηδξ δζηαζμζφκδξ ζμο βίκεηαζ οθμθάκενμκ ηαζ 

βκςζηυκ εζξ υθμκ ημκ ηυζιμκ, υηζ μ Θονζμξ πάκημηε δζηαίαξ ηνίζεζξ ηαζ 

απμθάζεζξ θαιαάκεζ ηαζ εθανιυγεζ. Δθενεκ εκ ηδ δζηαζμζφκδ ημο έηζζ ηα 

πνάβιαηα μ Θονζμξ, χζηε μ αιανηςθυξ ζοθθαιαάκεηαζ μ ίδζμξ εζξ ηα 

παβζδεοηζηά ένβα, πμο έπεζ ζηήζεζ δζα ημοξ άθθμοξ.  

Ψαθ. 9,18 ἀπμζηναθήηςζακ μἱ ἁιανηςθμὶ εἰξ ηὸκ ᾅδδκ, πάκηα ηὰ ἔεκδ ηὰ 

ἐπζθακεακυιεκα ημῦ Θεμῦ,  

Ταθ. 9,18 Αξ ηαηαδζηαζεμφκ ηαζ αξ νζθεμφκ εζξ ηαξ μδφκαξ ημο άδμο μζ 

αιεηακυδημζ αιανηςθμί, υθα ηα εζδςθμθαηνζηά έεκδ, ηα μπμία 

θδζιμκμφκ ηαζ ηαηαθνμκμφκ ημκ Θευκ.  

Ψαθ. 9,19 ὅηζ μὐη εἰξ ηέθμξ ἐπζθδζεήζεηαζ ὁ πηςπυξ,  ὑπμιμκὴ ηκ πεκήηςκ 

μὐη ἀπμθεῖηαζ εἰξ ηέθμξ.  

Ταθ. 9,19 Γζυηζ δεκ εα θδζιμκδεή ιέπνζ ηέθμοξ μ πηςπυξ ηαζ αδφκαημξ, πμο 

πζζηεφεζ ηαζ εθπίγεζ ζημκ Θευκ. Ζ εθπίδα πνμξ ημκ Θευκ ηαζ δ οπμιμκή, 

ηδκ μπμίακ δείπκμοκ ηαηά ημ δζάζηδια ηςκ εθίρεχκ ηςκ μζ πέκδηεξ, δεκ 

εα παεή, δεκ εα ιείκδ ιέπνζ ηέθμοξ πςνίξ ζηακμπμίδζζκ εη ιένμοξ ημο 



Θεμφ.  

Ψαθ. 9,20 ἀκάζηδεζ, Κφνζε, ιὴ ηναηαζμφζες ἄκενςπμξ, ηνζεήηςζακ ἔεκδ 

ἐκχπζυκ ζμο.  

Ταθ. 9,20 Πδης επάκς, Θονζε, δίηαζμξ ηαζ ζζπονυξ, ηαζ αξ ιδ ορχκεηαζ ηαζ 

ιεβαθμθνμκή μ άδζημξ ηαζ ελεοηεθζζιέκμξ άκενςπμξ. Αξ ηνζεμφκ ηαζ αξ 

δζηαζεμφκ εκχπζυκ ζμο υθα ηα αζεαή έεκδ.  

Ψαθ. 9,21 ηαηάζηδζμκ, Κφνζε, κμιμεέηδκ ἐπ᾿ αὐημφξ, βκχηςζακ ἔεκδ ὅηζ 

ἄκενςπμί εἰζζκ. (δζάραθια). 

(Μαζ. 10, 1-18) 

Ταθ. 9,21 Θέζε επάκς εζξ αοηά αοζηδνυκ κμιμεέηδκ, πμο εα ημοξ δεζιεφδ ιε ημοξ 

δζηαίμοξ κυιμοξ ηαζ εα ημοξ ηνίκδ μζάηζξ ημοξ παναααίκμοκ. Απυ ηδκ 

ζδζηήκ ζμο δζηαίακ ηαζ πακημδφκαιμκ πανέιααζζκ, αξ ιάεμοκ μζ 

εζδςθμθάηναζ, μζ εεκζημί, υηζ δεκ είκαζ ηίπμηε άθθμ πανά αζεεκείξ ηαζ 

ακυδημζ άκενςπμζ.  

Ψαθ. 9,22 Ἱκαηί, Κφνζε, ἀθέζηδηαξ ιαηνυεεκ, ὑπενμνᾷξ ἐκ εὐηαζνίαζξ ἐκ 

εθίρεζζκ;  

Ταθ. 9,22 Γζαηί, Θονζε, έπεζξ ζηαεή εζξ ηδκ πανμφζακ πενίζηαζζκ ιαηνάκ απυ 

διάξ; Γζαηί δεκ ιαξ πνμζέπεζξ ηχνα, πμο εονζζηυιεεα εζξ πενζζηάζεζξ 

εθίρεςκ;  

Ψαθ. 9,23 ἐκ ηῶ ὑπενδθακεφεζεαζ ηὸκ ἀζεα ἐιπονίγεηαζ ὁ πηςπυξ, 

ζοθθαιαάκμκηαζ ἐκ δζααμοθίμζξ, μἷξ δζαθμβίγμκηαζ.  

Ταθ. 9,23 Θαίεηαζ ιέζα ζημ ηαιίκζ εθίρεςξ ηαζ αβςκίαξ μ εκάνεημξ πηςπυξ, εζξ 

ηαζνυκ πμο οπενδθακεφεηαζ αθαγμκζηά δζα ηδκ επζηνάηδζίκ ημο μ 

αιανηςθυξ. Ποθθαιαάκμκηαζ μζ ηαθαίπςνμζ πηςπμί εζξ ηαξ παβίδαξ, ηαξ 

μπμίαξ ιε πακμονβίακ εημζιάγμοκ εκακηίμκ ηςκ μζ αιανηςθμί.  

Ψαθ. 9,24 ὅηζ ἐπαζκεῖηαζ ὁ ἁιανηςθὸξ ἐκ ηαῖξ ἐπζεοιίαζξ ηξ ροπξ αὐημῦ, ηαὶ 



ὁ ἀδζηκ ἐκεοθμβεῖηαζ·  

Ταθ. 9,24 Πηεκμπςνείηαζ μ δίηαζμξ, δζυηζ αθέπεζ κα ηαοπάηαζ ηαζ κα εαοιάγεηαζ 

απυ ημοξ μιμίμοξ ημο μ αιανηςθυξ. Βθέπεζ κα εηπθδνχκμκηαζ αζ 

αιανηςθαί επζεοιίαζ ηδξ ροπήξ εηείκμο ηαζ κα ηαθμηοπίγεηαζ μ άδζημξ 

απυ ημοξ μιμίμοξ ημο.  

Ψαθ. 9,25 πανχλοκε ηὸκ Κφνζμκ ὁ ἁιανηςθυξ· ηαηὰ ηὸ πθεμξ ηξ ὀνβξ 

αὐημῦ μὐη ἐηγδηήζεζ· μὐη ἔζηζκ ὁ Θεὸξ ἐκχπζμκ αὐημῦ.  

Ταθ. 9,25 Κε αοηήκ υιςξ ηδκ ζοιπενζθμνάκ ημο μ αιανηςθυξ, υηακ θέβδ υηζ δεκ 

εα γδηήζδ εοεφκαξ δζα ηαξ αιανηίαξ ηαζ ηαξ αδζηίαξ ημο μ Θευξ, 

ελχνβζζεκ εκακηίμκ ημο ημκ Θονζμκ. Ν αιανηςθυξ γδ, ςξ εάκ δεκ οπάνπδ 

εκχπζυκ ημο ηαζ ςξ εάκ δεκ ημκ αθέπδ μ Θευξ!  

Ψαθ. 9,26 αεαδθμῦκηαζ αἱ ὁδμὶ αὐημῦ ἐκ πακηὶ ηαζνῶ, ἀκηακαζνεῖηαζ ηὰ ηνίιαηά 

ζμο ἀπὸ πνμζχπμο αὐημῦ, πάκηςκ ηκ ἐπενκ αὐημῦ 

ηαηαηονζεφζεζ·  

Ταθ. 9,26 Δζξ ηάεε ζηζβιήκ ηαζ χνακ είκαζ νοπανμί ηαζ ανςιενμί μζ δνυιμζ ηδξ 

γςήξ ημο. Θαηαθνμκεί ηαζ ηαηαπαηεί αζοζηυθςξ ηα πνμζηάβιαηα ηαζ 

ηαξ εκημθάξ ζμο ειπνυξ εζξ ηα ιάηζα ζμο ηαζ θακηάγεηαζ εκ ηδ αθαγμκία 

ημο υηζ εα επζηναηήζδ εκακηίμκ υθςκ ηςκ επενχκ ημο, μζ μπμίμζ επενμί 

ημο είκαζ μζ ζδζημί ζμο θίθμζ.  

Ψαθ. 9,27 εἶπε βὰν ἐκ ηανδίᾳ αὐημῦ· μὐ ιὴ ζαθεοε, ἀπὸ βεκεᾶξ εἰξ βεκεὰκ 

ἄκεο ηαημῦ.  

Ταθ. 9,27 Γζυηζ είπεκ απυ ιέζα ημο· “δεκ εα ιεηαηζκδεχ πμηέ απυ ηακέκα, δ 

εοηοπία ιμο είκαζ ιυκζιμξ. Δβχ ηαζ μζ απυβμκμί ιμο εα γήζςιεκ πςνίξ 

εθίρεζξ”.  

Ψαθ. 9,28 μὗ ἀνᾶξ ηὸ ζηυια αὐημῦ βέιεζ ηαὶ πζηνίαξ ηαὶ δυθμο, ὑπὸ ηὴκ 

βθζζακ αὐημῦ ηυπμξ ηαὶ πυκμξ.  

Ταθ. 9,28 Δηζζ ζηέπηεηαζ εηείκμξ, ημο μπμίμο ημ ζηυια είκαζ βειάημ απυ ηαηάνακ 



εκακηίμκ ημο Θεμφ, απυ πζηνίακ ηαζ δμθζυηδηα ηαηά ημο πθδζίμκ ημο. 

Δηείκμξ, ηάης απυ ηδκ βθχζζακ ημο μπμίμο θςθδάγεζ ηαζ λεπφκεηαζ δ 

ηαηυηδξ ηαζ δ ιμπεδνία.  

Ψαθ. 9,29 ἐβηάεδηαζ ἐκέδνᾳ ιεηὰ πθμοζίςκ, ἐκ ἀπμηνφθμζξ ημῦ ἀπμηηεῖκαζ 

ἀεῶμκ· μἱ ὀθεαθιμὶ αὐημῦ εἰξ ηὸκ πέκδηα ἀπμαθέπμοζζκ·  

Ταθ. 9,29 Πηήκεζ εκέδνακ ηαζ παναιμκεφεζ ιαγή ιε άθθμοξ πθμοζίμοξ, ζηήκεζ 

ηανηένζ εζξ απμηνφθμοξ ηυπμοξ, δζα κα θμκεφζδ ημκ αεχμκ δζααάηδκ. Νζ 

μθεαθιμί ημο ηαημπμζμφ αοημφ ζηνέθμκηαζ άβνζμζ ηαζ απεζθδηζημί 

εκακηίμκ ημο πηςπμφ ηαζ ακοπεναζπίζημο ακενχπμο.  

Ψαθ. 9,30 ἐκεδνεφεζ ἐκ ἀπμηνφθῳ ὡξ θέςκ ἐκ ηῆ ιάκδνᾳ αὐημῦ, ἐκεδνεφεζ 

ημῦ ἁνπάζαζ πηςπυκ, ἁνπάζαζ πηςπὸκ ἐκ ηῶ ἑθηφζαζ αὐηυκ·  

Ταθ. 9,30 Ξαναιμκεφεζ εζξ απμηνφθμοξ ηυπμοξ, υπςξ ημ θδμκηάνζ παναθοθάηηεζ 

ηνοιιέκμ ιέζα εζξ ηδκ θςθεάκ ημο, εκεδνεφεζ, δζα κα ανπάζδ ημκ 

πηςπυκ, κα ανπάζδ ημκ πηςπυκ παναζφνςκ αοηυκ ιε απαηδθμφξ 

ηνυπμοξ.  

Ψαθ. 9,31 ἐκ ηῆ παβίδζ αὐημῦ ηαπεζκχζεζ αὐηυκ, ηφρεζ ηαὶ πεζεῖηαζ ἐκ ηῶ 

αὐηὸκ ηαηαηονζεῦζαζ ηκ πεκήηςκ.  

Ταθ. 9,31 Δζξ ηδκ εκέδνακ, πμο ζηήκεζ ζοιιαγεφεηαζ, ζηφαεζ, ελαπθχκεηαζ ηάης 

ζημ έδαθμξ, δζα κα ιπμνέζδ ιε ημκ ηνυπμκ αοηυκ κα μνιήζδ αζθκζδίςξ 

ηαζ ηαηαηονζεφζδ ημοξ ηαθαζπςνδιέκμοξ πηςπμφξ.  

Ψαθ. 9,32 εἶπε βὰν ἐκ ηανδίᾳ αὐημῦ· ἐπζθέθδζηαζ ὁ Θευξ, ἀπέζηνερε ηὸ 

πνυζςπμκ αὐημῦ ημῦ ιὴ αθέπεζκ εἰξ ηέθμξ.  

Ταθ. 9,32 Δίπε απυ ιέζα ημο ζφιθςκα ιε ηδκ επζεοιίακ ηδξ πμκδνάξ ηανδίαξ ημο· 

“μ Θευξ ιαξ εθδζιυκδζε, εβφνζζε αθθμφ ημ πνυζςπυκ ημο ηαζ δεκ ιαξ 

αθέπεζ ηαευθμο”.  

Ψαθ. 9,33 ἀκάζηδεζ, Κφνζε ὁ Θευξ ιμο, ὑρςεήης  πείν ζμο, ιὴ ἐπζθάεῃ ηκ 

πεκήηςκ.  



Ταθ. 9,33 Πδης, Θονζε ηαζ Θεέ ιμο, εκ ηδ δζηαζμζφκδ ζμο. Αξ ορςεή δ 

πακημδφκαιμξ δελζά ζμο ηαζ αξ πέζδ ηζιςνυξ εκακηίμκ εηείκςκ. Κδ 

θδζιμκήξ ημοξ ηαθαζπςνδιέκμοξ, ημοξ πηςπμφξ.  

Ψαθ. 9,34 ἕκεηεκ ηίκμξ πανχνβζζεκ ὁ ἀζεαὴξ ηὸκ Θευκ; εἶπε βὰν ἐκ ηανδίᾳ 

αὐημῦ· μὐη ἐηγδηήζεζ.  

Ταθ. 9,34 Γζαηί επνμηάθεζε μλείακ ηδκ μνβήκ μ αζεαήξ; Γζυηζ είπεκ απυ ιέζα ημο, 

ζφιθςκα ιε ημοξ πυεμοξ ηδξ πμκδνάξ ηανδίαξ ημο· “μ Θευξ δεκ γδηεί 

θμβανζαζιυκ ηαζ δεκ ιαξ ηαηαθμβίγεζ εοεφκαξ δζα ηαξ πνάλεζξ ιαξ”!  

Ψαθ. 9,35 αθέπεζξ, ὅηζ ζὺ πυκμκ ηαὶ εοιὸκ ηαηακμεῖξ ημῦ παναδμῦκαζ αὐημὺξ 

εἰξ πεῖνάξ ζμο· ζμὶ ἐβηαηαθέθεζπηαζ ὁ πηςπυξ, ὀνθακῶ ζὺ ᾖζεα 

αμδευξ.  

Ταθ. 9,35 Αθθά ζο, Θονζε, ηα αθέπεζξ υθα· υπζ ιυκμκ ηαξ ελςηενζηάξ πνάλζημο 

ακενχπμο, αθθά ηαζ αοηάξ ηαξ ζηέρεζξ ηαζ επζεοιίαξ ηςκ ηανδζχκ. 

Γκςνίγεζξ ηυζμκ ημοξ πυκμοξ ηαζ ηαξ εθίρζημο πηςπμφ υζμκ ηαζ ημκ 

εδνζχδδ εοιυκ ημο αζεαμφξ. Ρα αθέπεζξ υθα, δζα κα παναδχζδξ εκ ηδ 

δζηαζμζφκδ ζμο ημοξ αζεαείξ εζξ ηδκ ηζιςνυκ δελζάκ ζμο. Δζξ ηδκ ζδζηήκ 

ζμο υιςξ πνμζηαζίακ έπεζ εθπίζεζ ηαζ έπεζ εβηαηαθεζθεή μ πηςπυξ. Ρμο 

μνθακμφ ζο είζαζ αμδευξ.  

Ψαθ. 9,36 ζφκηνζρμκ ηὸκ αναπίμκα ημῦ ἁιανηςθμῦ ηαὶ πμκδνμῦ, γδηδεήζεηαζ 

 ἁιανηία αὐημῦ, ηαὶ μὐ ιὴ εὑνεεῆ.  

Ταθ. 9,36 Ποκηνζρε ζο ηδκ ηαηαπζεζηζηήκ δφκαιζκ ημο αιανηςθμφ ηαζ ημο 

πμκδνμφ ακενχπμο. Δλάθεζρε αοηυκ ηαζ ηαξ ηαηάξ ημο πνάλεζξ, χζηε, 

εάκ ακαγδηδεή ημ ηαηυκ πμο έηαιε, κα ιδ εονεεή μφηε αοηυξ μφηε 

εηείκμ.  

Ψαθ. 9,37 ααζζθεφζεζ Κφνζμξ εἰξ ηὸκ αἰκα ηαὶ εἰξ ηὸκ αἰκα ημῦ αἰκμξ, 

ἀπμθεῖζεε ἔεκδ ἐη ηξ βξ αὐημῦ.  

Ταθ. 9,37 Κμκμκ μ αζχκζμξ Θονζμξ εα ααζζθεφζδ ζημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Πεζξ μζ 

εζδςθμθάηναζ εα ελμθμενεοεήηε απυ ηδκ βδκ ημο Θονίμο.  



Ψαθ. 9,38 ηὴκ ἐπζεοιίακ ηκ πεκήηςκ εἰζήημοζε Κφνζμξ, ηὴκ ἑημζιαζίακ ηξ 

ηανδίαξ αὐηκ πνμζέζπε ηὸ μὖξ ζμο  

Ταθ. 9,38 Ν Θονζμξ ήημοζε ηδκ δζηαίακ επζεοιίακ ηςκ πηςπχκ ακενχπςκ. Θαζ ημ 

αοηί ημο ημ έηεζκε πνμζεηηζηυκ ζημοξ δζηαίμοξ πυεμοξ ηδξ ηανδίαξ ηςκ.  

Ψαθ. 9,39 ηνῖκαζ ὀνθακῶ ηαὶ ηαπεζκῶ, ἵκα ιὴ πνμζεῆ ἔηζ ημῦ ιεβαθαοπεῖκ 

ἄκενςπμξ ἐπὶ ηξ βξ. 

Ταθ. 9,39 Ακέθααεκ αοηυξ, κα ηνίκδ ιε δζηαζμζφκδκ επί ηδξ οπμεέζεςξ ημο 

μνθακμφ ηαζ ημο πηςπμφ ακενχπμο, κα ημοξ οπεναζπίζδ εκ ηδ 

πακημδοκαιία ημο, χζηε κα ιδ ημθιήζδ πθέμκ ηακείξ άκενςπμξ επί ηδξ 

βδξ κα αθαγμκεοεή εζξ αάνμξ αοηχκ ηαζ ημο Θεμφ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 10 (Μαζ. 11) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ραθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 10,1 πὶ ηῶ Κονίῳ πέπμζεα· πξ ἐνεῖηε ηῆ ροπῆ ιμο· ιεηακαζηεφμο ἐπὶ 

ηὰ ὄνδ ὡξ ζηνμοείμκ;  

Ταθ. 10,1 Δβχ έπς ζηδνίγεζ ηδκ πεηημίεδζζκ ηαζ ηδκ εθπίδα ιμο ζημκ 

πακημδφκαιμκ Θονζμκ ηαζ πςξ ζεζξ ιμο θέβεηε· “θφβε, ιεηακάζηεοζε 

απυ εδχ, πέηαλε ζακ ζηνμοείμκ ηνμιαβιέκμκ εζξ ηα αμοκά, δζα κα εφνδξ 

εηεί ηδκ ζςηδνίακ ζμο;”  

Ψαθ. 10,2 ὅηζ ἰδμὺ μἱ ἁιανηςθμὶ ἐκέηεζκακ ηυλμκ, ημίιαζακ αέθδ εἰξ 

θανέηνακ ημῦ ηαηαημλεῦζαζ ἐκ ζημημιήκῃ ημὺξ εὐεεῖξ ηῆ ηανδίᾳ.  

Ταθ. 10,2 Φοβε, ιμο θέβμοκ, δζυηζ μζ αιανηςθμί άκενςπμζ έπμοκ εημζιάζεζ ηα αέθδ 



ηςκ, δζα κα ηα εηημλεφζμοκ ιε ιακίακ απυ ημκ ζημηεζκυκ ηυπμκ, πμο 

εκεδνεφμοκ, εκακηίμκ ηςκ απμκδνεφηςκ ηαζ εκανέηςκ ακενχπςκ.  

Ψαθ. 10,3 ὅηζ ἃ ζὺ ηαηδνηίζς, αὐημὶ ηαεεῖθμκ· ὁ δὲ δίηαζμξ ηί ἐπμίδζε;  

Ταθ. 10,3 Νθα υζα, ζο Θονζε, ζμθχξ ηαζ δζηαίςξ έπεζξ κμιμεεηήζεζ, αοημί ηα 

ηνδικίγμοκ ηαζ ηα ηαηαπαημφκ. Θαζ επάκς εζξ ηδκ αθαγμκείακ ηςκ 

ενςημφκ· “πμίμκ είκαζ θμζπυκ ημ ηένδμξ ημο δζηαίμο; Θακέκα”.  

Ψαθ. 10,4 Κφνζμξ ἐκ καῶ ἁβίῳ αὐημῦ· Κφνζμξ ἐκ μὐνακῶ ὁ ενυκμξ αὐημῦ. μἱ 

ὀθεαθιμὶ αὐημῦ εἰξ ηὸκ πέκδηα ἀπμαθέπμοζζ, ηὰ αθέθανα αὐημῦ 

ἐλεηάγεζ ημὺξ οἱμὺξ ηκ ἀκενχπςκ.  

Ταθ. 10,4 Ν Θονζμξ υιςξ εονίζηεηαζ αηαηακίηδημξ ζημκ μονακυκ ηαζ ζημκ ζενυκ 

καυκ ημο. Ν Θονζμξ έπεζ ζηήζεζ ημκ δζηαζηζηυκ ημο ενυκμκ ορδθά ζημκ 

μονακυκ. Απυ εηεί μζ μθεαθιμί ημο αθέπμοκ ιε πνμζμπήκ ηαζ ιε 

εοιέκεζακ ημκ ηαθαζπςνμφιεκμκ πηςπυκ. Γζεζζδοηζηά ελεηάγμοκ ηαζ 

δζαηνίκμοκ ημοξ οζμφξ ηςκ ακενχπςκ.  

Ψαθ. 10,5 Κφνζμξ ἐλεηάγεζ ηὸκ δίηαζμκ ηαὶ ηὸκ ἀζεα, ὁ δὲ ἀβαπκ ηὴκ ἀδζηίακ 

ιζζεῖ ηὴκ ἑαοημῦ ροπήκ.  

Ταθ. 10,5 Ν Θονζμξ ελεηάγεζ ηαζ λεπςνίγεζ ιε αηνίαεζακ, πςνίξ ηαιιίακ πθάκδκ, ημκ 

δίηαζμκ ηαζ ημκ αζεαή. Νπμζμξ δε αβαπά ηδκ αδζηίακ ηαζ επζιέκεζ εζξ 

αοηήκ, αοηυξ ιζζεί ηαζ αθάπηεζ ηονίςξ ημκ εαοηυκ ημο.  

Ψαθ. 10,6 ἐπζανέλεζ ἐπὶ ἁιανηςθμὺξ παβίδαξ, πῦν ηαὶ εεῖμκ ηαὶ πκεῦια 

ηαηαζβίδμξ  ιενὶξ ημῦ πμηδνίμο αὐηκ.  

Ταθ. 10,6 Ν Θονζμξ εα ελαπμθφζδ, ςζάκ ανμπήκ, ηαζ εα βειίζδ ιε μθεενίαξ 

παβίδαξ ημκ δνυιμκ ηςκ αιανηςθχκ ακενχπςκ, εα νίρδ εκακηίμκ ηςκ 

θςηζάκ ηαζ εεζάθζ, εα ελαπμθφζδ αίαζμκ ηαζ μνιδηζηυκ άκειμκ, δζα κα 

ακαννζπίγδ ηδκ θθυβα. Αοηυ εα είκαζ ημ πμηήνζμκ ηδξ μνβήξ ημο Θεμφ 

ηαηάπζηνμκ εκακηίμκ ηςκ αιανηςθχκ ακενχπςκ.  

Ψαθ. 10,7 ὅηζ δίηαζμξ Κφνζμξ, ηαὶ δζηαζμζφκαξ βάπδζεκ, εὐεφηδηαξ εἶδε ηὸ 



πνυζςπμκ αὐημῦ. 

Ταθ. 10,7 Γζυηζ μ Θονζμξ είκαζ δίηαζμξ ηαζ αβαπά δζηαζμζφκαξ, ζηνέθεζ ημοξ 

μθεαθιμφξ ημο ιε ζθανυηδηα ηαζ εοιέκεζακ ζημοξ εοεείξ ηαζ αβαεμφξ 

ακενχπμοξ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 11 (Μαζ. 12) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ, ὑπὲν ηξ ὀβδυδξ· ραθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 11,2 Σζυκ ιε, Κφνζε, ὅηζ ἐηθέθμζπεκ ὅζζμξ, ὅηζ ὠθζβχεδζακ αἱ ἀθήεεζαζ 

ἀπὸ ηκ οἱκ ηκ ἀκενχπςκ.  

Ταθ. 11,2 Πχζε ιέ, Θονζε, απυ ηδκ ηαηίακ ηαζ ημοξ ηαημφξ, πμο ιε πενζαάθθμοκ, 

δζυηζ δεκ έπεζ απμιείκεζ πθέμκ άκενςπμξ εκάνεημξ επάκς εζξ ηδκ βδκ. 

Ππάκζμζ είκαζ μζ εζθζηνζκείξ ηαζ αθδεζκμί θυβμζ ιεηαλφ ηςκ ακενχπςκ.  

Ψαθ. 11,3 ιάηαζα ἐθάθδζεκ ἕηαζημξ πνὸξ ηὸκ πθδζίμκ αὐημῦ, πείθδ δυθζα ἐκ 

ηανδίᾳ, ηαὶ ἐκ ηανδίᾳ ἐθάθδζε ηαηά.  

Ταθ. 11,3 Ιμβζα ρεοδή ηαζ επζαθααή ακηαθθάζζεζ μ ηαεέκαξ ιε ημκ πθδζίμκ ημο. 

Απυ ηδκ αιανηςθήκ ηανδίακ ηςκ αβαίκμοκ δζα ημο ζηυιαηυξ ηςκ 

δμθζυηδηεξ. Νβημξ ηαηίαξ οπάνπεζ εζξ ηδκ ηανδίακ ηςκ, ηδκ μπμίακ 

εηθνάγμοκ ιε πακμονβίακ ηα πείθδ ηςκ.  

Ψαθ. 11,4 ἐλμθμενεφζαζ Κφνζμξ πάκηα ηὰ πείθδ ηὰ δυθζα ηαὶ βθζζακ 

ιεβαθμῤῥήιμκα.  

Ταθ. 11,4 Δίεε κα ελμθμενεφζδ μ Θονζμξ υθα ηα δυθζα ηαζ απαηδθά πείθδ, ηαξ 

βθχζζαξ ηςκ δζπνμζχπςκ αοηχκ ακενχπςκ, πμο ηαοπδζζμθμβμφκ ηαζ 

ημιπάγμοκ·  



Ψαθ. 11,5 ημὺξ εἰπυκηαξ· ηὴκ βθζζακ ικ ιεβαθοκμῦιεκ, ηὰ πείθδ ικ 

παν᾿ ιῖκ ἐζηζ· ηίξ ικ Κφνζυξ ἐζηζκ;  

Ταθ. 11,5 υθμοξ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ είπακ· “εα δμλάζςιεκ ηαζ εα ακαδείλςιεκ ηδκ 

βθχζζακ ιαξ ιε ηδκ εοθνάδεζάκ ιαξ. Ρα πείθδ ιαξ είκαζ εζξ ηδκ 

απυθοημκ δζάεεζίκ ιαξ. Ξμζυξ είκαζ Θονζμξ επάκς απυ διάξ; Ζιείξ ηαζ 

ηακείξ άθθμξ”.  

Ψαθ. 11,6 ἀπὸ ηξ ηαθαζπςνίαξ ηκ πηςπκ ηαὶ ἀπὸ ημῦ ζηεκαβιμῦ ηκ 

πεκήηςκ, κῦκ ἀκαζηήζμιαζ, θέβεζ Κφνζμξ· εήζμιαζ ἐκ ζςηδνίῳ, 

παῤῥδζζάζμιαζ ἐκ αὐηῶ.  

Ταθ. 11,6 Δζξ ηδκ αθαγμκείακ υιςξ ηαζ αθνμζφκδκ αοηήκ μ Θονζμξ απήκηδζεκ· “ελ 

αζηίαξ ηδξ ηαηαδοκαζηεφζεςξ ηςκ πηςπχκ απυ ημοξ αιανηςθμφξ 

πθμοζίμοξ, ελ αζηίαξ ηςκ ζηεκαβιχκ ηςκ πεκήηςκ, πμο ηαηαπζέγμκηαζ, 

ηχνα αιέζςξ εα εβενεχ, θέβεζ μ Θονζμξ, εα εέζς εζξ αζθαθή ηαζ 

ζςηήνζμκ ηυπμκ ημκ ηαηαπζεγυιεκμκ πηςπυκ ηαζ πάνζκ αοημφ εα δείλς 

εζξ ηα ιάηζα υθςκ ηδκ θαιπνάκ ηαζ αηαηακίηδημκ δζηαζμζφκδκ ιμο”.  

Ψαθ. 11,7 ηὰ θυβζα Κονίμο θυβζα ἁβκά, ἀνβφνζμκ πεπονςιέκμκ, δμηίιζμκ ηῆ βῆ 

ηεηαεανζζιέκμκ ἑπηαπθαζίςξ.  

Ταθ. 11,7 Αοηά ηα θυβζα ημο Θονίμο, υπςξ ηαζ υθα ηα θυβζα ημο, είκαζ ηαεανά, 

αβκά, απδθθαβιέκα απυ ηάεε ρεφδμξ, υιμζα πνμξ ημκ άνβονμκ πμο 

εποναηηχεδ ηαζ επςκεφεδ ζημκ ηθίαακμκ ηδξ βδξ, ηαζ είκαζ ηεθείςξ 

ηαεανυξ.  

Ψαθ. 11,8 ζφ, Κφνζε, θοθάλαζξ ιᾶξ ηαὶ δζαηδνήζαζξ ιᾶξ ἀπὸ ηξ βεκεᾶξ 

ηαφηδξ ηαὶ εἰξ ηὸκ αἰκα.  

Ταθ. 11,8 Πο, Θονζε, είεε κα ιαξ πνμθοθάλδξ απυ ημοξ ηαημφξ ηαζ ημ ηαηυκ, κα 

ιαξ δζαηδνήζδξ ηαεανμφξ ηαζ ααθααείξ ιέζα εζξ ηδκ πμκδνάκ αοηήκ 

βεκεάκ ηχνα ηαζ ζημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ.  

Ψαθ. 11,9 ηφηθῳ μἱ ἀζεαεῖξ πενζπαημῦζζ· ηαηὰ ηὸ ὕρμξ ζμο ἐπμθοχνδζαξ 



ημὺξ οἱμὺξ ηκ ἀκενχπςκ. 

Ταθ. 11,9 Ρνζβφνς ιαξ πενζπαημφκ μζ αζεαείξ ιε δμθζυηδηα. Πο υιςξ δεκ 

αδζαθμνείξ δζα ημοξ οζμφξ ηςκ ακενχπςκ. Νζμκ είκαζ ημ φρμξ ηδξ δυλδξ 

ζμο, ηυζδ είκαζ ηαζ δ ιεβάθδ θνμκηίξ ηαζ πνμζμπή ζμο δζ' αοημφξ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 12 (Μαζ. 13) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ραθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 12,2 Ἕςξ πυηε, Κφνζε, ἐπζθήζῃ ιμο εἰξ ηέθμξ; ἕςξ πυηε ἀπμζηνέρεζξ ηὸ 

πνυζςπυκ ζμο ἀπ᾿ ἐιμῦ;  

Ταθ. 12,2 Δςξ πυηε, Θονζε, εα ιε θδζιμκήξ εκηεθχξ; Δςξ πυηε εα απμζηνέθδξ, ζα 

κα αδζαθμνήξ δζα ηδκ εθίρζκ ιμο, ημ πνυζςπυκ ζμο απυ ειέ;  

Ψαθ. 12,3 ἕςξ ηίκμξ εήζμιαζ αμοθὰξ ἐκ ροπῆ ιμο, ὀδφκαξ ἐκ ηανδίᾳ ιμο 

ιέναξ ηαὶ κοηηυξ; ἕςξ πυηε ὑρςεήζεηαζ ὁ ἐπενυξ ιμο ἐπ᾿ ἐιέ;  

Ταθ. 12,3 Δςξ πυηε, Θονζε, εα ηαηανηίγς ιέζα ιμο ζπέδζα θοηνχζεχξ ιμο απυ 

ημοξ επενμφξ ιμο, ηαζ υιςξ εα δμηζιάγδ διένακ ηαζ κφηηα δ ηανδία ιμο 

μδφκαξ, δζυηζ εα αθέπδ αοηά κα καοαβμφκ, χζηε κα ιέκς έηζζ 

εηηεεεζιέκμξ εζξ ηζκδφκμοξ; Δςξ πυηε εα ορχκεηαζ απεζθδηζηυξ ηαζ εα 

ενζαιαεφδ εκακηίμκ ιμο μ επενυξ;  

Ψαθ. 12,4 ἐπίαθερμκ, εἰζάημοζυκ ιμο, Κφνζε ὁ Θευξ ιμο· θχηζζμκ ημὺξ 

ὀθεαθιμφξ ιμο, ιήπμηε ὑπκχζς εἰξ εάκαημκ,  

Ταθ. 12,4 Οίρε έκα αθέιια ζοιπαεείαξ πνμξ ειέ, ηαζ άημοζε ηδκ πνμζεοπήκ ιμο 

Θονζε, μ Θευξ ιμο. Ακαγςμβυκδζε ημ θςξ ηςκ μθεαθιχκ ιμο, ημ μπμίμκ 

απυ ημ αάνμξ ηςκ ιεβάθςκ ηαζ πμθοανίειςκ εθίρεςκ πνυηεζηαζ κα 



ζαήζδ. Κδ επζηνέρδξ κα ηθείζμοκ μνζζηζηχξ ηα ιάηζα ιμο ηαζ ημζιδεχ 

ημκ φπκμκ ημο εακάημο·  

Ψαθ. 12,5 ιήπμηε εἴπῃ ὁ ἐπενυξ ιμο· ἴζποζα πνὸξ αὐηυκ· μἱ εθίαμκηέξ ιε 

ἀβαθθζάζμκηαζ, ἐὰκ ζαθεοε.  

Ταθ. 12,5 δζα κα ιδ είπδ ιε πμθθήκ παζνεηαηίακ μ επενυξ ιμο· “οπενίζποζα 

εκακηίμκ ημο ηαζ ημκ εκίηδζα”. Νζ επενμί ιμο, πμο ιε εθίαμοκ, εα πανμφκ 

πάνα πμθφ, εάκ ηθμκζζεχ ηαζ πέζς.  

Ψαθ. 12,6 ἐβὼ δὲ ἐπὶ ηῶ ἐθέεζ ζμο ἢθπζζα, ἀβαθθζάζεηαζ  ηανδία ιμο ἐπὶ ηῶ 

ζςηδνίῳ ζμο· ᾄζς ηῶ Κονίῳ ηῶ εὐενβεηήζακηί ιε ηαὶ ραθ ηῶ 

ὀκυιαηζ Κονίμο ημῦ ρίζημο. 

Ταθ. 12,6 Δβχ υιςξ έπς ζηδνίλεζ ηδκ εθπίδα ιμο εζξ ζέ. Ζ ηανδία ιμο εα αζζεακεή 

απενίβναπημκ πανάκ, υηακ ζο εοδμηήζδξ ηαζ ιμο ζηείθδξ ηδκ πμεδηήκ 

ζςηδνίακ. Ρμηε εβχ εα ηναβμοδχ φικμοξ εοπανζζηίαξ πνμξ ζε ημκ 

εοενβέηδκ ηαζ Θονζμκ ιμο, ηαζ εα ζοκεέζς φικμοξ δμλμθμβίαξ εζξ δυλακ 

ημο μκυιαημξ Θονίμο ημο ρίζημο.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 13 (Μαζ. 14) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ραθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 13,1 Δἶπεκ ἄθνςκ ἐκ ηανδίᾳ αὐημῦ· μὐη ἔζηζ Θευξ. Γζεθεάνδζακ ηαὶ 

ἐαδεθφπεδζακ ἐκ ἐπζηδδεφιαζζκ, μὐη ἔζηζ πμζκ πνδζηυηδηα, μὐη 

ἔζηζκ ἕςξ ἑκυξ.  

Ταθ. 13,1 Ν εζημηζζιέκμξ απυ ηδκ αιανηίακ ιςνυξ ηαζ αζεαήξ άκενςπμξ, είπεκ 

απυ ιέζα ημο, ζφιθςκα ιε ηδκ επζεοιίακ ηδξ αιανηςθήξ ηανδίαξ ημο· 



“δεκ οπάνπεζ Θευξ”. Αοηυξ υιςξ ηαζ μζ υιμζμί ημο δζεθεάνδζακ ιέζα εζξ 

ηδκ αιανηςθυηδηά ηςκ. Δβζκακ ιζζδημί απυ ημκ Θευκ ηαζ απυ ημοξ 

εοζεαείξ ακενχπμοξ. Ρμ ηαηυκ δζεδυεδ ηυζμκ πμθφ, χζηε δεκ οπάνπεζ 

ηακείξ, πμο κα πνάηηδ ζήιενμκ ημ αβαευκ. Γεκ οπάνπεζ μφηε έκαξ.  

Ψαθ. 13,2 Κφνζμξ ἐη ημῦ μὐνακμῦ δζέηορεκ ἐπὶ ημὺξ οἱμὺξ ηκ ἀκενχπςκ ημῦ 

ἰδεῖκ εἰ ἔζηζ ζοκζὼκ ἠ ἐηγδηκ ηὸκ Θευκ.  

Ταθ. 13,2 Ν Θονζμξ έζηορεκ απυ ημ φρμξ ημο μονακμφ ηαζ έννζρε ημ αθέιια ημο, 

δζα κα ίδδ ημοξ οζμφξ ηςκ ακενχπςκ, δζα κα ίδδ εάκ οπάνπδ ηακείξ 

ιεηαλφ αοηχκ, πμο κα έπδ επίβκςζζκ Θεμφ δ κα επζηαθήηαζ ιε πίζηζκ ημκ 

Θευκ ηαζ πνμζπαεή κα εοανεζηή εζξ αοηυκ.  

Ψαθ. 13,3 πάκηεξ ἐλέηθζκακ, ἅια πνεζχεδζακ, μὐη ἔζηζ πμζκ πνδζηυηδηα, 

μὐη ἔζηζκ ἕςξ ἑκυξ [ηάθμξ ἀκεῳβιέκμξ ὁ θάνοβλ αὐηκ, ηαῖξ 

βθχζζαζξ αὑηκ ἐδμθζμῦζακ· ἰὸξ ἀζπίδςκ ὑπὸ ηὰ πείθδ αὐηκ, ὧκ 

ηὸ ζηυια ἀνᾶξ ηαὶ πζηνίαξ βέιεζ, ὀλεῖξ μἱ πυδεξ αὐηκ ἐηπέαζ αἷια, 

ζφκηνζιια ηαὶ ηαθαζπςνία ἐκ ηαῖξ ὁδμῖξ αὐηκ, ηαὶ ὁδὸκ εἰνήκδξ 

μὐη ἔβκςζακ· μὐη ἔζηζ θυαμξ Θεμῦ ἀπέκακηζ ηκ ὀθεαθικ 

αὐηκ.] 

Ταθ. 13,3 Αθθμίιμκμκ! Νθμζ ελεηνάπδζακ απυ ηδκ εοεείακ μδυκ. Δλδπνεζχεδζακ 

ηαζ δζεθεάνδζακ. Γεκ οπάνπεζ ηακείξ, πμο κα πνάηηδ ημ αβαευκ. Γεκ 

οπάνπεζ μφηε έκαξ. Ν θάνοβλ ηςκ, ζακ ακμζηηυξ ηάθμξ, ακαδίδεζ 

δοζχδεζξ ακαεοιζάζεζξ. Κε ηαξ πμκδνάξ ηςκ βθχζζαξ επζκμμφκ ηαζ 

εηθνάγμοκ δυθζα ρεφδδ ηαζ θανιαηενάξ ζοημθακηίαξ. Γδθδηήνζμκ 

θανιαηενχκ αζπίδςκ οπάνπεζ ηάης απυ ηα πείθδ ηςκ. Ρμ ζηυια ηςκ 

είκαζ βειάημκ απυ ηαηάναξ εκακηίμκ ημο Θεμφ ηαζ απυ δμθζυηδηαξ ηαζ 

πζηνίαξ εκακηίμκ ηςκ ακενχπςκ. Ρα πυδζα ηςκ ηνέπμοκ ιε ηαπφηδηα, δζα 

κα πφζμοκ αίια. Δζξ ημοξ δνυιμοξ ηδξ γςήξ ηςκ ηαζ εζξ ηαξ πνάλεζξ ηςκ 

ζπείνμοκ ζοκηνίιιαηα ηαζ ηαθαζπςνίαξ εκακηίμκ αεχςκ. Δζςηενζηήκ 

εζνήκδκ ηαζ εζνδκζηήκ γςήκ ιε ημοξ άθθμοξ ελ αζηίαξ ηδξ αιανηςθυηδημξ 

ηςκ δεκ εβκχνζζακ. Γεκ οπάνπεζ θυαμξ Θεμφ εκχπζυκ ηςκ.  



Ψαθ. 13,4 μὐπὶ βκχζμκηαζ πάκηεξ μἱ ἐνβαγυιεκμζ ηὴκ ἀκμιίακ; μἱ ἐζείμκηεξ ηὸκ 

θαυκ ιμο ανχζεζ ἄνημο ηὸκ Κφνζμκ μὐη ἐπεηαθέζακημ.  

Ταθ. 13,4 Γεκ εα αάθμοκ, θμζπυκ, πμηέ βκχζζκ ηαζ δεκ εα ζοκεηζζεμφκ υθμζ αοημί, 

πμο ενβάγμκηαζ ηδκ πανακμιίακ; Νζ πςνςιέκμζ αοημί, πμο ηαηαηνχβμοκ 

ημκ θαυκ ιμο, ιε ηυζδκ αζοκεζδδζίακ ζακ κα πνυηεζηαζ πενί ζοκήεμοξ 

άνημο; Γεκ επεηαθέζεδζακ πμηέ ημκ Θονζμκ. Γεκ εβκχνζζακ, ηζ είκαζ 

πνμζεοπή.  

Ψαθ. 13,5 ἐηεῖ ἐδεζθίαζακ θυαῳ, μὗ μὐη ἤκ θυαμξ, ὅηζ ὁ Θεὸξ ἐκ βεκεᾷ δζηαίᾳ.  

Ταθ. 13,5 Δηονζεφεδζακ υιςξ απυ πακζηυκ ηαζ δεζθίακ εηεί, υπμο δεκ οπήνπε 

ηίπμηε ημ θμαενυκ. Θαζ ημφημ, δζυηζ μ Θονζμξ ιυκμκ εζξ ηδκ βεκεάκ ηςκ 

δζηαίςκ καζ πνμζηάηδξ ηαζ υπζ ζημοξ αιανηςθμφξ.  

Ψαθ. 13,6 αμοθὴκ πηςπμῦ ηαηῃζπφκαηε, ὁ δὲ Κφνζμξ ἐθπὶξ αὐημῦ ἐζηζ.  

Ταθ. 13,6 Δλεοηεθίγεηε ζεζξ ηαζ ειπαίγεηε ηαξ ζηέρεζξ ηαζ ηαξ απμθάζζημο 

πηςπμφ, δζυηζ ζηδνίγεζ ηαξ εθπίδαξ ημο ζημκ Θονζμκ.  

Ψαθ. 13,7 ηίξ δχζεζ ἐη Σζὼκ ηὸ ζςηήνζμκ ημῦ Ἰζναήθ; ἐκ ηῶ ἐπζζηνέραζ 

Κφνζμκ ηὴκ αἰπιαθςζίακ ημῦ θαμῦ αὐημῦ ἀβαθθζάζεηαζ Ἰαηὼα ηαὶ 

εὐθνακεήζεηαζ Ἰζναήθ. 

Ταθ. 13,7 Ξμζυξ, θμζπυκ, εα έθεδ απυ ηδκ Πζχκ, δζα κα δχζδ ηδκ ζςηδνίακ ζημκ 

ζζναδθζηζηυκ θαυκ; Θα δμεή εζξ αοημφξ δ ζςηδνία, υηακ μ Θονζμξ 

επακαθένδ ημοξ ακενχπμοξ ημο θαμφ ημο απυ ηδκ αζπιαθςζίακ, εα 

ζηζνηήζμοκ απυ αβαθθίαζζκ μζ απυβμκμζ αοημί ημο Ηαηχα. Θα 

εοθνακεμφκ αζ ηανδίαζ ηςκ Ηζναδθζηχκ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 14 (Μαζ. 15) 



  

Ψαθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 14,1 Κφνζε, ηίξ πανμζηήζεζ ἐκ ηῶ ζηδκχιαηί ζμο; ἠ ηίξ ηαηαζηδκχζεζ ἐκ 

ὄνεζ ἁβίῳ ζμο;  

Ταθ. 14,1 Θονζε, πμζυξ είκαζ άλζμξ κα θζθμλεκδεή, έζης ηαζ επ' μθίβμκ, ζημ εκ ηδ 

Ηενμοζαθήι ηαημζηδηήνζυκ ζμο; Ζ πμζυξ είκαζ άλζμξ κα ζηήζδ ηδκ 

ζηδκήκ ημο ζημ άβζμκ ζμο υνμξ, υπμο οπάνπεζ μ καυξ ζμο;  

Ψαθ. 14,2 πμνεουιεκμξ ἄιςιμξ ηαὶ ἐνβαγυιεκμξ δζηαζμζφκδκ, θαθκ ἀθήεεζακ 

ἐκ ηανδίᾳ αὐημῦ,  

Ταθ. 14,2 Κμκμκ μ άιειπημξ ηαζ αηαηδβυνδημξ. Δηείκμξ μ μπμίμξ ενβάγεηαζ ηαζ 

εθανιυγεζ δζηαζμζφκδκ, μ μπμίμξ αβαπά ηδκ αθήεεζακ ιε υθδκ ημο ηδκ 

ηανδίακ ηαζ αοηήκ ιυκμκ θέβεζ.  

Ψαθ. 14,3 ὃξ μὐη ἐδυθςζεκ ἐκ βθχζζῃ αὐημῦ, μὐδὲ ἐπμίδζε ηῶ πθδζίμκ 

αὐημῦ ηαηὸκ ηαὶ ὀκεζδζζιὸκ μὐη ἔθααεκ ἐπὶ ημῖξ ἔββζζηα αὐημῦ.  

Ταθ. 14,3 Δηείκμξ, πμο δεκ έπθελε δυθζμκ ζπέδζα ιε ηδκ βθχζζακ ημο ηαζ δεκ έηαιε 

πμηέ ηάηζ ηαηυκ πνμξ ημκ πθδζίμκ ημο, μφηε εκέπαζλε πμηέ δ εδοζθήιδζε 

ημοξ βφνς ημο ακενχπμοξ.  

Ψαθ. 14,4 ἐλμοδέκςηαζ ἐκχπζμκ αὐημῦ πμκδνεουιεκμξ, ημὺξ δὲ θμαμοιέκμοξ 

ηὸκ Κφνζμκ δμλάγεζ· ὁ ὀικφςκ ηῶ πθδζίμκ αὐημῦ ηαὶ μὐη ἀεεηκ·  

Ταθ. 14,4 Αοηυξ, ζημοξ μθεαθιμφξ ημο μπμίμο εεςνείηαζ ακάλζμξ ηαζ 

ελμοδεκςιέκμξ εηείκμξ, πμο ααδίγεζ ημκ δνυιμκ ηδξ πμκδνίαξ, εκχ ελ 

ακηζεέημο ηζιχκηαζ ηαζ δμλάγμκηαζ απυ αοηυκ εηείκμζ, πμο θμαμφκηαζ 

ημκ Θονζμκ. Αοηυξ έπεζ ημ δζηαίςια πανά ημο Θεμφ κα εζζέθεδ ζημκ καυκ 

Θονίμο· αοηυξ πμο δίδεζ ηζιίαξ ηαζ εκυνημοξ οπμζπέζεζξ ζημκ πθδζίμκ 

ημο ηαζ πμηέ δεκ ηαξ παναααίκεζ, αθθά ηαξ ηδνεί ιε αηνίαεζακ.  

Ψαθ. 14,5 ηὸ ἀνβφνζμκ αὐημῦ μὐη ἔδςηεκ ἐπὶ ηυηῳ ηαὶ δνα ἐπ᾿ ἀεῴμζξ μὐη 



ἔθααεκ. ὁ πμζκ ηαῦηα, μὐ ζαθεοεήζεηαζ εἰξ ηὸκ αἰκα. 

Ταθ. 14,5 Αοηυξ, μ μπμίμξ δεκ δακείγεζ ηα πνήιαηά ημο ιε ηυημκ ηαζ δεκ δέπεηαζ 

δχνα, δζα κα εηδχζδ ηαηαδζηαζηζηάξ απμθάζεζξ εζξ αάνμξ αεχςκ 

ακενχπςκ. Ν άκενςπμξ, πμο πνάηηεζ αοηά, δεκ εα ζαθεοεή πμηέ μφηε 

εκχπζμκ ηαζ ημκ ιεβαθοηένςκ ηζκδφκςκ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 15 (Μαζ. 16) 

  

Σηδθμβναθία ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 15,1 Φφθαλυκ ιε, Κφνζε, ὅηζ ἐπὶ ζμὶ ἢθπζζα.  

Ταθ. 15,1 Φοθαλέ ιε, Θονζε, απυ ηάεε ηαηυκ, δζυηζ εβχ εζξ ζε έπς ζηδνίλεζ ηαξ 

εθπίδαξ ιμο. 

Ψαθ. 15,2 εἶπα ηῶ Κονίῳ· Κφνζυξ ιμο εἶ ζφ, ὅηζ ηκ ἀβαεκ ιμο μὐ πνείακ 

ἔπεζξ.  

Ταθ. 15,2 Δίπα δζα ηδξ πνμζεοπήξ πνμξ ζε ημκ Θονζμκ· “ζο είζαζ μ Θονζμξ ιμο ηαζ 

ζο ςζάκ ακεκδεήξ, πμο είζαζ, δεκ έπεζξ ακάβηδκ απυ ηα ζδζηά ιμο οθζηά 

αβαεά”. 

Ψαθ. 15,3 ημῖξ ἁβίμζξ ημῖξ ἐκ ηῆ βῆ αὐημῦ ἐεαοιάζηςζεκ ὁ Κφνζμξ, πάκηα ηὰ 

εεθήιαηα αὐημῦ ἐκ αὐημῖξ.  

Ταθ. 15,3 Ξνμξ πάνζκ ηςκ εκανέηςκ ηαζ εοζεαχκ ακενχπςκ, πμο γμοκ εζξ ηδκ 

πχνακ ημο, δδθαδή εζξ ηδκ βδκ ηδξ επαββεθίαξ, ιεβάθα ηαζ εαοιαζηά 

ένβα έηαιεκ μ Θονζμξ. Νθαζ αζ απμθάζζημο, αζ εοιεκείξ ηαζ εοάνεζημζ 

δζ' αοημφξ, πμο ηδνμφκ ημ εέθδιά ημο, εονίζημκηαζ ακάιεζά ηςκ. 



Ψαθ. 15,4 ἐπθδεφκεδζακ αἱ ἀζεέκεζαζ αὐηκ, ιεηὰ ηαῦηα ἐηάποκακ· μὐ ιὴ 

ζοκαβάβς ηὰξ ζοκαβςβὰξ αὐηκ ἐλ αἱιάηςκ, μὐδ᾿ μὐ ιὴ ικδζε 

ηκ ὀκμιάηςκ αὐηκ δζὰ πεζθέςκ ιμο.  

Ταθ. 15,4 Δπθδεφκεδζακ, αέααζα, πάνα πμθφ αζ εθίρεζξ ηαζ αζ ηαθαζπςνίαζ αοηχκ, 

αθθά βνήβμνα δζεθφεδζακ ηαζ ελδθακίζεδζακ. Γεκ εα ζοκαενμίζς πμηέ 

ηαηά ηακέκα θυβμκ ηαζ ηνυπμκ εζξ θαηνεοηζηάξ ζοβηεκηνχζεζξ 

ακενχπμοξ ιμθοζιέκμοξ ιε αίιαηα αεχςκ ακενχπςκ δ ιε αίιαηα 

εζδςθμθαηνζηχκ εοζζχκ. Ξμηέ δεκ εα ακαθένς εζξ ηα πείθδ ιμο, μφηε 

ηακ ηαζ εα εκεοιδεχ, ηα μκυιαηα ηςκ αζεαχκ ακενχπςκ ηαζ ηςκ 

εζδςθμθαηνζηχκ ηςκ εεχκ. 

Ψαθ. 15,5 Κφνζμξ ιενὶξ ηξ ηθδνμκμιίαξ ιμο ηαὶ ημῦ πμηδνίμο ιμο· ζὺ εἶ ὁ 

ἀπμηαεζζηκ ηὴκ ηθδνμκμιίακ ιμο ἐιμί.  

Ταθ. 15,5 Ν Θονζμξ είκαζ δζ' ειέ ημ πμθφηζιμκ ιενίδζμκ ηδξ ηθδνμκμιίαξ ιμο. Ρμ 

πμηήνζμκ, απυ ημ μπμίμκ πίκς ηδκ βθοηείακ πανάκ. Πο, Θονζε, είζαζ 

εηείκμξ, μ μπμίμξ εα ιε απμηαηαζηήζδξ ηαζ εα ιε επακαθένδξ παίνμκηα 

εζξ ηδκ πμεδηήκ παηνίδα. 

Ψαθ. 15,6 ζπμζκία ἐπέπεζέ ιμζ ἐκ ημῖξ ηναηίζημζξ· ηαὶ βὰν  ηθδνμκμιία ιμο 

ηναηίζηδ ιμί ἐζηζκ.  

Ταθ. 15,6 Θαζ ημ ιενίδζμκ, πμο ιμο έηοπε ζακ κα ειεηνήεδ ιε αηνζαείξ 

ιεηνμηαζκίαξ, είκαζ άπο ηα πθέμκ ηαθά. Ξνάβιαηζ δ ηθδνμκμιία ιμο 

είκαζ ανίζηδ. 

Ψαθ. 15,7 εὐθμβήζς ηὸκ Κφνζμκ ηὸκ ζοκεηίζακηά ιε· ἔηζ δὲ ηαὶ ἕςξ κοηηὸξ 

ἐπαίδεοζάκ ιε μἱ κεθνμί ιμο.  

Ταθ. 15,7 Θαηά ημ δζάζηδια ηδξ διέναξ εα δμλμθμβήζς ηαζ εα οικήζς ημκ 

Θονζμκ, μ μπμίμξ ιμο επάνζζε ζφκεζζκ. Αθθά ηαζ ηαηά ημ δζάζηδια ηδξ 

κοηηυξ δ θςκή ηδξ ζοκεζδήζεχξ ιμο ηαζ μζ πυεμζ ηδξ ηανδίαξ ιμο ιε 

παζδαβςβμφκ πνμξ ημκ Θονζμκ, χζηε αοηυκ κα εεςνχ πθμφημκ ηαζ 

ζηήνζβιά ιμο. 



Ψαθ. 15,8 πνμςνχιδκ ηὸκ Κφνζμκ ἐκχπζυκ ιμο δζαπακηυξ, ὅηζ ἐη δελζκ ιμφ 

ἐζηζκ, ἵκα ιὴ ζαθεοε.  

Ταθ. 15,8 Ζιένακ ηαζ κφηηα έαθεπα ηαζ αθέπς ημκ Θονζμκ ιμο πάκημηε ειπνυξ 

ιμο. Ρμκ αθέπς υηζ είκαζ εζξ ηα δελζά ιμο, έημζιμξ κα ιε πνμζηαηεφζδ, 

δζα κα ιδ ηαναπεχ απυ μζμκδήπμηε θυαμκ δ ηίκδοκμκ. 

Ψαθ. 15,9 δζὰ ημῦημ δὐθνάκεδ  ηανδία ιμο, ηαὶ βαθθζάζαημ  βθζζά ιμο, 

ἔηζ δὲ ηαὶ  ζάνλ ιμο ηαηαζηδκχζεζ ἐπ᾿ ἐθπίδζ,  

Ταθ. 15,9 Γζα ημφημ αηνζαχξ ηαζ εοθνάκεδ δ ηανδία ιμο, δ δε βθχζζα ιμο 

εθάθδζε θυβμοξ αβαθθζάζεςξ, αηυιδ δε ηαζ ημ ζχια ιμο, υηακ απμεάκς, 

εα απμηεεή ζημκ ηάθμκ ιε ηδκ εθπίδα ηδξ ακαζηάζεςξ.  

Ψαθ. 15,10 ὅηζ μὐη ἐβηαηαθείρεζξ ηὴκ ροπήκ ιμο εἰξ ᾅδδκ, μὐδὲ δχζεζξ ηὸκ 

ὅζζυκ ζμο ἰδεῖκ δζαθεμνάκ.  

Ταθ. 15,10 Γζυηζ ζο μ Θευξ ιμο δεκ εα εβηαηαθείρδξ ηδκ ροπήκ ιμο ζημκ άδδκ, 

χζηε κα θοθαηζζεή δζα πακηυξ εζξ αοηυκ, μφηε εα επζηνέρδξ, εβχ 

αθςζζςιέκμξ εζξ ζε κα δμηζιάζς ηδκ θεμνάκ ηαζ απμζφκεεζζκ ημο 

ηάθμο. Θα ιε ακαζηήζδξ. 

Ψαθ. 15,11 ἐβκχνζζάξ ιμζ ὁδμὺξ γςξ· πθδνχζεζξ ιε εὐθνμζφκδξ ιεηὰ ημῦ 

πνμζχπμο ζμο, ηενπκυηδηεξ ἐκ ηῆ δελζᾷ ζμο εἰξ ηέθμξ. 

Ταθ. 15,11 Δηαιεξ βκςζημφξ εζξ ειέ ημοξ δνυιμοξ ηαζ ημοξ ηνυπμοξ ηδξ ιαηανίαξ 

ηαζ εοθμβδιέκδξ γςήξ. Θα ιε πυνηαζδξ πανάκ ηαζ αβαθθίαζζκ, υηακ ιε 

αλζχζδξ κα ίδς ημ έκδμλμκ πνυζςπυκ ζμο· εζξ ηδκ πακημδφκαιμκ ηαζ 

πακάβαεμκ δελζάκ ζμο οπάνπμοκ πάκημηε δζα ημοξ εηθεηημφξ ζμο, Θονζε, 

ηέθεζαζ ηαζ αηεθείςημζ ηένρεζξ ηαζ παναί. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 16 (Μαζ. 17) 



  

Πνμζεοπὴ ημῦ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 16,1 Δἰζάημοζμκ, Κφνζε, ηξ δζηαζμζφκδξ ιμο, πνυζπεξ ηῆ δεήζεζ ιμο, 

ἐκχηζζαζ ηὴκ πνμζεοπήκ ιμο μὐη ἐκ πείθεζζ δμθίμζξ.  

Ταθ. 16,1 Θαιε δεηηήκ, Θονζε, ηδκ δζηαίακ αίηδζζκ ηδξ πνμζεοπήξ ιμο· δχζε 

πνμζμπήκ εζξ ηδκ δέδζίκ ιμο, ιε χηα εοιεκή άημοζε ηδκ πνμζεοπήκ ιμο, 

ηδκ μπμίακ εβχ ηχνα απεοεφκς πνμξ ζε ιε πείθδ άδμθα ηαζ εζθζηνζκή. 

Ψαθ. 16,2 ἐη πνμζχπμο ζμο ηὸ ηνῖιά ιμο ἐλέθεμζ, μἱ ὀθεαθιμί ιμο ἰδέηςζακ 

εὐεφηδηαξ.  

Ταθ. 16,2 Απυ ζε πνμζςπζηχξ πμεχ ηαζ παναηαθχ κα εηδμεή δ δζηαία απυθαζζξ 

οπέν ειμφ ηαζ έηζζ ηα ιάηζά ιμο κα ζδμφκ ηδκ επζηνάηδζζκ ηςκ δζηαίςκ 

απμθάζεχκ ζμο. 

Ψαθ. 16,3 ἐδμηίιαζαξ ηὴκ ηανδίακ ιμο, ἐπεζηέρς κοηηυξ· ἐπφνςζάξ ιε, ηαὶ 

μὐπ εὑνέεδ ἐκ ἐιμὶ ἀδζηία.  

Ταθ. 16,3 Δλήηαζαξ ηα αάεδ ηδξ ηανδίαξ ιμο, υηακ ιε επεζηέθεδξ ηαηά ηαξ 

κοηηενζκάξ χναξ ηδξ αοημελεηάζεχξ ιμο. Υζάκ πνοζυκ ζημ πςκεοηήνζμκ 

ιε οπέααθεξ ζημ πον ηςκ δμηζιαζζχκ ηαζ εζξ υθα αοηά δεκ εονέεδ ιέζα 

ιμο ηαιιία αδζηία εκακηίμκ μοδεκυξ. 

Ψαθ. 16,4 ὅπςξ ἂκ ιὴ θαθήζῃ ηὸ ζηυια ιμο ηὰ ἔνβα ηκ ἀκενχπςκ, δζὰ ημὺξ 

θυβμοξ ηκ πεζθέςκ ζμο ἐβὼ ἐθφθαλα ὁδμὺξ ζηθδνάξ.  

Ταθ. 16,4 Γζα κα ιδ θαθή ημ ζηυια ιμο ηίπμηε ζπεηζηυκ ιε ηα πμκδνά ένβα ηςκ 

ακενχπςκ ηαζ δζα κα ηδνχ ημοξ θυβμοξ ηαζ ηα παναββέθιαηα ημο 

ζηυιαηυξ ζμο, Θονζε, εβχ εαάδζζα ηαξ δοζηυθμοξ ηαζ πθήνεζξ 

ηαθαζπςνίαξ μδμφξ ημο εείμο ζμο εεθήιαημξ. 

Ψαθ. 16,5 ηαηάνηζζαζ ηὰ δζααήιαηά ιμο ἐκ ηαῖξ ηνίαμζξ ζμο, ἵκα ιὴ ζαθεοεζζ 

ηὰ δζααήιαηά ιμο.  



Ταθ. 16,5 Θαεμδήβδζε ηαζ πνμζάνιμζε πθήνςξ ηα αήιαηα ηδξ γςήξ ιμο ζημοξ 

δνυιμοξ ηςκ εκημθχκ ζμο, δζα κα ιδ ηθμκζζεμφκ πμηέ αζ πμνείαζ ιμο. 

Ψαθ. 16,6 ἐβὼ ἐηέηναλα, ὅηζ ἐπήημοζάξ ιμο, ὁ Θευξ· ηθῖκμκ ηὸ μὖξ ζμο ἐιμὶ 

ηαὶ εἰζάημοζμκ ηκ ῥδιάηςκ ιμο.  

Ταθ. 16,6 Δβχ θςκάγς ηχνα πνμξ ζε, Θονζε, δζυηζ είιαζ αέααζμξ υηζ ιε έπεζξ 

αημφζεζ ηαζ ιε αημφεζξ. Θθίκε, θμζπυκ, ημ αοηί ζμο εοιεκέξ εζξ ηδκ θςκήκ 

ιμο ηαζ άημοζε ηα θυβζα ηςκ πνμζεοπχκ ιμο. 

Ψαθ. 16,7 εαοιάζηςζμκ ηὰ ἐθέδ ζμο, ὁ ζῴγςκ ημὺξ ἐθπίγμκηαξ ἐπὶ ζὲ ἐη ηκ 

ἀκεεζηδηυηςκ ηῆ δελζᾷ ζμο.  

Ταθ. 16,7 Φακένςζέ ιμο ηαηά έκα ηνυπμκ εαοιαζηυκ ημ έθευξ ζμο πνμξ ειέ, ζο μ 

μπμίμξ ημοξ εθπίγμκηαξ εζξ ζε ημοξ ζχγεζξ απυ ημοξ επενμφξ ζμο, απυ 

εηείκμοξ μζ μπμίμζ ακηζηάζζμκηαζ εζξ ηδκ πακημδφκαιμκ δελζάκ ζμο. 

Ψαθ. 16,8 θφθαλυκ ιε ὡξ ηυνδκ ὀθεαθιμῦ· ἐκ ζηέπῃ ηκ πηενφβςκ ζμο 

ζηεπάζεζξ ιε  

Ταθ. 16,8 Φοθαλέ ιε ςξ ηυνδκ μθεαθιμφ, ζηέπαζέ ιε ηάης απυ ηδκ αηαηακίηδημκ 

πνμζηαζίακ ηςκ πηενφβςκ ζμο, υπςξ δ υνκζξ ζηεπάγεζ ημοξ κεμζζμφξ 

ηδξ. 

Ψαθ. 16,9 ἀπὸ πνμζχπμο ἀζεακ ηκ ηαθαζπςνδζάκηςκ ιε. μἱ ἐπενμί ιμο 

ηὴκ ροπήκ ιμο πενζέζπμκ·  

Ταθ. 16,9 Γζαθφθαλέ ιε απυ ημοξ αζεαείξ ακενχπμοξ, μζ μπμίμζ έςξ ηχνα ιε έπμοκ 

ηαθαζπςνήζεζ. Αοημί μζ επενμί ιμο, Θονζε, ιε πενζεηφηθςζακ απυ υθα ηα 

ζδιεία ηαζ απεζθμφκ ηδκ γςήκ ιμο. 

Ψαθ. 16,10 ηὸ ζηέαν αὐηκ ζοκέηθεζζακ, ηὸ ζηυια αὐηκ ἐθάθδζεκ 

ὑπενδθακίακ.  

Ταθ. 16,10 Δηθεζζακ ηεθείςξ ηα ζπθάβπκα ηςκ ηαζ έβζκε ζηθδνά δ ηανδία ηςκ 

ακενχπςκ αοηχκ απέκακηί ιμο. Ρμ ζηυια αοηχκ εθάθδζε θυβμοξ 



αθαγμκζημφξ ηαζ εναζείξ εκακηίμκ ιμο. 

Ψαθ. 16,11 ἐηααθυκηεξ ιε κοκὶ πενζεηφηθςζάκ ιε, ημὺξ ὀθεαθιμὺξ αὐηκ 

ἔεεκημ ἐηηθῖκαζ ἐκ ηῆ βῆ.  

Ταθ. 16,11 Αθμφ ιε έαβαθακ έλς ηαζ ιε εδίςλακ απυ ηδκ παηνίδα ιμο, ιε 

πενζεηφηθςζακ ιε ιμπεδνίακ ηαζ έζηνερακ μθυβονά ηςκ ηα αθέιιαηά 

ηςκ ιε θμκζηήκ δζάεεζζκ εκακηίμκ ιμο πςξ εα ιε λαπθχζμοκ κεηνυκ 

ηάης εζξ ηδκ βδκ. 

Ψαθ. 16,12 ὑπέθααυκ ιε ὡζεὶ θέςκ ἕημζιμξ εἰξ εήνακ ηαὶ ὡζεὶ ζηφικμξ μἰηκ 

ἐκ ἀπμηνφθμζξ.  

Ταθ. 16,12 Κε εεεχνδζακ ηαζ ιε ακηίηνοζακ, υπςξ μ θέςκ ακηζηνφγεζ ημ εφια ημο 

ηαζ είκαζ έημζιμξ κα επζηεεή εκακηίμκ ημο εδνάιαηυξ ημο· ζακ κεανυ 

μνιδηζηυ θδμκηάνζ, πμο εκεδνεφεζ εζξ απμηνφθμοξ ηυπμοξ, δζα κα 

ζοθθάαδ ηδκ θείακ ημο. 

Ψαθ. 16,13 ἀκάζηδεζ, Κφνζε, πνυθεαζμκ αὐημὺξ ηαὶ ὑπμζηέθζζμκ αὐημφξ, 

ῥῦζαζ ηὴκ ροπήκ ιμο ἀπὸ ἀζεαμῦξ, ῥμιθαίακ ζμο ἀπὸ ἐπενκ ηξ 

πεζνυξ ζμο.  

Ταθ. 16,13 Πδης επάκς, Θονζε, ηαζ πνυθεαζέ ημοξ, πνζκ ιε εακαηχζμοκ. Βαθε ημοξ 

ηνζηθμπμδζά, νίλε ημοξ ηάης ζημ πχια ηαζ βθφηςζε ηδκ γςήκ ιμο απυ ημκ 

αζεαή ανπδβυκ ηςκ, ημκ Παμφθ. Ξανε ζημ πένζ ζμο ηδκ νμιθαίακ 

εκακηίμκ ηςκ επενχκ, πμο ακείζηακηαζ εζξ ζέ. 

Ψαθ. 16,14 Κφνζε, ἀπὸ ὀθίβςκ ἀπὸ βξ δζαιένζζμκ αὐημὺξ ἐκ ηῆ γςῆ αὐηκ, ηαὶ 

ηκ ηεηνοιιέκςκ ζμο ἐπθήζεδ  βαζηὴν αὐηκ, ἐπμνηάζεδζακ 

ὑείςκ, ηαὶ ἀθηακ ηὰ ηαηάθμζπα ημῖξ κδπίμζξ αὐηκ.  

Ταθ. 16,14 Υ, Θονζε, απυ ημοξ μθίβμοξ εοζεαείξ λεπχνζζε ηαζ απμιάηνοκε ημ πθήεμξ 

ηςκ αζεαχκ. Γζαζηυνπζζέ ημοξ εζξ ηδκ βδκ, εκχ εονίζημκηαζ αηυιδ εζξ 

ηδκ πανμφζακ γςήκ. θυθνμκεξ ηαζ θαίιανβμζ, ηαεχξ είκαζ, εβέιζζακ 

ηδκ ημζθίακ ηςκ δε υζα αβαεά, ζο έπεζξ απμηνφρεζ εζξ ηα αάεδ ηδξ βδξ 



ηαζ ηδξ εαθάζζδξ. Δπυνηαζακ απυ πνζνζκά απαβμνεοιέκα ηνέαηα ηαζ 

αθμφ μζ ίδζμζ έθαβακ ηαζ έπζακ ηαζ επννηάζεδζακ, αθήηακ ηα 

οπμθείιιαηα ημο ζοιπμζίμο ηςκ εζξ ηα κήπζά ηςκ. 

Ψαθ. 16,15 ἐβὼ δὲ ἐκ δζηαζμζφκῃ ὀθεήζμιαζ ηῶ πνμζχπῳ ζμο, πμνηαζεήζμιαζ 

ἐκ ηῶ ὀθεκαί ιμζ ηὴκ δυλακ ζμο. 

Ταθ. 16,15 Δβχ υιςξ εα ενβαζεχ ηδκ ανεηήκ ηαζ ιε αοηήκ εα αλζςεχ ηδξ πανάξ κα 

ίδς ημ πνυζςπυκ ζμο, εα πμνηάζδ δ ροπή ιμο, υηακ εα αθέπς, Θονζε, 

ηδκ δυλακ ζμο. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 17 (Μαζ. 18) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ηῶ παζδὶ Κονίμο ηῶ Γαοΐδ, ἃ ἐθάθδζεκ ηῶ Κονίῳ ημὺξ 

θυβμοξ ηξ ᾠδξ ηαφηδξ ἐκ ιένᾳ, ᾗ ἐῤῥφζαημ αὐηὸκ ὁ Κφνζμξ ἐη 

πεζνὸξ πάκηςκ ηκ ἐπενκ αὐημῦ ηαὶ ἐη πεζνὸξ Σαμφθ, ηαὶ εἶπεκ· 

Ψαθ. 17,2 Ἀβαπήζς ζε, Κφνζε,  ἰζπφξ ιμο.  

Ταθ. 17,2 Ξακημηε εα ζε αβαπχ, Θονζε, ζέ, μ μπμίμξ είζαζ δ αηαηακίηδημξ ζζπφξ 

ιμο.  

Ψαθ. 17,3 Κφνζμξ ζηενέςιά ιμο ηαὶ ηαηαθοβή ιμο ηαὶ ῥφζηδξ ιμο. Ὁ Θευξ 

ιμο αμδευξ ιμο, ἐθπζ ἐπ᾿ αὐηυκ, ὑπεναζπζζηήξ ιμο ηαὶ ηέναξ 

ζςηδνίαξ ιμο ηαὶ ἀκηζθήπηςν ιμο.  

Ταθ. 17,3 Ν Θονζμξ είκαζ ημ αζάθεοημκ εειέθζμκ, επί ημο μπμίμο αηθυκδημξ έπς 

ζηενεςεή. Δίκαζ ημ μπονυκ ηαηαθφβζυκ ιμο ηαζ μ ζςηήν ιμο. Ν Θευξ 

είκαζ μ αμδευξ ιμο ηαζ εζξ αοηυκ εβχ εα εθπίγς πάκημηε. Αοηυξ είκαζ μ 

οπεναζπζζηήξ ιμο, δ ζζπονά δφκαιζξ, δ μπμία, ςξ αηαηακίηδημξ 



πανάηαλζξ, ελαζθαθίγεζ ηδκ ζςηδνίακ ιμο. Αοηυξ είκαζ μ ηαπφξ 

πνμζηάηδξ ιμο εζξ ηάεε πενίζηαζζκ.  

Ψαθ. 17,4 αἰκκ ἐπζηαθέζμιαζ ηὸκ Κφνζμκ ηαὶ ἐη ηκ ἐπενκ ιμο ζςεήζμιαζ.  

Ταθ. 17,4 Κε φικμοξ δμλμθμβίαξ ηαζ εοπανζζηίαξ εα γδηήζς εζξ αμδεεζάκ ιμο ημκ 

Θονζμκ, ηαζ ιε ηδκ πνμζηαζίακ ημο εα ζςεχ απυ ημοξ επενμφξ ιμο.  

Ψαθ. 17,5 πενζέζπμκ ιε ὠδῖκεξ εακάημο, ηαὶ πείιαῤῥμζ ἀκμιίαξ ἐλεηάναλάκ ιε.  

Ταθ. 17,5 Υζάκ αθυνδημζ πυκμζ ημηεημφ ιε πενζέζθζλακ ηίκδοκμζ εακάημο, ημοξ 

μπμίμοξ πανάκμιμζ άκενςπμζ ελαπέθοζακ, ςζάκ μνιδηζημφξ 

πεζιάννμοξ, εκακηίμκ ιμο ηαζ ιε ζοκεηθυκζζακ.  

Ψαθ. 17,6 ὠδῖκεξ ᾅδμο πενζεηφηθςζάκ ιε, πνμέθεαζάκ ιε παβίδεξ εακάημο.  

Ταθ. 17,6 Ποκηαναηηζηαί ηαζ εακάζζιμζ αβςκίαζ άδμο ιε έπμοκ πενζηοηθχζεζ, ιε 

επνυθεαζακ παβίδεξ, αζ μπμίαζ έηνοπημκ ημκ εάκαημκ.  

Ψαθ. 17,7 ηαὶ ἐκ ηῶ εθίαεζεαί ιε ἐπεηαθεζάιδκ ηὸκ Κφνζμκ ηαὶ πνὸξ ηὸκ Θευκ 

ιμο ἐηέηναλα· ἢημοζεκ ἐη καμῦ ἁβίμο αὐημῦ θςκξ ιμο, ηαὶ  

ηναοβή ιμο ἐκχπζμκ αὐημῦ εἰζεθεφζεηαζ εἰξ ηὰ ὦηα αὐημῦ.  

Ταθ. 17,7 Αθθά εκ ιέζς ηδξ ιεβάθδξ αοηήξ μδφκδξ ιμο επεηαθέζεδκ δζα ηδξ 

πνμζεοπήξ ημκ Θονζμκ ηαζ ιε ηναοβήκ ιεβάθδκ εθχκαλα πνμξ ημκ Θευκ. 

Ν δε Θευξ ήημοζε ηδκ θςκήκ ιμο απυ ηδκ εζξ μονακμφξ ηαημζηίακ ημο 

ηαζ δ ηναοβή ηδξ αβςκίαξ ιμο έθεαζεκ εκχπζυκ ημο, εζζήθεεκ εζξ ηα χηα 

ημο.  

Ψαθ. 17,8 ηαὶ ἐζαθεφεδ ηαὶ ἔκηνμιμξ ἐβεκήεδ  β, ηαὶ ηὰ εειέθζα ηκ ὀνέςκ 

ἐηανάπεδζακ ηαὶ ἐζαθεφεδζακ, ὅηζ ὠνβίζεδ αὐημῖξ ὁ Θευξ.  

Ταθ. 17,8 Ζθεεκ εζξ αμήεεζάκ ιμο. Δζείζεδ ηαζ ήνπζζε κα ηνέιδ μθυηθδνμξ δ βδ, 

ηα εειέθζα ηςκ μνέςκ ζοκεηανάπεδζακ ηαζ εηθμκίζεδζακ δζυηζ ςνβίζεδ 

εκακηίμκ αοηχκ μ Θευξ.  

Ψαθ. 17,9 ἀκέαδ ηαπκὸξ ἐκ ὀνβῆ αὐημῦ ηαὶ πῦν ἀπὸ πνμζχπμο αὐημῦ 



ηαηαθθεβήζεηαζ, ἄκεναηεξ ἀκήθεδζακ ἀπ᾿ αὐημῦ.  

Ταθ. 17,9 Υξ ηαπκυξ δθαζζηείμο ακέαδ ορδθά μ εοιυξ ημο, θςηζάκ ηαζ θάαακ 

δθαζζηείμο ήκαρεκ δ πανμοζία ημο ηαζ εζξ ακαιιέκα ηάναμοκα 

ιεηεαθήεδζακ υθα ηα βφνς απυ αοηυκ.  

Ψαθ. 17,10 ηαὶ ἔηθζκεκ μὐνακμὺξ ηαὶ ηαηέαδ, ηαὶ βκυθμξ ὑπὸ ημὺξ πυδαξ 

αὐημῦ.  

Ταθ. 17,10 Δπαιήθςζε ημοξ μονακμφξ ηαζ ηαηέαδ εζξ ηδκ βδκ. Καφνμκ ζημηεζκυκ 

κέθμξ απθχκεηαζ ηάης απυ ημοξ πυδαξ ημο.  

Ψαθ. 17,11 ηαὶ ἐπέαδ ἐπὶ Χενμοαὶι ηαὶ ἐπεηάζεδ, ἐπεηάζεδ ἐπὶ πηενφβςκ 

ἀκέιςκ.  

Ταθ. 17,11 Ακέαδ ηαζ εηάεζζεκ, ςζάκ επάκς εζξ μονάκζμκ άνια, επί ηςκ Σενμοαίι 

ηαζ επεημφζεκ. Δπέηαλε βνήβμνα ηαζ έηνεπε, ζακ κα εθένεημ επί 

πηενφβςκ ακέιςκ.  

Ψαθ. 17,12 ηαὶ ἔεεημ ζηυημξ ἀπμηνοθὴκ αὐημῦ· ηφηθῳ αὐημῦ  ζηδκὴ αὐημῦ, 

ζημηεζκὸκ ὕδςν ἐκ κεθέθαζξ ἀένςκ.  

Ταθ. 17,12 Πηυημξ ήπθςζεκ μθυβονά ημο ηαζ απέηνορε ημ άπεζνμκ ιεβαθείμκ ημο. 

Γονς ημο δπθχεδ δ ζηδκή ημο ηαηαζηεοαζιέκδ υπζ απυ οθάζιαηα ηαζ 

δένιαηα, αθθά απυ ζημηεζκά κέθδ ανμπήξ, ηα μπμία ιεηαθένμκηαζ απυ 

ημοξ πκέμκηαξ ακέιμοξ.  

Ψαθ. 17,13 ἀπὸ ηξ ηδθαοβήζεςξ ἐκχπζμκ αὐημῦ αἱ κεθέθαζ δζθεμκ, πάθαγα 

ηαὶ ἄκεναηεξ πονυξ.  

Ταθ. 17,13 Απυ ηδκ απαζηνάπημοζακ θαιπνυηδηα ηδξ εείαξ πανμοζίαξ ημο 

επενκμφζακ ηα ζφκκεθα ηαζ ελαπεθφεδζακ πάθαγα ηαζ μζ ηεναοκμί, 

ακαιιέκα ηάναμοκα, εκακηίμκ ηςκ επενχκ ημο.  

Ψαθ. 17,14 ηαὶ ἐανυκηδζεκ ἐλ μὐνακμῦ Κφνζμξ, ηαὶ ὁ Ὕρζζημξ ἔδςηε θςκὴκ 

αὐημῦ·  



Ταθ. 17,14 Ν Θονζμξ έζηεζθεκ απυ ημκ μονακυκ ηαξ ανμκηάξ ημο ιε ημοξ ηεναοκμφξ 

ημο. Ν ρζζημξ αθήηε κα αημοζεή δ ηνμιενά θςκή ημο εκακηίμκ ηςκ 

επενχκ ημο.  

Ψαθ. 17,15 ἐλαπέζηεζθε αέθδ ηαὶ ἐζηυνπζζεκ αὐημὺξ ηαὶ ἀζηναπὰξ ἐπθήεοκε ηαὶ 

ζοκεηάναλεκ αὐημφξ.  

Ταθ. 17,15 Δλαπέζηεζθε ηα ζδζηά ημο πφνζκα αέθδ ηαζ ημοξ δζεζηυνπζζε· πθήεμξ απυ 

αζηναπάξ ηαζ ανμκηάξ ηαζ ηεναοκμφξ ηαζ ημοξ ζοκεηάναλε.  

Ψαθ. 17,16 ηαὶ ὤθεδζακ αἱ πδβαὶ ηκ ὑδάηςκ, ηαὶ ἀκεηαθφθεδ ηὰ εειέθζα ηξ 

μἰημοιέκδξ ἀπὸ ἐπζηζιήζεχξ ζμο, Κφνζε, ἀπὸ ἐιπκεφζεςξ 

πκεφιαημξ ὀνβξ ζμο.  

Ταθ. 17,16 Πακ κα εζηέβκςζακ ηα φδαηα ηδξ βδξ, χζηε εθάκδζακ αζ πδβαί ηςκ 

οδάηςκ ηαζ αζ ημίηαζ ηςκ πμηαιχκ, μζ ποειέκεξ ηςκ ςηεακχκ ηαζ αοηά 

ηα εειέθζα ηδξ βδξ, απυ ημκ δνζιφκ έθεβπυκ ζμο, Θονζε, απυ ιίακ ηαζ 

ιυκδκ πκμήκ ηδξ ζοκηαναηηζηήξ μνβήξ ζμο.  

Ψαθ. 17,17 ἐλαπέζηεζθεκ ἐλ ὕρμοξ ηαὶ ἔθααέ ιε, πνμζεθάαεηυ ιε ἐλ ὑδάηςκ 

πμθθκ.  

Ταθ. 17,17 Θαζ εκ ιέζς ηδξ ηνμιενάξ αοηήξ ακαζηαηχζεςξ μ Θονζμξ ήπθςζε ημ πένζ 

ημο απυ ημκ μονακυκ, ιε έπζαζε ηαζ ιε έθενε πθδζίμκ ημο, ιε ακέζονεκ 

απυ ημοξ πμθθμφξ ηζκδφκμοξ, μζ μπμίμζ ζακ πμθθά φδαηα απεζθμφζακ κα 

πκίλμοκ ηδκ γςήκ ιμο.  

Ψαθ. 17,18 ῥφζεηαί ιε ἐλ ἐπενκ ιμο δοκαηκ, ηαὶ ἐη ηκ ιζζμφκηςκ ιε, ὅηζ 

ἐζηενεχεδζακ ὑπὲν ἐιέ.  

Ταθ. 17,18 Κε εβθφηςζε ηαζ εα ιε βθοηχζδ μ Θονζμξ απυ ημοξ ζζπονμφξ επενμφξ 

ιμο, μζ μπμίμζ ιε ιζζμφκ, μζμκδήπμηε ζζπονυηενμζ απυ ειέ ηαζ ακ είκαζ 

αοημί.  

Ψαθ. 17,19 πνμέθεαζάκ ιε ἐκ ιένᾳ ηαηχζεχξ ιμο, ηαὶ ἐβέκεημ Κφνζμξ 

ἀκηζζηήνζβιά ιμο  



Ταθ. 17,19 Αοημί ιε επνυθεαζακ αζθκζδίςξ εζξ ηαξ πθέμκ ηνζζίιμοξ ηαζ 

πενζπεηεζχδεζξ ζηζβιάξ ηδξ γςήξ ιμο, αθθά μ Θονζμξ οπήνλε ημ ζηήνζβιά 

ιμο ηαζ μ οπεναζπζζηήξ ιμο εκακηίμκ αοηχκ.  

Ψαθ. 17,20 ηαὶ ἐλήβαβέ ιε εἰξ πθαηοζιυκ, ῥφζεηαί ιε, ὅηζ εέθδζέ ιε.  

Ταθ. 17,20 Απυ ηδκ ζηεκυπςνμκ εέζζκ ιμο ιε έαβαθεκ εζξ άκεζζκ ηαζ ακαροπήκ. Κε 

εβθφηςζεκ απυ ημοξ επενμφξ, δζυηζ ιε δβάπδζεκ.  

Ψαθ. 17,21 ηαὶ ἀκηαπμδχζεζ ιμζ Κφνζμξ ηαηὰ ηὴκ δζηαζμζφκδκ ιμο ηαὶ ηαηὰ ηὴκ 

ηαεανζυηδηα ηκ πεζνκ ιμο ἀκηαπμδχζεζ ιμζ,  

Ταθ. 17,21 Ν Θονζμξ έηζζ ιε ακηήιεζρε δζα ηδκ αεςυηδηά ιμο. Ποιθςκα ιε ηδκ 

ηαεανυηδηα ηςκ πεζνχκ ιμο μ Θονζμξ ιμο ακηαπέδςζε ηαζ εα ιμο 

ακηαπμδχζδ αιμζαάξ ηαζ εοενβεζίαξ,  

Ψαθ. 17,22 ὅηζ ἐθφθαλα ηὰξ ὁδμὺξ Κονίμο ηαὶ μὐη ζέαδζα ἀπὸ ημῦ Θεμῦ ιμο,  

Ταθ. 17,22 δζυηζ εβχ εθφθαλα ηαξ εκημθάξ ημο Θονίμο, δεκ δζέαδζα απέκακηζ ημο 

Θεμφ ιμο.  

Ψαθ. 17,23 ὅηζ πάκηα ηὰ ηνίιαηα αὐημῦ ἐκχπζυκ ιμο, ηαὶ ηὰ δζηαζχιαηα αὐημῦ 

μὐη ἀπέζηδζακ ἀπ᾿ ἐιμῦ.  

Ταθ. 17,23 Γζυηζ πάκημηε είπα ηαζ έπς πνμ μθεαθιχκ ηαξ δζηαίαξ ημο ηνίζεζξ ηαζ 

πμηέ αζ εκημθαί ημο δεκ απειαηνφκεδζακ απυ ηδκ ζηέρζκ ηαζ ηδκ 

ηανδίακ ιμο.  

Ψαθ. 17,24 ηαὶ ἔζμιαζ ἄιςιμξ ιεη᾿ αὐημῦ ηαὶ θοθάλμιαζ ἀπὸ ηξ ἀκμιίαξ ιμο.  

Ταθ. 17,24 Ζιδκ ηαζ εα είιαζ άιςιμξ ηαζ εζθζηνζκήξ απέκακηί ημο ηαζ εα 

πνμθοθαπεχ απυ ηάεε αιανηίακ.  

Ψαθ. 17,25 ηαὶ ἀκηαπμδχζεζ ιμζ Κφνζμξ ηαηὰ ηὴκ δζηαζμζφκδκ ιμο ηαὶ ηαηὰ ηὴκ 

ηαεανζυηδηα ηκ πεζνκ ιμο ἐκχπζμκ ηκ ὀθεαθικ αὐημῦ.  

Ταθ. 17,25 Ν Θονζμξ εα ιμο ακηαπμδχζδ, ζφιθςκα ιε ημκ αβχκα ιμο κα γς ηαηά 



ημ εέθδιά ημο ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ πνμζπάεεζάκ ιμο κα δζαηδνχ ηαξ 

πείναξ ιμο αβκάξ ηαζ ηαεανάξ εκχπζμκ ηςκ μθεαθιχκ ημο.  

Ψαθ. 17 ,26 ιεηὰ ὁζίμο ὅζζμξ ἔζῃ, ηαὶ ιεηὰ ἀκδνὸξ ἀεῴμο ἀεῶμξ ἔζῃ,  

Ταθ. 17,26 Πο, Θονζε, πνμξ ημκ αθςζζςιέκμκ εζξ ζε εα θένεζαζ ιε ζημνβήκ ηαζ 

αβάπδκ. Ξνμξ ημκ αεχμκ ηαζ δεζηχξ άιειζηημκ εα δείπκεζαζ αεχμξ ηαζ 

άιειπημξ.  

Ψαθ. 17,27 ηαὶ ιεηὰ ἐηθεηημῦ ἐηθεηηὸξ ἔζῃ ηαὶ ιεηὰ ζηνεαθμῦ δζαζηνέρεζξ.  

Ταθ. 17,27 Κε ημκ εηθεηηυκ εα είζαζ ζο πάκημηε εηθεηηυξ. Απέκακηζ υιςξ ημο 

δζεζηναιιέκμο ακενχπμο εα αθθάγδξ ηνυπμκ ηαζ εα θαίκεηαζ ζηνεαθή δ 

ζδζηή ζμο εοεεία ηαζ δζηαία ζοιπενζθμνά.  

Ψαθ. 17,28 ὅηζ ζὺ θαὸκ ηαπεζκὸκ ζχζεζξ ηαὶ ὀθεαθιμὺξ ὑπενδθάκςκ 

ηαπεζκχζεζξ.  

Ταθ. 17,28 Γζυηζ ζο ημκ ηαπεζκςιέκμκ ηαζ ημ έθευξ ζμο γδημφκηα θαυκ ημκ ζχγεζξ 

ηαζ ημκ εοθμβείξ πάκημηε. Δκῶ ημοξ αθαγμκζημφξ μθεαθιμφξ ηςκ 

οπενδθάκςκ ημοξ ακαβηάγεζξ κα παιδθχζμοκ ηαηδζποιιέκμζ εζξ ηδκ 

βδκ.  

Ψαθ. 17,29 ὅηζ ζὺ θςηζεῖξ θφπκμκ ιμο, Κφνζε ὁ Θευξ ιμο, θςηζεῖξ ηὸ ζηυημξ 

ιμο.  

Ταθ. 17,29 Πο, Θονζε, ακεγςμβυκδζεξ ηαζ εα ακαγςμβμκήξ ημκ θφπκμκ ηδξ γςήξ ιμο. 

Πο, Θονζε μ Θευξ ιμο, έννζρεξ ημ θςξ ηδξ πανάξ ηαζ δζέθοζεξ ημ ζημηάδζ 

ηδξ δοζηοπίαξ ιμο.  

Ψαθ. 17,30 ὅηζ ἐκ ζμὶ ῥοζεήζμιαζ ἀπὸ πεζναηδνίμο ηαὶ ἐκ ηῶ Θεῶ ιμο 

ὑπεναήζμιαζ ηεῖπμξ.  

Ταθ. 17,30 Κε ηδκ δφκαιίκ ζμο πάκημηε εα ζχγςιαζ απυ ημοξ ηζκδφκμοξ ηαζ ημοξ 

πεζναζιμφξ ηαζ ιε ηδκ αμήεεζάκ ζμο εα οπενπδδχ ηάεε ακοπέναθδημκ 

δζα ηαξ ακενςπίκαξ δοκάιεζξ ηείπμξ, ηάεε δοζημθίακ.  



Ψαθ. 17,31 ὁ Θευξ ιμο, ἄιςιμξ  ὁδὸξ αὐημῦ, ηὰ θυβζα Κονίμο πεπονςιέκα, 

ὑπεναζπζζηήξ ἐζηζ πάκηςκ ηκ ἐθπζγυκηςκ ἐπ᾿ αὐηυκ.  

Ταθ. 17,31 Ν δνυιμξ ηαζ μ ηνυπμξ ηδξ εκενβείαξ ημο Θεμφ ιμο είκαζ άιειπηα. Ρα 

θυβζα ημο Θονίμο είκαζ, πον, πμο θςηίγεζ ηαζ ηαηαηαίεζ. Δίκαζ 

οπεναπζζηήξ υθςκ εηείκςκ, μζ μπμίμζ εθπίγμοκ εζξ αοηυκ.  

Ψαθ. 17,32 ὅηζ ηίξ Θεὸξ πθὴκ ημῦ Κονίμο, ηαὶ ηίξ Θεὸξ πθὴκ ημῦ Θεμῦ ικ;  

Ταθ. 17,32 Γζυηζ, πμζυξ άθθμξ Θευξ είκαζ αθδεζκυξ ηαζ πναβιαηζηυξ εηηυξ ημο 

Θονίμο ιαξ; Θαζ πμζυξ Θευξ είκαζ ηυζμκ ζζπονυξ ηαζ αβαευξ πθδκ ημο 

Θεμφ ιαξ;  

Ψαθ. 17,33 ὁ Θεὸξ ὁ πενζγςκκφςκ ιε δφκαιζκ ηαὶ ἔεεημ ἄιςιμκ ηὴκ ὁδυκ ιμο·  

Ταθ. 17,33 Αοηυξ μ αθδεζκυξ ηαζ πακημδφκαιμξ Θευξ ιε πενζέγςζε ιε ιεβάθδκ ηαζ 

αηαηακίηδημκ δφκαιζκ, ιε ακέδεζλεκ άιειπημκ ηαζ ηαεανυκ ζημοξ 

δνυιμοξ ηδξ γςήξ ιμο.  

Ψαθ. 17,34 ηαηανηζγυιεκμξ ημὺξ πυδαξ ιμο ὡζεὶ ἐθάθμο ηαὶ ἐπὶ ηὰ ὑρδθὰ 

ἱζηκ ιε·  

Ταθ. 17,34 Αοηυξ ηάικεζ εοηίκδηα ηα πυδζα ιμο, ημοξ δίδεζ ηδκ ηαπφηδηα ηδξ 

εθάθμο, χζηε ιε εοημθίακ κα οπενπδδχ ηζκδφκμοξ ηαζ δοζημθίαξ. Αοηυξ 

ιε ακεαάγεζ εζξ ηα υνδ ηα ορδθά, αζθαθή απυ ηάεε απεζθήκ.  

Ψαθ. 17,35 δζδάζηςκ πεῖνάξ ιμο εἰξ πυθειμκ ηαὶ ἔεμο ηυλμκ παθημῦκ ημὺξ 

αναπίμκάξ ιμο·  

Ταθ. 17,35 Αοηυξ βοικάγεζ ηαζ δζδάζηεζ ηα πένζα ιμο, κα πμθειμφκ κζηδθυνςξ. 

Θαηέζηδζε ημοξ αναπίμκάξ ιμο εοηζκήημοξ ηαζ ζζπονμφξ ςζάκ πάθηζκμκ 

ηυλμκ.  

Ψαθ. 17,36 ηαὶ ἔδςηάξ ιμζ ὑπεναζπζζιὸκ ζςηδνίαξ, ηαὶ  δελζά ζμο ἀκηεθάαεηυ 

ιμο, ηαὶ  παζδεία ζμο ἀκχνεςζέ ιε εἰξ ηέθμξ, ηαὶ  παζδεία ζμο 

αὐηή ιε δζδάλεζ.  



Ταθ. 17,36 Πο, Θονζε, δοδυηδζεξ κα ιε οπεναζπίζδξ απέκακηζ ηςκ επενχκ ιμο ηαζ 

κα ιμο πανίζδξ ηδκ ζςηδνίακ. Ζ πνμζηαηεοηζηή δελζά ζμο ιε 

οπεαάζηαζε, δ παηνζηή ζμο παζδαβςβία ηαζ ηαεμδήβδζζξ ιε ακχνεςζε 

ηεθείςξ. Αοηή δ παζδαβςβία ζμο, Θονζε, εα ελαημθμοεή κα ιε δζδάζηδ.  

Ψαθ. 17,37 ἐπθάηοκαξ ηὰ δζααήιαηά ιμο ὑπμηάης ιμο, ηαὶ μὐη ζεέκδζακ ηὰ 

ἴπκδ ιμο.  

Ταθ. 17,37 Ακμζλεξ δνυιμοξ πθαηείξ ηαζ αζθαθείξ εζξ ηδκ πμνείακ ηδξ γςήξ ιμο, 

Θονζε, ηαζ δεκ εημονάζεδζακ μφηε ελδζεέκδζακ ηα πέθιαηά ιμο.  

Ψαθ. 17,38 ηαηαδζχλς ημὺξ ἐπενμφξ ιμο ηαὶ ηαηαθήρμιαζ αὐημὺξ ηαὶ μὐη 

ἀπμζηναθήζμιαζ, ἕςξ ἂκ ἐηθίπςζζκ·  

Ταθ. 17,38 Θαηεδίςλα ημοξ επενμφξ ιμο ηαζ ημοξ ηαηέθεαζα, εκχ έθεοβακ 

πακζηυαθδημζ, ηαζ δεκ εβφνζζα μπίζς, ιέπνζξ υημο εηείκμζ ελςκηχεδζακ 

ηαζ ελέθζπμκ.  

Ψαθ. 17,39 ἐηεθίρς αὐημφξ, ηαὶ μὐ ιὴ δφκςκηαζ ζηκαζ, πεζμῦκηαζ ὑπὸ ημὺξ 

πυδαξ ιμο.  

Ταθ. 17,39 Ρμοξ ζοκέεθζρα ιε ηδκ δφκαιίκ ζμο ηαζ δεκ διπυνεζακ κα ζηαεμφκ, αθθ' 

έπεζακ ηάης απυ ηα πυδζά ιμο.  

Ψαθ. 17,40 ηαὶ πενζέγςζάξ ιε δφκαιζκ εἰξ πυθειμκ, ζοκεπυδζζαξ πάκηαξ ημὺξ 

ἐπακζζηαιέκμοξ ἐπ᾿ ἐιὲ ὑπμηάης ιμο.  

Ταθ. 17,40 Πο απυ υθα ηα ζδιεία ιε εκέδοζεξ ιε δφκαιζκ, δζα κα πμθειχ πάκημηε 

κζηδθυνςξ. Ξενζέπθελεξ ηα πυδζα ηςκ ηαζ έπεζακ ηάης απυ ηα πυδζα 

ιμο υθμζ εηείκμζ, μζ μπμίμζ επακαζηαημφκ εκακηίμκ ιμο.  

Ψαθ. 17,41 ηαὶ ημὺξ ἐπενμφξ ιμο ἔδςηάξ ιμζ κημκ ηαὶ ημὺξ ιζζμῦκηάξ ιε 

ἐλςθυενεοζαξ.  

Ταθ. 17,41 Δηνερεξ εζξ θοβήκ ημοξ επενμφξ ιμο. Ξακζηυαθδημζ εβφνζζακ πνμξ ειέ 

ηδκ πθάηδκ ηςκ. Ξανέδςηεξ εζξ μθμηθδνςηζηήκ ηαηαζηνμθήκ εηείκμοξ, 



μζ μπμίμζ ιε ειζζμφζακ.  

Ψαθ. 17,42 ἐηέηναλακ, ηαὶ μὐη ἤκ ὁ ζῴγςκ, πνὸξ Κφνζμκ, ηαὶ μὐη εἰζήημοζεκ 

αὐηκ.  

Ταθ. 17,42 Θαζ επάκς εζξ ηδκ απέθπζδα θοβήκ ηαζ ημκ πακζηυκ ηςκ εηναφβαζακ 

γδημφκηεξ ηδκ αμήεεζάκ ζμο, αθθά δεκ οπήνπε δζ' αοημφξ ζςηήν. 

Δηναλακ πνμξ ζε, αθθά δεκ ημοξ εζζήημοζεξ.  

Ψαθ. 17,43 ηαὶ θεπηοκ αὐημὺξ ὡζεὶ πκμῦκ ηαηὰ πνυζςπμκ ἀκέιμο, ὡξ πδθὸκ 

πθαηεζκ θεακ αὐημφξ.  

Ταθ. 17,43 Κε ηδκ ζδζηήκ ζμο αμήεεζακ ημοξ ζοκέηνζρα. Ρμοξ έηαια ζακ ακάθαθνμ 

πκμφδζ, ημ μπμίμκ δζαζημνπίγεζ μ άκειμξ. Ρμοξ επμθημπμίδζα ςζάκ ηδκ 

θάζπδκ, πμο παημφκ μζ άκενςπμζ εζξ ηαξ πθαηείαξ.  

Ψαθ. 17,44 ῥφζῃ ιε ἐλ ἀκηζθμβίαξ θαμῦ, ηαηαζηήζεζξ ιε εἰξ ηεθαθὴκ ἐεκκ. 

θαυξ, ὃκ μὐη ἔβκςκ, ἐδμφθεοζέ ιμζ,  

Ταθ. 17,44 Κε εβθφηςζεξ, βθφηςζέ ιε ηαζ ζημ ιέθθμκ απυ ακηζεέζεζξ ηαζ ειθοθίμοξ 

πμθέιμοξ ημο ζζναδθζηζημφ θαμφ. Κε εβηαηέζηδζεξ ηονίανπμκ ηαζ εζξ 

άθθα- εζδςθμθαηνζηά- έεκδ. Ιαυξ, ημκ μπμίμκ δεκ εβκχνζγα 

πνμδβμοιέκςξ, έβζκεκ οπμηεθήξ εζξ ειέ.  

Ψαθ. 17,45 εἰξ ἀημὴκ ὠηίμο ὑπήημοζέ ιμο· οἱμὶ ἀθθυηνζμζ ἐρεφζακηυ ιμζ,  

Ταθ. 17,45 Νηακ ήημοζε ηδκ θήιδκ ηςκ ηαημνεςιάηςκ ηαζ ηδξ δυλδξ ιμο, έβζκεκ 

οπήημυξ ιμο. Μέκμζ θαμί έκεηα θυαμο οπεηνίεδζακ θζθίακ ηαζ οπμηαβήκ 

εζξ ειέ.  

Ψαθ. 17,46 οἱμὶ ἀθθυηνζμζ ἐπαθαζχεδζακ ηαὶ ἐπχθακακ ἀπὸ ηκ ηνίαςκ αὐηκ.  

Ταθ. 17,46 Αθθμεεκείξ θαμί επνδζηεφεδζακ ζακ παθαζά εθεανιέκα εκδφιαηα, ζακ 

πςθμί εζηυκηαθηακ ζημοξ δνυιμοξ ηςκ.  

Ψαθ. 17,47 γῆ Κφνζμξ, ηαὶ εὐθμβδηὸξ ὁ Θευξ ιμο ηαὶ ὑρςεήης ὁ Θεὸξ ηξ 

ζςηδνίαξ ιμο,  



Ταθ. 17,47 Ν Θονζμξ υιςξ γδ ηαζ ενζαιαεφεζ. Αξ είκαζ δμλαζιέκμξ ηαζ εοθμβδιέκμξ 

μ Θευξ ιμο ηαζ αξ ορχκεηαζ ηαζ αξ οικμθμβήηαζ μ Θευξ ηδξ ζςηδνίαξ 

ιμο,  

Ψαθ. 17,48 ὁ Θεὸξ ὁ δζδμὺξ ἐηδζηήζεζξ ἐιμί, ηαὶ ὑπμηάλαξ θαμὺξ ὑπ᾿ ἐιέ,  

Ταθ. 17,48 δζυηζ μ Θευξ ιμο ελεδζηήεδ ημοξ επενμφξ ιμο ηαζ οπέηαλε θαμφξ 

μθμηθήνμοξ ηάης απυ ηα πυδζά ιμο.  

Ψαθ. 17,49 ὁ ῥφζηδξ ιμο ἐλ ἐπενκ ιμο ὀνβίθςκ, ἀπὸ ηκ ἐπακζζηαιέκςκ ἐπ᾿ 

ἐιὲ ὑρχζεζξ ιε, ἀπὸ ἀκδνὸξ ἀδίημο ῥῦζαί ιε.  

Ταθ. 17,49 Αοηυξ ιε εβθφηςζεκ απυ επενμφξ βειάημοξ μνβήκ ηαζ ιακίακ εκακηίμκ 

ιμο. Πο, Θονζε, ιε ακέδεζλεξ κζηδηήκ, ιε ακφρςζεξ ηαζ ιε εδυλαζεξ 

απέκακηζ εηείκςκ, μζ μπμίμζ είπακ επακαζηαηήζεζ εκακηίμκ ιμο. Ιοηνςζέ 

ιε ηαζ ζημ ιέθθμκ απυ ηάεε άκδνα δυθζμκ ηαζ άδζημκ.  

Ψαθ. 17,50 δζὰ ημῦημ ἐλμιμθμβήζμιαί ζμζ ἐκ ἔεκεζζ, Κφνζε, ηαὶ ηῶ ὀκυιαηί ζμο 

ραθ,  

Ταθ. 17,50 Γζ' υθα αοηά, Θονζε, εα ζε δμλμθμβχ ηαζ εα ζε εοβκςιμκχ. Κεηαλφ ηςκ 

εεκχκ εα ράθθς ηαζ εα οικμθμβχ ημ υκμιά ζμο.  

Ψαθ. 17,51 ιεβαθφκςκ ηὰξ ζςηδνίαξ ημῦ ααζζθέςξ αὐημῦ, ηαὶ πμζκ ἔθεμξ ηῶ 

πνζζηῶ αὐημῦ, ηῶ Γαοΐδ, ηαὶ ηῶ ζπένιαηζ αὐημῦ ἕςξ αἰκμξ. 

Ταθ. 17,51 Γμλμθμβίαξ ηαζ εοπανζζηίαξ εα ακαπέιπς πνμξ ημκ Θευκ ιμο, μ μπμίμξ 

επναβιαημπμίδζε ιεβαθεζχδεζξ ζςηδνίαξ οπέν ημο ααζζθέςξ, πμο Αοηυξ 

ημκ ακέδεζλε ηαζ μ μπμίμξ δεζηκφεζ πάκημηε έθεμξ ζημκ ααζζθέα, πμο 

έπνζζεκ, ζημκ Γαοίδ ηαζ ζημοξ απμβυκμοξ ημο, εζξ υθαξ ηαξ ηαηυπζκ 

βεκεάξ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 18 (Μαζ. 19) 



  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ραθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 18,2 Οἱ μὐνακμὶ δζδβμῦκηαζ δυλακ Θεμῦ, πμίδζζκ δὲ πεζνκ αὐημῦ 

ἀκαββέθθεζ ηὸ ζηενέςια.  

Ταθ. 18,2 Νζ μονακμί ιε ηδκ ανιμκίακ ηαζ ημ ηάθθμξ ηςκ δζδβμφκηαζ εζξ ηάεε 

άκενςπμκ ηδκ δυλακ ηαζ ηδκ ζμθίακ ημο Θεμφ. Ν μονακυξ, πμο ζακ 

ζηενευξ ευθμξ πενζαάθθεζ ηδκ βδκ, δζαηδνφηηεζ, υηζ είκαζ ένβμκ ημο 

πακημδοκάιμο ηαζ πακζυθμο δδιζμονβμφ.  

Ψαθ. 18,3 ιένα ηῆ ιένᾳ ἐνεφβεηαζ ῥια, ηαὶ κὺλ κοηηὶ ἀκαββέθθεζ βκζζκ.  

Ταθ. 18,3 Θαεε διένα ανμκημθςκεί εζξ ηδκ επμιέκδκ διένακ ηαζ ηάεε κολ 

ακαββέθθεζ εζξ ηδκ άθθδκ κφηηα ηδκ βκχζζκ δζα ηδκ φπανλζκ ημο 

απεζνμηεθείμο Γδιζμονβμφ.  

Ψαθ. 18,4 μὐη εἰζὶ θαθζαὶ μὐδὲ θυβμζ, ὧκ μὐπὶ ἀημφμκηαζ αἱ θςκαὶ αὐηκ·  

Ταθ. 18,4 Νζ θυβμζ, ημοξ μπμίμοξ δζαθαθμφκ μζ μονακμί, δεκ είκαζ ζζςπδθμί θυβμζ 

απυ εηείκμοξ, ηςκ μπμίςκ αζ θςκαί δεκ αημφμκηαζ πακημφ.  

Ψαθ. 18,5 εἰξ πᾶζακ ηὴκ βκ ἐλθεεκ ὁ θευββμξ αὐηκ ηαὶ εἰξ ηὰ πέναηα ηξ 

μἰημοιέκδξ ηὰ ῥήιαηα αὐηκ.  

Ταθ. 18,5 Ρμοκακηίμκ, εζξ μθυηθδνμκ ηδκ βδκ ελήθεε ηαζ αημφεηαζ δ θςκή ηςκ. 

Δθεαζακ ηαζ εζξ ηα πέναηα ηδξ μζημοιέκδξ μζ θυβμζ ηςκ.  

Ψαθ. 18,6 ἐκ ηῶ θίῳ ἔεεημ ηὸ ζηήκςια αὐημῦ· ηαὶ αὐηὸξ ὡξ κοιθίμξ 

ἐηπμνεουιεκμξ ἐη παζημῦ αὐημῦ, ἀβαθθζάζεηαζ ὡξ βίβαξ δναιεῖκ 

ὁδὸκ αὐημῦ.  

Ταθ. 18,6 Ν Θευξ ημ θςξ ημ απνυζζημκ, ημκ ήθζμκ, έηαιεκ ζδζαίηενμκ εκδζαίηδιά 

ημο. Ρμκ δζαηάζζεζ κα ακαηέθθδ θαιπνυξ ςζάκ κοιθίμξ, πμο ελένπεηαζ 

θαιπνμζημθζζιέκμξ απυ ημκ κοιθζηυκ ημο εάθαιμκ. Υζάκ βίβαξ ηαζ 



αημφναζημξ δνμιεφξ, ιε αβαθθίαζζκ ηαζ πςνίξ πμηέ κα απμηάιδ δζα 

ιέζμο ηςκ αζχκςκ, δζαηνέπεζ ηάεε διένακ ημκ απυ ακαημθχκ έςξ 

δοζιχκ δνυιμκ ημο.  

Ψαθ. 18,7 ἀπ᾿ ἄηνμο ημῦ μὐνακμῦ  ἔλμδμξ αὐημῦ, ηαὶ ηὸ ηαηάκηδια αὐημῦ 

ἕςξ ἄηνμο ημῦ μὐνακμῦ, ηαὶ μὐη ἔζηζκ ὃξ ἀπμηνοαήζεηαζ ηξ 

εένιδξ αὐημῦ.  

Ταθ. 18,7 Απυ ημ έκα άηνμκ ημο μονακμφ βίκεηαζ δ έλμδυξ ημο ηαζ ζημ άθθμ άηνμκ 

ημο μονακμφ ηεθεζχκεζ δ πμνεία ημο. Θαζ δεκ οπάνπεζ ηακείξ, μ μπμίμξ εα 

διπμνέζδ, κα δζαθφβδ ηδκ εενιυηδηά ημο.  

Ψαθ. 18,8 ὁ κυιμξ ημῦ Κονίμο ἄιςιμξ, ἐπζζηνέθςκ ροπάξ·  ιανηονία 

Κονίμο πζζηή, ζμθίγμοζα κήπζα.  

Ταθ. 18,8 Ξαναπάκς υιςξ απυ ηα ιεβαθεία, πμο δζδβμφκηαζ μζ μονακμί, οπάνπεζ μ 

κυιμξ ημο Θονίμο, μ άιειπημξ, μ μπμίμξ επζζηνέθεζ πθακςιέκαξ ροπάξ 

ζημκ δνυιμκ ηδξ ζςηδνίαξ, ζημκ δνυιμκ ημο Θεμφ. Αζ εκημθαί ημο 

Θονίμο, πμο οπάνπμοκ εζξ αοηυκ, είκαζ αθδεζκαί ηαζ πζζηαί, βειάηαζ 

ζμθίακ, ζηακαί κα ακαδείλμοκ ζμθά ηαζ αοηά αηυιδ ηα κήπζα.  

Ψαθ. 18,9 ηὰ δζηαζχιαηα Κονίμο εὐεέα, εὐθναίκμκηα ηανδίακ·  ἐκημθὴ 

Κονίμο ηδθαοβήξ, θςηίγμοζα ὀθεαθιμφξ·  

Ταθ. 18,9 Αζ εκημθαί ημο Θονίμο είκαζ αθδεζκαί ηαζ ηέθεζαζ. Δοθναίκμοκ ηδκ 

ηανδίακ εηείκμο, πμο ηαξ ηδνεί. Πηανπίγμοκ ιέπνζ ηςκ πθέμκ ιαηνοκχκ 

πενάηςκ άπθεημκ ημ θςξ ηαζ θςηίγμοκ ημοξ μθεαθιμφξ ηςκ ακενχπςκ.  

Ψαθ. 18,10 ὁ θυαμξ Κονίμο ἁβκυξ, δζαιέκςκ εἰξ αἰκα αἰκμξ· ηὰ ηνίιαηα 

Κονίμο ἀθδεζκά, δεδζηαζςιέκα ἐπὶ ηὸ αὐηυ,  

Ταθ. 18,10 Ρμ ζενυκ δέμξ, πμο δζεβείνεζ εζξ ηαξ ηανδίαξ ηςκ ακενχπςκ μ κάιμξ ημο 

Θονίμο ηαζ μ εοθααήξ θυαμξ είκαζ αβκυξ, ακυεεοημξ απυ πθάκδκ. Δπεζ 

αζςκίακ ζζπφκ ηαζ ηφνμξ. Αζ ηνίζεζξ ηαζ αζ απμθάζζημο Θονίμο, πμο 

πενζέπμκηαζ εζξ αοηυκ, είκαζ αθδεζκαί ηαζ επζιανηονμφκηαζ ςξ δίηαζαζ δζα 

ιέζμο ηςκ αζχκςκ.  



Ψαθ. 18,11 ἐπζεοιδηὰ ὑπὲν πνοζίμκ ηαὶ θίεμκ ηίιζμκ πμθὺκ ηαὶ βθοηφηενα ὑπὲν 

ιέθζ ηαὶ ηδνίμκ.  

Ταθ. 18,11 Ρα θυβζα ημο Θονίμο δζα ημοξ ηαθμπνμαίνεημοξ ακενχπμοξ είκαζ 

επζεοιδηά πενζζζυηενμκ απυ ημκ πνοζυκ ηαζ απυ πθήεμξ πμθοηίιςκ 

θίεςκ. Δίκαζ βθοηφηενα απυ ημ ιέθζ ηαζ απυ ηδκ ηδνήενακ.  

Ψαθ. 18,12 ηαὶ βὰν ὁ δμῦθυξ ζμο θοθάζζεζ αὐηά· ἐκ ηῶ θοθάζζεζκ αὐηὰ 

ἀκηαπυδμζζξ πμθθή.  

Ταθ. 18,12 Δβχ εδμηίιαζα ηδκ βθοηφηδηά ηςκ, δζυηζ μ δμφθμξ ζμο, Θονζε, θοθάζζεζ 

αοηά ηα ηνίιαηά ζμο. Νπμζμξ ηα θοθάζζεζ, εα έπδ ιεβάθδκ ακηαπυδμζζκ 

ηαζ αιμζαήκ.  

Ψαθ. 18,13 παναπηχιαηα ηίξ ζοκήζεζ; ἐη ηκ ηνοθίςκ ιμο ηαεάνζζυκ ιε.  

Ταθ. 18,13 Αδφκαημκ υιςξ κα ηδνήζδ ηακείξ ελ μθμηθήνμο ημκ Λμιμκ ζμο. Ξμζυξ 

διπμνεί κα βκςνίζδ ηα παναπηχιαηα, εζξ ηα μπμία ηαζ πςνίξ κα ημ 

εέθςιεκ οπμπίπημιεκ; Απυ ηα απυηνοθα αοηά παναπηχιαηα, πμο εβχ 

ίζςξ δεκ ηα βκςνίγς ηαζ μφηε εέθς πμηέ κα έθεμοκ εζξ δδιμζζυηδηα, 

ηαεάνζζυκ ιε, Θονζε.  

Ψαθ. 18,14 ηαὶ ἀπὸ ἀθθμηνίςκ θεῖζαζ ημῦ δμφθμο ζμο· ἐὰκ ιή ιμο 

ηαηαηονζεφζςζζ, ηυηε ἄιςιμξ ἔζμιαζ ηαὶ ηαεανζζεήζμιαζ ἀπὸ 

ἁιανηίαξ ιεβάθδξ.  

Ταθ. 18,14 Θαζ απυ λέκα πνμξ ημκ Λμιμκ ζμο αζζεήιαηα ηαζ ένβα πνμθφθαλε ειέ, 

ημκ δμφθμκ ζμο. Δάκ αοηά δεκ ιε ηονζεφζμοκ, ηυηε εβχ εα είιαζ 

άιειπημξ ηαζ έηζζ εα δζαηδνδεχ ηαεανυξ απυ ιεβάθαξ πηχζεζξ.  

Ψαθ. 18,15 ηαὶ ἔζμκηαζ εἰξ εὐδμηίακ ηὰ θυβζα ημῦ ζηυιαηυξ ιμο ηαὶ  ιεθέηδ 

ηξ ηανδίαξ ιμο ἐκχπζυκ ζμο δζὰ πακηυξ, Κφνζε, αμδεέ ιμο ηαὶ 

θοηνςηά ιμο. 

Ταθ. 18,15 Ρμηε εα είκαζ εοπάνζζημζ εζξ ζε ηαζ εοπνυζδεηημζ μζ θυβμζ ηδξ πνμζεοπήξ 

ιμο ηαζ αζ εοθααείξ ζηέρεζξ ηαζ μζ ζενμί πυεμζ ηδξ ηανδίαξ ιμο εα είκαζ 



ςξ εοζία εοπνυζδεηημξ ηαζ πακημηεζκή εκχπζυκ ζμο, Θονζε, αμήεέ ιμο 

ηαζ θοηνςηά ιμο.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 19 (Μαζ. 20) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ραθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 19,2 παημφζαζ ζμο Κφνζμξ ἐκ ιένᾳ εθίρεςξ, ὑπεναζπίζαζ ζμο ηὸ 

ὄκμια ημῦ Θεμῦ Ἰαηχα.  

Ταθ. 19,2 Δίεε ς ααζζθεφ κα εζζαημφζδ μ Θονζμξ ηδκ δέδζίκ ζμο ηαηά ηδκ διένακ 

αοηήκ ηδξ ιεβάθδξ εθίρεςξ· είεε ημ πακημδφκαιμκ υκμια ημο Θεμφ ημο 

ζζναδθζηζημφ θαμφ κα ζε οπεναζπίζδ εκακηίμκ ηςκ επενχκ ιαξ.  

Ψαθ. 19,3 ἐλαπμζηείθαζ ζμζ αμήεεζακ ἐλ ἁβίμο ηαὶ ἐη Σζὼκ ἀκηζθάαμζηυ ζμο.  

Ταθ. 19,3 Δίεε κα ζμο ζηείθδ μ Θονζμξ αμήεεζακ απυ ημκ ζενυκ ημο καυκ ηαζ κα ζε 

πνμζηαηεφζδ απυ ημ υνμξ Πζχκ.  

Ψαθ. 19,4 ικδζεείδ πάζδξ εοζίαξ ζμο ηαὶ ηὸ ὁθμηαφηςιά ζμο πζακάης. 

(δζάραθια).  

Ταθ. 19,4 Δίεε κα εκεοιδεή ηαζ κα δεπεή εοιεκχξ υθαξ ηαξ αζιαηδνάξ ηαζ 

ακαζιάηημοξ εοζίαξ, πμο ημο πνμζέθενεξ, ηαζ κα εεςνήζδ παπφ ηαζ 

εοάνεζημκ ημ εφια, ημ μπμίμκ αθήηεξ μθυηθδνμκ κα ηαή επάκς ζημ 

εοζζαζηήνζυκ ημο.  

Ψαθ. 19,5 δῴδ ζμζ Κφνζμξ ηαηὰ ηὴκ ηανδίακ ζμο ηαὶ πᾶζακ ηὴκ αμοθήκ ζμο 

πθδνχζαζ.  

Ταθ. 19,5 Δίεε μ Θονζμξ κα ζμο δχζδ ζφιθςκα ιε ηαξ αβίαξ επζεοιίαξ ηδξ ηανδίαξ 



ζμο ηαζ κα εηπθδνχζδ ηάεε αβαεήκ επζεοιίακ ηαζ απυθαζίκ ζμο, 

πανίγςκ εζξ ζε κίηδκ εκακηίμκ ηςκ επενχκ ζμο.  

Ψαθ. 19,6 ἀβαθθζαζυιεεα ἐκ ηῶ ζςηδνίῳ ζμο ηαὶ ἐκ ὀκυιαηζ Κονίμο Θεμῦ 

ικ ιεβαθοκεδζυιεεα. πθδνχζαζ Κφνζμξ πάκηα ηὰ αἰηήιαηά ζμο.  

Ταθ. 19,6 Ρμηε υθμζ εα εοθνακεχιεκ ηαζ εα πανχιεκ δζα ηδκ ζςηήνζμκ αοηήκ 

κίηδκ. Θαζ ζημ υκμια ηαζ ιε ηδκ δφκαιζκ ημο απείνμο Θεμφ ιαξ εα 

ακαδεζπεχιεκ ιεβάθμζ ηαζ έκδμλμζ. Δίεε θμζπυκ μ Θονζμξ κα εηπθδνχζδ 

υθα ηα αζηήιαηα ηδξ πνμζεοπήξ ζμο”.  

Ψαθ. 19,7 κῦκ ἔβκςκ ὅηζ ἔζςζε Κφνζμξ ηὸκ πνζζηὸκ αὐημῦ· ἐπαημφζεηαζ αὐημῦ 

ἐλ μὐνακμῦ ἁβίμο αὐημῦ· ἐκ δοκαζηείαζξ  ζςηδνία ηξ δελζᾶξ 

αὐημῦ.  

Ταθ. 19,7 Ρςνα εβχ μ ζενεφξ, πμο πνμζθένς ηδκ ζηεηήνζμκ αοηήκ εοζίακ, έπς ηδκ 

εζςηενζηήκ πθδνμθμνίακ ηαζ εβκχνζζα ηαθά, υηζ μ Θονζμξ εα ζχζδ 

μπςζδήπμηε ημκ ααζζθέα, ημκ μπμίμκ αοηυξ έπνζζε. Θα αημφζδ ηαζ εα 

ηάιδ δεηηά ηα αζηήιαηα ηδξ πνμζεοπήξ ημο απυ ημκ έκδμλμκ μονάκζμκ 

ενυκμκ ημο. Κε εαοιαημονβζηάξ επειαάζεζξ ηδξ πακημδοκάιμο δελζάξ 

ημο εα ιαξ δχζδ ηδκ ζςηδνίακ ηαζ ημκ ενίαιαμκ.  

Ψαθ. 19,8 μὗημζ ἐκ ἅνιαζζ ηαὶ μὗημζ ἐκ ἵππμζξ, ιεῖξ δὲ ἐκ ὀκυιαηζ Κονίμο 

Θεμῦ ικ ιεβαθοκεδζυιεεα.  

Ταθ. 19,8 Δηείκμζ ιεκ μζ επενμί επένπμκηαζ εκακηίμκ ιαξ ιε πμθειζηά άνιαηα ηαζ 

ιε ημ θμαενυκ ζππζηυκ ηςκ. Ζιείξ υιςξ ιε ημ πακημδφκαιμκ υκμια ημο 

Θονίμο ηαζ Θεμφ ιαξ εα ενζαιαεφζςιεκ εκακηίμκ ηςκ.  

Ψαθ. 19,9 αὐημὶ ζοκεπμδίζεδζακ ηαὶ ἔπεζακ, ιεῖξ δὲ ἀκέζηδιεκ ηαὶ 

ἀκςνεχεδιεκ.  

Ταθ. 19,9 Θαζ ζδμφ υηζ αοημί επεδζηθχεδζακ, εζηυκηαρακ ηαζ έπεζακ, διείξ υιςξ 

εζδηχεδιεκ επάκς, εζηάεδιεκ υνεζμζ ηαζ έπμιεκ ηάης απυ ηα πυδζα 

ιαξ κζηδιέκμοξ ημοξ επενμφξ ιαξ.  



Ψαθ. 19,10 Κφνζε, ζζμκ ηὸκ ααζζθέα, ηαὶ ἐπάημοζμκ ικ, ἐκ ᾗ ἂκ ιένᾳ 

ἐπζηαθεζχιεεά ζε. 

Ταθ. 19,10 Θονζε, ζχζμκ ημκ ααζζθέα ηαζ άημοζε ηδκ πνμζεοπήκ ιαξ εζξ μζακδήπμηε 

διένακ ηαζ ακ ζε επζηαθεζεχιεκ εοθααχξ ηαζ ιε πίζηζκ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 20 (Μαζ. 21) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ραθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 20,2 Κφνζε, ἐκ ηῆ δοκάιεζ ζμο εὐθνακεήζεηαζ ὁ ααζζθεὺξ ηαὶ ἐπὶ ηῶ 

ζςηδνίῳ ζμο ἀβαθθζάζεηαζ ζθυδνα.  

Ταθ. 20,2 Θονζε, μ ααζζθεφξ εοθναίκεηαζ ηαζ εα εοθναίκεηαζ πάνζξ εζξ ηδκ δφκαιζκ 

ηαζ ηδκ εκίζποζζκ, ηδκ μπμίακ ζο ημο έδςζεξ. Θα πθδιιονίγδ απυ πμθθήκ 

ηαζ ιεβάθδκ αβαθθίαζζκ δζα ηδκ απυ ημοξ επενμφξ ιαξ ζςηδνίακ ηαζ δζα 

ηδκ οβείακ, ηδκ μπμίακ ζο ημο επάνζζεξ.  

Ψαθ. 20,3 ηὴκ ἐπζεοιίακ ηξ ηανδίαξ αὐημῦ ἔδςηαξ αὐηῶ ηαὶ ηὴκ εέθδζζκ ηκ 

πεζθέςκ αὐημῦ μὐη ἐζηένδζαξ αὐηυκ. (δζάραθια).  

Ταθ. 20,3 Δδςηεξ εζξ αοηυκ μ,ηζ επεεφιδζεκ δ ηανδία ημο ηαζ δεκ ημκ οζηένδζεξ 

απυ εηείκμ, δζα ημ μπμίμκ ιε ηα ίδζα ημο ηα πείθδ ζε πανεηάθεζε.  

Ψαθ. 20,4 ὅηζ πνμέθεαζαξ αὐηὸκ ἐκ εὐθμβίαζξ πνδζηυηδημξ, ἔεδηαξ ἐπὶ ηὴκ 

ηεθαθὴκ αὐημῦ ζηέθακμκ ἐη θίεμο ηζιίμο.  

Ταθ. 20,4 Κάθθμκ δε ηαζ πνζκ ζε παναηαθέζδ έζπεοζεξ ζο ηαζ ημκ επνυθααεξ ιε 

ηαξ εοθμβίαξ ηςκ ςθεθίιςκ ηαζ αβαεχκ δςνεχκ ζμο. Ρμκ εδυλαζεξ ηαζ 

έεεζεξ εζξ ηδκ ηεθαθήκ ημο θαιπνυκ ααζζθζηυκ ζηέιια ιε πμθοηίιμοξ 



θίεμοξ.  

Ψαθ. 20,5 γςὴκ ᾐηήζαηυ ζε, ηαὶ ἔδςηαξ αὐηῶ, ιαηνυηδηα ιενκ εἰξ αἰκα 

αἰκμξ.  

Ταθ. 20,5 Πμο εγήηδζε γχδκ ηαζ ημο επάνζζεξ πθήεμξ διενχκ, εζξ αοηυκ ηαζ ζημοξ 

απμβυκμοξ ημο εζξ αζχκα αζχκμξ.  

Ψαθ. 20,6 ιεβάθδ  δυλα αὐημῦ ἐκ ηῶ ζςηδνίῳ ζμο, δυλακ ηαὶ 

ιεβαθμπνέπεζακ ἐπζεήζεζξ ἐπ᾿ αὐηυκ·  

Ταθ. 20,6 Κεβάθδ είκαζ δ δυλα, ηδκ μπμίακ ζο ημο ελδζθάθζζεξ ιε ηδκ ζςηήνζμκ 

αμήεεζάκ ζμο. Νπςξ δε ηχνα, έηζζ ηαζ ζημ ιέθθμκ εα πενζαάθθδξ αοηυκ 

ιε δυλακ ηαζ ιεβαθμπνέπεζακ.  

Ψαθ. 20,7 ὅηζ δχζεζξ αὐηῶ εὐθμβίακ εἰξ αἰκα αἰκμξ, εὐθνακεῖξ αὐηὸκ ἐκ 

πανᾷ ιεηὰ ημῦ πνμζχπμο ζμο.  

Ταθ. 20,7 Γζυηζ εα δίδδξ εζξ αοηυκ ηαζ ημοξ απμβυκμοξ ημο ζοκεπχξ ηαζ 

αηαηαπαφζηςξ εοθμβίακ. Θα ημκ εοθναίκδξ ηαζ εα ημκ πθδιιονίγδξ απυ 

απενίβναπημκ πανάκ δζα ηδξ επζημζκςκίαξ, πμο εα έπδ ιε ζέ.  

Ψαθ. 20,8 ὅηζ ὁ ααζζθεὺξ ἐθπίγεζ ἐπὶ Κφνζμκ ηαὶ ἐκ ηῶ ἐθέεζ ημῦ ρίζημο μὐ ιὴ 

ζαθεοεῆ.  

Ταθ. 20,8 Γζυηζ μ ααζζθεφξ έπεζ ζηδνίλεζ ηαξ εθπίδαξ ημο εζξ ζέ, ημκ Θονζμκ, ηαζ 

πάνζξ ζημ έθεμξ ημο Θεμφ ημο ρίζημο δεκ εα ηθμκζζεή πμηέ, αθθά εα 

ιείκδ ζηαεενυξ ηαζ αιεηαηίκδημξ εζξ ημκ ενυκμκ ημο.  

Ψαθ. 20,9 εὑνεεείδ  πείν ζμο πᾶζζ ημῖξ ἐπενμῖξ ζμο,  δελζά ζμο εὕνμζ 

πάκηαξ ημὺξ ιζζμῦκηάξ ζε.  

Ταθ. 20,9 “Δίεε, ς ααζζθεφ, δ πείν ζμο ζηζαανά κα εονεεή ειπνυξ ηαζ εκακηίμκ 

υθςκ ηςκ επενχκ ζμο. Δίεε δ δελζά ζμο κα ζοθθάαδ υθμοξ εηείκμοξ, μζ 

μπμίμζ ζε ιζζμφκ.  



Ψαθ. 20,10 εήζεζξ αὐημὺξ εἰξ ηθίαακμκ πονὸξ εἰξ ηαζνὸκ ημῦ πνμζχπμο ζμο· 

Κφνζμξ ἐκ ὀνβῆ αὐημῦ ζοκηανάλεζ αὐημφξ, ηαὶ ηαηαθάβεηαζ αὐημὺξ 

πῦν.  

Ταθ. 20,10 Νηακ ημ πνυζςπυκ ζμο εα είκαζ ακαιιέκμκ απυ ηδκ δζηαίακ μνβήκ ζμο 

εκακηίμκ αοηχκ, εα ημοξ νίρδ εζξ ηδκ πονάκ ςζάκ λφθα ιέζα εζξ 

ακαιιέκμκ ηθίαακμκ. Ν Θονζμξ ηαζ Θευξ δζα ζμο εα ζοκηανάλδ υθμοξ 

αοημφξ ηαζ εα ημοξ ηαηαθάβδ ημ πον.  

Ψαθ. 20,11 ηὸκ ηανπὸκ αὐηκ ἀπὸ ηξ βξ ἀπμθεῖξ ηαὶ ηὸ ζπένια αὐηκ ἀπὸ 

οἱκ ἀκενχπςκ,  

Ταθ. 20,11 Ρμκ ηανπυκ ηδξ ημζθίαξ ηςκ, ηα παζδζά ηςκ, εα ηα ελαθακίζδξ απυ ηδκ 

πχνακ ηςκ, υπςξ επίζδξ ηαζ υθμοξ ημοξ απμβυκμοξ ηςκ ακάιεζα απυ 

ημοξ οζμφξ ηςκ ακενχπςκ.  

Ψαθ. 20,12 ὅηζ ἔηθζκακ εἰξ ζὲ ηαηά, δζεθμβίζακημ αμοθάξ, αἷξ μὐ ιὴ δφκςκηαζ 

ζηκαζ.  

Ταθ. 20,12 Γζυηζ ελφθακακ ηαζ ηαηήνηζζακ πμκδνά ζπέδζα εκακηίμκ ζμο. Ποκέθααακ 

δμθίαξ ζηέρεζξ ηαζ απμθάζεζξ, ηαξ μπμίαξ υιςξ δεκ διπυνεζακ κα 

πναβιαημπμζήζμοκ.  

Ψαθ. 20,13 ὅηζ εήζεζξ αὐημὺξ κημκ· ἐκ ημῖξ πενζθμίπμζξ ζμο ἑημζιάζεζξ ηὸ 

πνυζςπμκ αὐηκ.  

Ταθ. 20,13 Γζυηζ ζο, πμθειχκ εκακηίμκ αοηχκ κζηδθυνςξ, εα ημοξ ακαβηάζδξ, κα 

ζηνέρμοκ ηζξ πθάηεξ ηςκ ηαζ κα θφβμοκ πακζηυαθδημζ. Κε μθίβμοξ 

ζηναηζχηαξ ζμο εα ημοξ ακηζιεηςπίζδξ ηαηά πνυζςπμκ ηαζ εα ημοξ 

ηνέρδξ εζξ θοβήκ”.  

Ψαθ. 20,14 ὑρχεδηζ, Κφνζε, ἐκ ηῆ δοκάιεζ ζμο· ᾄζμιεκ ηαὶ ραθμῦιεκ ηὰξ 

δοκαζηείαξ ζμο. 

Ταθ. 20,14 Θονζε ηαζ Θεέ ιμο, ιε ηδκ αηαηακίηδημκ δφκαιίκ ζμο αξ ορςεήξ ηαζ αξ 

δμλαζεήξ ζζπονυξ ηαζ ακίηδημξ εκχπζμκ ηςκ επενχκ ιαξ. Ζιείξ εα 



ακαπέιρςιεκ ςδάξ δζα ημο ζηυιαημξ ηαζ ραθιμφξ ιε ηα ιμοζζηά ιαξ 

υνβακα δμλμθμβμφκηεξ ηαζ εοπανζζημφκηεξ ζε δζα ηα ιεβάθα ηαζ 

αλζμεαφιαζηα αοηά ένβα ζμο.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 21 (Μαζ. 22) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ, ὑπὲν ηξ ἀκηζθήρεςξ ηξ ἑςεζκξ· ραθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 21,2 Ὁ Θεὸξ, ὁ Θευξ ιμο, πνυζπεξ ιμζ· ἵκα ηί ἐβηαηέθζπέξ ιε; ιαηνὰκ 

ἀπὸ ηξ ζςηδνίαξ ιμο μἱ θυβμζ ηκ παναπηςιάηςκ ιμο.  

Ταθ. 21,2 Θεέ ιμο Θεέ ιμο, δχζε πνμζμπήκ ζημκ πυκμκ ιμο. Γζαηί ιε έπεζξ 

εβηαηαθείρεζ; Βθέπς, υηζ δ ζςηδνία ιμο είκαζ πμθφ ιαηνάκ. Δπς 

αοεζζεή εζξ απφειεκμκ αάεμξ μδφκδξ, ηαζ ζο δεκ αημφεζξ ηαξ ενδκχδεζξ 

ηναοβάξ ηδξ πνμζεοπήξ ιμο.  

Ψαθ. 21,3 ὁ Θευξ ιμο, ηεηνάλμιαζ ιέναξ, ηαὶ μὐη εἰζαημφζῃ, ηαὶ κοηηυξ, ηαὶ 

μὐη εἰξ ἄκμζακ ἐιμί.  

Ταθ. 21,3 Θεέ ιμο, θςκάγς πνμξ ζε υθδκ ηδκ διένακ, πςνίξ υιςξ ηαζ κα 

εζζαημφςιαζ. Θνάγς υθδκ ηδκ κφηηα, πςνίξ πμηέ απυ ηακέκα κα 

παναηηδνζζεή ςξ παναθμβζζιυξ ηαζ ακμδζία δ εκαβχκζμξ αοηή 

πνμζεοπή ιμο.  

Ψαθ. 21,4 ζὺ δὲ ἐκ ἁβίῳ ηαημζηεῖξ, ὁ ἔπαζκμξ ημῦ Ἰζναήθ.  

Ταθ. 21,4 Θαζ υιςξ αζζεάκμιαζ υηζ ζο είζαζ ημκηά ιμο, δζυηζ ηαημζηείξ ζημκ ζενυκ 

ηυπμκ ηδξ ζηδκήξ ζμο, εζξ ηδκ Πζχκ. Πο είζαζ δ δυλα ηαζ ημ ηαφπδια ημο 

θαμφ ζμο ημο ζζναδθζηζημφ.  

Ψαθ. 21,5 ἐπὶ ζμὶ ἢθπζζακ μἱ παηένεξ ικ, ἢθπζζακ, ηαὶ ἐῤῥφζς αὐημφξ·  



Ταθ. 21,5 Δζξ ζε είπακ ζηδνίλεζ ηαξ εθπίδαξ ηςκ μζ πνυβμκμί ιαξ. Δζξ ζε ήθπζζακ 

ηαζ ζο, ακηαιείαςκ ηδκ πίζηζκ ηςκ, ημοξ απήθθαλεξ απυ ημοξ ηζκδφκμοξ.  

Ψαθ. 21,6 πνὸξ ζὲ ἐηέηναλακ ηαὶ ἐζχεδζακ, ἐπὶ ζμὶ ἢθπζζακ ηαὶ μὐ 

ηαηῃζπφκεδζακ.  

Ταθ. 21,6 Ξνμξ ζε έηναλακ εηείκμζ ιε υθδκ ηςκ ηδκ δφκαιζκ ηαζ εζχεδζακ απυ ηα 

ηαηά ηαζ ημοξ ηζκδφκμοξ, πμο ημοξ απεζθμφζακ. Δζξ ζε εζηήνζλακ ηαξ 

εθπίδαξ ηςκ ηαζ δεκ εκηνμπζάζεδζακ δζ' αοηυ, αθθά εδζηαζχεδζακ.  

Ψαθ. 21,7 ἐβὼ δέ εἰιζ ζηχθδλ ηαὶ μὐη ἄκενςπμξ, ὄκεζδμξ ἀκενχπςκ ηαὶ 

ἐλμοεέκδια θαμῦ.  

Ταθ. 21,7 Δβχ υιςξ είιαζ άεθζμξ ςζάκ έκαξ ζηχθδλ, δεκ είιαζ ηακ άκενςπμξ. 

Δβζκα πθεοαζιυξ ηαζ πενίβεθςξ ηςκ ακενχπςκ. Πακ ιζα ηζπμηέκζα 

φπανλζξ εεςνμφιαζ απυ ημκ θαυκ.  

Ψαθ. 21,8 πάκηεξ μἱ εεςνμῦκηέξ ιε ἐλειοηηήνζζάκ ιε, ἐθάθδζακ ἐκ πείθεζζκ, 

ἐηίκδζακ ηεθαθήκ·  

Ταθ. 21,8 Νθμζ υζμζ ιε αθέπμοκ ιε ειπαίγμοκ ηαζ ιε ζανηάγμοκ· ιε οανίγμοκ ηαζ ιε 

αθαζθδιμφκ, ηζκμφκ εζνςκζηχξ ηαζ απεζθδηζηχξ ηδκ ηεθαθήκ ηςκ 

θέβμκηεξ·  

Ψαθ. 21,9 ἢθπζζεκ ἐπὶ Κφνζμκ, ῥοζάζες αὐηυκ· ζςζάης αὐηυκ, ὅηζ εέθεζ 

αὐηυκ.  

Ταθ. 21,9 “ζζπονίγεηαζ υηζ έπεζ ζηδνίλεζ ηαξ εθπίδαξ ημο ζημκ Θονζμκ. Ακ αοηυ είκαζ 

αθδεζκυκ, αξ ημκ ζχζδ μ Θευξ απυ ημκ εάκαημκ. Αξ ημκ ζχζδ, δζυηζ 

αοηυξ ζζπονίγεημ, υηζ μ Θονζμξ ημκ εέθεζ, υηζ μ Θονζμξ ημκ αβαπά 

ζδζαζηένςξ”.  

Ψαθ. 21,10 ὅηζ ζὺ εἶ ὁ ἐηζπάζαξ ιε ἐη βαζηνυξ,  ἐθπίξ ιμο ἀπὸ ιαζηκ ηξ 

ιδηνυξ ιμο·  

Ταθ. 21,10 Θαζ υιςξ εβχ αζζεάκμιαζ ηαζ έπς ηδκ αεααζυηδηα υηζ αβαπχιαζ απυ ζε, 



δζυηζ ζο είζαζ εηείκμξ, μ μπμίμξ ιε ακέζπαζεξ απυ ηδκ ημζθίακ ηδξ ιδηνυξ 

ιμο ηαζ ιε έθενεξ ζημκ ηυζιμκ. Πο είζαζ δ εθπίξ ιμο απυ αοηήξ αηυια 

ηδξ ανεθζηήξ ιμο δθζηίαξ, υηακ εεήθαγα ημ βάθα ηδξ ιδηνυξ ιμο.  

Ψαθ. 21,11 ἐπὶ ζὲ ἐπεῤῥίθδκ ἐη ιήηναξ, ἀπὸ βαζηνὸξ ιδηνυξ ιμο Θευξ ιμο εἶ 

ζφ·  

Ταθ. 21,11 Θαζ έιανομκ, υηακ αηυιδ εονζζηυιδκ εζξ ηδκ ημζθίακ ηδξ ιδηνυξ ιμο, εζξ 

ζε είπα επζννζθεή ιε πίζηζκ. Λαζ, Θονζε, απυ ηδξ επμπήξ, πμο ήιμφκ εζξ 

ηδκ ημζθίακ ηδξ ιδηνυξ ιμο, ζο είζαζ μ Θευξ ιμο ηαζ ζςηήν ιμο.  

Ψαθ. 21,12 ιὴ ἀπμζηῆξ ἀπ᾿ ἐιμῦ, ὅηζ εθῖρζξ ἐββφξ, ὅηζ μὐη ἔζηζκ ὁ αμδεκ.  

Ταθ. 21,12 Κδ, θμζπυκ, απμιαηνοκεήξ ηαζ ηχνα απυ ειέ, δζυηζ εονίζημιαζ εζξ 

ιεβάθδκ εθίρζκ ηαζ δεκ οπάνπεζ ηακείξ κα ιμο δχζδ αμήεεζακ.  

Ψαθ. 21,13 πενζεηφηθςζάκ ιε ιυζπμζ πμθθμί, ηαῦνμζ πίμκεξ πενζέζπμκ ιε·  

Ταθ. 21,13 Νζ επενμί ιμο ιε έπμοκ πενζηοηθχζεζ, ςζάκ άβνζμζ ιυζπμζ. Απυ πακημφ 

ιε έπμοκ πενζζθίβλεζ ζακ δοκαημί ιαζκυιεκμζ αζοβηνάηδημζ ηαφνμζ.  

Ψαθ. 21,14 ἢκμζλακ ἐπ᾿ ἐιὲ ηὸ ζηυια αὐηκ ὡξ θέςκ ἁνπάγςκ ηαὶ ὠνουιεκμξ.  

Ταθ. 21,14 Ζκμζλακ εκακηίμκ ιμο δζάπθαηα θμαενυκ ημ ζηυια ηςκ ζακ άβνζα 

θδμκηάνζα, ηα μπμία ςνουιεκα ανπάγμοκ ιε ιακίακ ημ εφια ηςκ.  

Ψαθ. 21,15 ὡζεὶ ὕδςν ἐλεπφεδκ, ηαὶ δζεζημνπίζεδ πάκηα ηὰ ὀζηᾶ ιμο, ἐβεκήεδ 

 ηανδία ιμο ὡζεὶ ηδνὸξ ηδηυιεκμξ ἐκ ιέζῳ ηξ ημζθίαξ ιμο·  

Ταθ. 21,15 Απυ ημοξ ηνμιενμφξ ηαζ ααάζηαηημοξ πυκμοξ πανέθοζα. Δβζκα ζακ ημ 

κενυ, πμο πφκεηαζ αζηυπςξ ηαηά βδξ. Πακ κα ελεηθεζδχεδζακ αζ 

ανενχζεζξ ιμο, ζακ κα δζεζημνπίζεδζακ ηα μζηά ιμο. Ζ ηανδία ιμο 

ιέζα ζημ ζηήεμξ ιμο είκαζ ςζάκ ηενί, ημ μπμίμκ θοχκεζ απυ ηδκ θςηζάκ.  

Ψαθ. 21,16 ἐλδνάκεδ ὡζεὶ ὄζηναημκ  ἰζπφξ ιμο, ηαὶ  βθζζά ιμο 

ηεηυθθδηαζ ηῶ θάνοββί ιμο, ηαὶ εἰξ πμῦκ εακάημο ηαηήβαβέξ ιε.  



Ταθ. 21,16 Πακ πήθζκμ ζηεφμξ, ημ μπμίμκ πςνίξ κενυ λδναίκεηαζ ζημκ θθμβενυκ 

ήθζμκ, έηζζ ελδνάκεδ ηαζ ελέθζπεκ δ δφκαιίξ ιμο. Ζ βθχζζα ιμο απυ ηδκ 

δίρακ, πμο ιε ηαηαηαίεζ ηαζ ηδκ αβςκίακ, εηυθθδζεκ ζημκ θάνοββά ιμο. 

Θαζ ζο, Θονζε, θαίκεηαζ ζακ κα ιε άθδζεξ, κα θεάζς ζημ πχια ημο 

ααεέμξ ηάθμο.  

Ψαθ. 21,17 ὅηζ ἐηφηθςζάκ ιε ηφκεξ πμθθμί, ζοκαβςβὴ πμκδνεομιέκςκ 

πενζέζπμκ ιε, ὤνολακ πεῖνάξ ιμο ηαὶ πυδαξ.  

Ταθ. 21,17 Γζυηζ ζδμφ, μζ επενμί ιμο ζακ αβέθδ αβνίςκ ηοκχκ ιε έπμοκ 

πενζηοηθχζεζ. Ν ζονθεηυξ αοηυξ ηςκ ηαημφνβςκ ακενχπςκ ζακ ιε 

θμαενά ηανθζά έπμοκ δζαηνοπήζεζ ηα πένζα ιμο ηαζ ηα πυδζα ιμο.  

Ψαθ. 21,18 ἐλδνίειδζακ πάκηα ηὰ ὀζηᾶ ιμο, αὐημὶ δὲ ηαηεκυδζακ ηαὶ ἐπεῖδυκ 

ιε.  

Ταθ. 21,18 Απυ ηδκ ελάκηθδζζκ ηαζ ηδκ αδοκαιίακ, εζξ ηδκ μπμίακ έπς ηαηακηήζεζ, 

οιπμνμφκ υθμζ κα δζαηνίκμοκ ηαζ κα ιεηνμφκ ηα μζηά ημο ζχιαηυξ ιμο. 

Νζ επενμί ιμο ιε παζνεηαηίακ πμθθήκ ηαηέζηδζακ ημκ πυκμκ ιμο ηαζ ημκ 

ζπαναβιυκ ιμο.  

Ψαθ. 21,19 δζειενίζακημ ηὰ ἱιάηζά ιμο ἑαοημῖξ ηαὶ ἐπὶ ηὸκ ἱιαηζζιυκ ιμο 

ἔααθμκ ηθνμκ.  

Ταθ. 21,19 Διμζνάζεδζακ ιεηαλφ ηςκ ηα εκδφιαηά ιμο ηαζ δζα ημ αηνζαχηενμκ 

έκδοιά ιμο- ημκ άνναθμκ πζηχκα- έααθακ ηθήνμκ, πμζυξ εα ημ πάνδ.  

Ψαθ. 21,20 ζὺ δέ, Κφνζε, ιὴ ιαηνφκῃξ ηὴκ αμήεεζάκ ιμο ἀπ᾿ ἐιμῦ, εἰξ ηὴκ 

ἀκηίθδρίκ ιμο πνυζπεξ.  

Ταθ. 21,20 Πο υιςξ, Θονζε, ιδ αναδφκδξ κα ιε αμδεήζδξ. Κδ ακααάθθδξ αθθά εθά 

εζξ ηδκ αμήεεζάκ ιμο.  

Ψαθ. 21,21 ῥῦζαζ ἀπὸ ῥμιθαίαξ ηὴκ ροπήκ ιμο, ηαὶ ἐη πεζνὸξ ηοκὸξ ηὴκ 

ιμκμβεκ ιμο·  



Ταθ. 21,21 Γθφηςζε, Θονζε, ηδκ γςήκ ιμο απυ ηδκ νμιθαίακ, ηδκ μπμίακ ιε ιακίακ 

ορχκμοκ ηαζ εημζιάγμκηαζ κα ηαηαθένμοκ εκακηίμκ ιμο μζ επενμί ιμο. 

Ρδκ ιμκάηνζαμκ ηαζ πμθφηζιμκ ροπήκ ιμο βθφηςζέ ηδκ, Θονζε, απυ ηδκ 

ιακίακ ημο θαμφ, μ μπμίμξ ςζάκ θοζζαζιέκμξ ζηφθμξ μνιά εκακηίμκ 

ιμο.  

Ψαθ. 21,22 ζζυκ ιε ἐη ζηυιαημξ θέμκημξ ηαὶ ἀπὸ ηενάηςκ ιμκμηενχηςκ ηὴκ 

ηαπείκςζίκ ιμο.  

Ταθ. 21,22 Πχζε ιε απυ ημοξ επενμφξ ιμο, μζ μπμίμζ ζακ θδμκηάνζ πεζκαζιέκμ 

ακμίβμοκ άβνζμκ ημ ζηυια ηςκ, δζα κα ιε ηαηαανμπείζμοκ. Διέ, πμο έπς 

δοεζζεή εζξ ηυζδκ ηαπείκςζζκ ηαζ ελμοδέκςζζκ, βθφηςζέ ιε απυ ημοξ 

επζηζεειέκμοξ εκακηίμκ ιμο ιε ιακίακ γχμο ιμκμηένςημξ.  

Ψαθ. 21,23 δζδβήζμιαζ ηὸ ὄκμιά ζμο ημῖξ ἀδεθθμῖξ ιμο, ἐκ ιέζῳ ἐηηθδζίαξ 

ὑικήζς ζε.  

Ταθ. 21,23 Δάκ, Θονζε, ιε ζχζδξ, ηαζ πζζηεφς απμθφηςξ υηζ εα ιε ζχζδξ, εα 

δζδβμφιαζ ηα ιεβαθεία ζμο ζημοξ αδεθθμφξ ιμο ημοξ Ηζναδθίηαξ. Δκ 

ιέζς ζοκαενμίζεςξ θαμφ πμθθμφ εα ζε δμλμθμβχ.  

Ψαθ. 21,24 μἱ θμαμφιεκμζ ηὸκ Κφνζμκ, αἰκέζαηε αὐηυκ, ἅπακ ηὸ ζπένια Ἰαηχα, 

δμλάζαηε αὐηυκ, θμαδεήης δὴ ἀπ' αὐημῦ ἅπακ ηὸ ζπένια Ἰζναήθ,  

Ταθ. 21,24 Πεζξ, πμο θμαείζεε ημκ Θονζμκ, δμλάζαηέ ημκ. Νθμζ μζ απυβμκμζ ημο 

Ηζναήθ οικμθμβήζαηέ ημκ. Ιαηνεφζαηέ ημκ ιε θυαμκ υθμζ μζ Ηζναδθίηαζ,  

Ψαθ. 21,25 ὅηζ μὐη ἐλμοδέκςζεκ μὐδὲ πνμζχπεζζε ηῆ δεήζεζ ημῦ πηςπμῦ, μὐδὲ 

ἀπέζηνερε ηὸ πνυζςπμκ αὐημῦ ἀπ᾿ ἐιμῦ ηαὶ ἐκ ηῶ ηεηναβέκαζ ιε 

πνὸξ αὐηὸκ εἰζήημοζέ ιμο.  

Ταθ. 21,25 δζυηζ μ Θονζμξ δεκ ηαηεθνυκδζε ηαζ δεκ πανέαθερε ιε δοζθμνίακ ςξ 

εκμπθδηζηήκ ηδκ δέδζζκ ειμφ ημο πηςπμφ ηαζ ελεοηεθζζιέκμο μφηε ηαζ 

εβφνζζεκ αθθμφ ημ πνυζςπυκ ημο, αθθά υηακ ιε πίζηζκ έηναλα πνμξ 

αοηυκ, ήημοζε ηαζ εδέπεδ ηδκ πνμζεοπήκ ιμο.  



Ψαθ. 21,26 πανὰ ζμῦ ὁ ἔπαζκυξ ιμο ἐκ ἐηηθδζίᾳ ιεβάθῃ, ἐλμιμθμβήζμιαί ζμζ, 

ηὰξ εὐπάξ ιμο ἀπμδχζς ἐκχπζμκ ηκ θμαμοιέκςκ ζε.  

Ταθ. 21,26 Ιοηνςιέκμξ ιε ηδκ δφκαιίκ ζμο, Θονζε, ηαζ αζθαθήξ, απυ ζε εα πάνς 

ηδκ έιπκεοζζκ, δζα κα ζε οικμθμβήζς ακάιεζα εζξ πμθφκ θαυκ. Ρα 

ηάιαηα, πμο έπς ηάιεζ υηακ ζε επεηαθμφιδκ κα ιε ζχζδξ, εα ηα 

εηπθδνχζς ζακ ζενάκ οπμπνέςζζκ εκχπζμκ υθςκ εηείκςκ, πμο ζέαμκηαζ 

ημ Νκμιά ζμο.  

Ψαθ. 21,27 θάβμκηαζ πέκδηεξ ηαὶ ἐιπθδζεήζμκηαζ, ηαὶ αἰκέζμοζζ Κφνζμκ μἱ 

ἐηγδημῦκηεξ αὐηυκ· γήζμκηαζ αἱ ηανδίαζ αὐηκ εἰξ αἰκα αἰκμξ.  

Ταθ. 21,27 Ξθμοζίακ εοζίακ εοβκςιμζφκδξ, οθζηήκ ηαζ πκεοιαηζηήκ, εα πνμζθένς 

πνμξ ζε δζα ηδκ ζςηδνίακ, πμο ιμο έδςζεξ. Απυ αοηήκ εα θάβμοκ μζ 

πηςπμί ηαζ εα πμνηάζμοκ οθζηχξ ηαζ πκεοιαηζηχξ ηαζ εα δμλμθμβήζμοκ 

ημκ Θονζμκ υθμζ εηείκμζ, πμο ιε πνμζεοπήκ ηαζ πίζηζκ ημκ επζγδημφκ. Κε 

ηδκ ζενάκ αοηήκ ηνμθήκ ηδξ εοζίαξ ιμο εα γήζμοκ αζ ροπαί ηςκ εζξ 

αζχκαξ αζχκςκ.  

Ψαθ. 21,28 ικδζεήζμκηαζ ηαὶ ἐπζζηναθήζμκηαζ πνὸξ Κφνζμκ πάκηα ηὰ πέναηα 

ηξ βξ ηαὶ πνμζηοκήζμοζζκ ἐκχπζμκ αὐημῦ πᾶζαζ αἱ παηνζαὶ ηκ 

ἐεκκ,  

Ταθ. 21,28 Θαζ αοηά αηυιδ ηα εζδςθμθαηνζηά έεκδ εα εκεοιδεμφκ ημκ Θονζμκ. Νθμζ 

μζ εζξ ηα πέναηα ηδξ βδξ ηαημζημφκηεξ θαμί εα πέζμοκ εκχπζυκ ημο ηαζ 

εα πνμζηοκήζμοκ αοηυκ υθαζ αζ θοθαί ηδξ βδξ.  

Ψαθ. 21,29 ὅηζ ημῦ Κονίμο  ααζζθεία, ηαὶ αὐηὸξ δεζπυγεζ ηκ ἐεκκ.  

Ταθ. 21,29 Γζυηζ ζημκ Θονζμκ ακήηεζ δζηαζςιαηζηχξ ηαζ απμθφηςξ δ ααζζθεία επί 

πάκηςκ ηαζ αοηυξ είκαζ μ ιυκμξ, πμο δζηαζμφηαζ κα δεζπυγδ ηαζ δεζπυγεζ 

επάκς εζξ υθα ηα έεκδ.  

Ψαθ. 21,30 ἔθαβμκ ηαὶ πνμζεηφκδζακ πάκηεξ μἱ πίμκεξ ηξ βξ, ἐκχπζμκ αὐημῦ 

πνμπεζμῦκηαζ πάκηεξ μἱ ηαηαααίκμκηεξ εἰξ βκ. ηαὶ  ροπή ιμο 



αὐηῶ γῆ,  

Ταθ. 21,30 Απυ ημ ζοιπυζζμκ αοηυ ηδξ πκεοιαηζηήξ εοζίαξ εα θάβμοκ ηαζ εα 

πνμζηοκήζμοκ ημκ Θονζμκ υθμζ μζ άνπμκηεξ ηαζ μζ ιεβάθμζ ημο ηυζιμο. 

Δκχπζυκ ημο εα πέζμοκ ιε ζεααζιυκ ηαζ εα πνμζηοκήζμοκ ιε 

εοβκςιμζφκδκ ηαζ υθμζ μζ ηαθαζπςνδιέκμζ εκδημί, πμο έπμοκ ηαηαπέζεζ 

ιέπνζ ημο εδάθμοξ ηαζ ηαηαπαημφκηαζ απυ ημοξ ζζπονμφξ ηδξ βδξ. Ζ 

ροπή ιμο, μθυηθδνμξ δ φπανλίξ ιμο γδ ηαζ οπάνπεζ δζ' αοηυκ, δζα κα ημκ 

οπδνεηή ηαζ κα ημκ δμλάγδ.  

Ψαθ. 21,31 ηαὶ ηὸ ζπένια ιμο δμοθεφζεζ αὐηῶ· ἀκαββεθήζεηαζ ηῶ Κονίῳ βεκεὰ 

 ἐνπμιέκδ,  

Ταθ. 21,31 Θαζ μζ απυβμκμί ιμο εα ημκ οπδνεηήζμοκ ιε πίζηζκ, δ βεκεά αοηή ηςκ 

εοζεαχκ ακενχπςκ, πμο πνυηεζηαζ κα έθεδ, εα ακαββεθεή ζημκ εκ 

μονακμίξ Θονζμκ ςξ θαυξ ζδζηυξ ημο.  

Ψαθ. 21,32 ηαὶ ἀκαββεθμῦζζ ηὴκ δζηαζμζφκδκ αὐημῦ θαῶ ηῶ ηεπεδζμιέκῳ, ὃκ 

ἐπμίδζεκ ὁ Κφνζμξ. 

Ταθ. 21,32 Θα ακαββείθμοκ ηαζ εα ηαηαζηήζμοκ βκςζηήκ ηδκ δζηαζμζφκδκ ημο ζημκ 

θαυκ, μ μπμίμξ πνυηεζηαζ κα βεκκδεή απυ ημ πάεδια ηαζ ημκ ενίαιαμκ 

ημο μζίμο ημο, θαυκ ημκ μπμίμκ ακεβέκκδζε ηαζ ακέδεζλεκ μ Θονζμξ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 22 (Μαζ. 23) 

  

Ψαθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 22,1 Κφνζμξ πμζιαίκεζ ιε ηαὶ μὐδέκ ιε ὑζηενήζεζ.  

Ταθ. 22,1 Ν Θονζμξ ιμο ςξ ζημνβζηυξ πμζιήκ ιε πενζθνμονεί, ιε ζοκηδνεί, ιε 



ηνέθεζ. Ρζπμηε δεκ εα ιμο θείρδ.  

Ψαθ. 22,2 εἰξ ηυπμκ πθυδξ, ἐηεῖ ιε ηαηεζηήκςζεκ, ἐπὶ ὕδαημξ ἀκαπαφζεςξ 

ἐλέενερέ ιε,  

Ταθ. 22,2 Δζξ πθμοζίμοξ πθμενμφξ αμζημηυπμοξ, εζξ ηυπμοξ εοθμνίαξ ηαζ 

ακαροπήξ, εηεί ιε εβηαηέζηδζε. Κε ηα μθμηάεανα δνμζενά κενά έζαδζε 

ηδκ δίρακ ιμο ηαζ ιε ακεγςμβυκδζε.  

Ψαθ. 22,3 ηὴκ ροπήκ ιμο ἐπέζηνερεκ. ὡδήβδζέ ιε ἐπὶ ηνίαμοξ δζηαζμζφκδξ 

ἕκεηεκ ημῦ ὀκυιαημξ αὐημῦ.  

Ταθ. 22,3 Θαζ έηζζ εζξ ηδκ θζπμροπήζαζακ ροπήκ ιμο επακέδςζε ζθνίβμξ ηαζ 

γςηζηυηδηα. Κε ςδήβδζε ζημνβζηχξ ζημοξ εοεείξ ηαζ πανμφιεκμοξ 

δνυιμοξ ηδξ δζηαζμζφκδξ, υπζ δζα ηδκ αλίακ ιμο αθθά δζα ημ πακάβαεμκ 

Νκμιά ημο.  

Ψαθ. 22,4 ἐὰκ βὰν ηαὶ πμνεοε ἐκ ιέζῳ ζηζᾶξ εακάημο, μὐ θμαδεήζμιαζ 

ηαηά, ὅηζ ζὺ ιεη᾿ ἐιμῦ εἶ·  ῥάαδμξ ζμο ηαὶ  ααηηδνία ζμο, αὗηαί 

ιε πανεηάθεζακ.  

Ταθ. 22,4 Αηνζαχξ, δζυηζ ζο, Θονζε, είζαζ μ ζημνβζηυξ πνμζηάηδξ ιμο ηαζ πμζιήκ, 

εάκ ααδίζς ηαζ πενάζς δζα ιέζμο ζημηεζκχκ ηαζ απμηνήικςκ πενζμπχκ 

ηαζ εάκ ακηζηνφζς ημκ εάκαημκ, δεκ εα θμαδεχ ιήπςξ πάες ηάηζ 

ηαηυκ, δζυηζ ζο εα είζαζ ιαγή ιμο. Γζυηζ δ πμζιακηζηή ζμο νάαδμξ, δ 

ααηηδνία ζμο, αοηή εα ιε ζηδνίγδ, εα ιε ειροπχκδ, εα ιε πανδβμνή.  

Ψαθ. 22,5 ημίιαζαξ ἐκχπζυκ ιμο ηνάπεγακ, ἐλεκακηίαξ ηκ εθζαυκηςκ ιε· 

ἐθίπακαξ ἐκ ἐθαίῳ ηὴκ ηεθαθήκ ιμο, ηαὶ ηὸ πμηήνζυκ ζμο ιεεφζημκ 

ιε ὡζεὶ ηνάηζζημκ.  

Ταθ. 22,5 Πο, Θονζε, εκ ηδ αβαευηδηί ζμο δημίιαζεξ εκχπζυκ ιμο ηνάπεγακ 

πθμοζίςκ θαβδηχκ απέκακηζ ηαζ εζξ πείζια ηςκ επενχκ ιμο. Ζθεζραξ 

ηδκ ηεθαθήκ ιμο ιε εοχδεξ άνςια, πνζκ ηαηαηθζεχ ζημ δείπκμκ ζμο, ηαζ 

ημ πμηήνζυκ ζμο, ιε ημ μπμίμκ ιε εηέναζεξ, ήημ βειάημ απυ άνζζημκ 



εοθνακηζηυκ, ιεεοζηζηυκ πμηυκ.  

Ψαθ. 22,6 ηαὶ ηὸ ἔθευξ ζμο ηαηαδζχλεζ ιε πάζαξ ηὰξ ιέναξ ηξ γςξ ιμο, ηαὶ 

ηὸ ηαημζηεῖκ ιε ἐκ μἴηῳ Κονίμο εἰξ ιαηνυηδηα ιενκ. 

Ταθ. 22,6 Ρμ έθεμξ ηδξ ζημνβήξ ζμο εα ιε αημθμοεή ηαζ εα ιε ηαηαδζχηδ ιε 

επζιμκήκ υθαξ ηαξ διέναξ ηδξ γςήξ ιμο ηαζ έηζζ εβχ πανμφιεκμξ ηαζ 

εοηοπήξ εα ηαημζηχ ζημκ καυκ ζμο ημο Θονίμο ιμο, εζξ αηεθεφηδημκ 

ιαηνυηδηα διενχκ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 23 (Μαζ. 24) 

  

Ψαθιὸξ ηῶ Γαοΐδ· ηξ ιζᾶξ Σαααάηςκ. 

Ψαθ. 23,1 Τμῦ Κονίμο  β ηαὶ ηὸ πθήνςια αὐηξ,  μἰημοιέκδ ηαὶ πάκηεξ μἱ 

ηαημζημῦκηεξ ἐκ αὐηῆ.  

Ταθ. 23,1 Δζξ ημκ Θονζμκ ακδηεί δ βδ ηαζ ηάεε ηζ, ημ μπμίμκ ηδκ βειίγεζ, ηάεε 

ηαημζημοιέκδ πενζμπή ηαζ υθμζ, υζμζ ηαημζημφκ εζξ αοηήκ.  

Ψαθ. 23,2 αὐηὸξ ἐπὶ εαθαζζκ ἐεειεθίςζεκ αὐηὴκ ηαὶ ἐπὶ πμηαικ ημίιαζεκ 

αὐηήκ.  

Ταθ. 23,2 Αοηυξ εεειεθίςζε ζηαεενάκ ηαζ αηθυκδημκ ηδκ βδκ επάκς εζξ ηαξ 

εαθάζζαξ, ηδκ εζηενέςζεκ επάκς εζξ ηα πμηάιζα νεφιαηα, ηαζ παν' υθμκ 

ημφημ ιέκεζ ζηαεενά ηαζ αιεηαηίκδημξ. Θαθαζζαζ ηδκ πενζγχκμοκ, 

πμηαιμί ηδκ δζαζπίγμοκ, άθεμκα φδαηα εονίζημκηαζ ηάης απυ αοηήκ ηαζ 

υιςξ είκαζ ηαζ ιέκεζ αηθυκδημξ.  

Ψαθ. 23,3 ηίξ ἀκααήζεηαζ εἰξ ηὸ ὄνμξ ημῦ Κονίμο ηαὶ ηίξ ζηήζεηαζ ἐκ ηυπῳ 



ἁβίῳ αὐημῦ;  

Ταθ. 23,3 Ξμζυξ εα ακεαή ζημκ ζενυκ θυθμκ ημο Θονίμο, ηδκ Πζχκ, δζα κα 

πνμζηοκήζδ άλζςξ; Ξμζυξ εα ζηαεή αηαηάηνζημξ ηαζ ιε παννδζίακ ζημκ 

άβζμκ αοηυκ ηυπμκ;  

Ψαθ. 23,4 ἀεῶμξ πενζὶ ηαὶ ηαεανὸξ ηῆ ηανδίᾳ, ὃξ μὐη ἔθααεκ ἐπὶ ιαηαίῳ ηὴκ 

ροπὴκ αὐημῦ ηαὶ μὐη ὤιμζεκ ἐπὶ δυθῳ ηῶ πθδζίμκ αὐημῦ.  

Ταθ. 23,4 Δηείκμξ μ μπμίμξ έπεζ αεχαξ ηαζ αβκάξ ηαξ πείναξ ημο απυ ηάεε ηαηίακ, 

ηαεανάκ ηαζ ακέκμπμκ ηδκ ηανδίακ ημο, αοηυξ μ μπμίμξ δεκ έδςζε ηδκ 

ροπήκ ημο εζξ ηα ιάηαζα ηαζ επζαθααή ένβα ηαζ πνάβιαηα ημο ηυζιμο 

αοημφ ηαζ δεκ ςνηίζεδ δμθίςξ ιε ημκ ζημπυκ κα ελαπαηήζδ ημκ πθδζίμκ 

ημο ηαηαπαηχκ ημοξ υνημοξ ημο.  

Ψαθ. 23,5 μὗημξ θήρεηαζ εὐθμβίακ πανὰ Κονίμο ηαὶ ἐθεδιμζφκδκ πανὰ Θεμῦ 

ζςηνμξ αὐημῦ.  

Ταθ. 23,5 Αοηυξ εα θάαδ εοθμβίαξ πανά ημο Θονίμο, ηαζ εα ηφπδ εθέμοξ εη ιένμοξ 

ημο Θεμφ ηαζ ζςηήνμξ.  

Ψαθ. 23,6 αὕηδ  βεκεὰ γδημφκηςκ ηὸκ Κφνζμκ, γδημφκηςκ ηὸ πνυζςπμκ ημῦ 

Θεμῦ Ἰαηχα. (δζάραθια).  

Ταθ. 23,6 Αοηή είκαζ δ εοζεαήξ βεκεά ηςκ ακενχπςκ, μζ μπμίμζ πνάβιαηζ 

επζγδημφκ κα εοανεζηήζμοκ ζημκ Θονζμκ, μζ μπμίμζ θνμκηίγμοκ κα 

θαηνεφζμοκ άλζςξ ηαζ κα πνμζηοκήζμοκ ημ πνυζςπμκ ημο αθδεζκμφ 

Θεμφ, ημο Θεμφ ημο Ηαηχα.  

Ψαθ. 23,7 ἄναηε πφθαξ, μἱ ἄνπμκηεξ ὑικ, ηαὶ ἐπάνεδηε, πφθαζ αἰχκζμζ, ηαὶ 

εἰζεθεφζεηαζ ὁ ααζζθεὺξ ηξ δυλδξ.  

Ταθ. 23,7 Θαζ ηχνα πμο πνυηεζηαζ δ ηζαςηυξ ημο Θονίμο κα εζζέθεδ ζημκ καυκ, 

ακμίλαηε δζάπθαηα ηαξ πφθαξ ζεζξ μζ άνπμκηεξ. Αξ ορςεμφκ ηαζ αξ 

πθαηοκεμφκ αζ αζςκυαζαζ πφθαζ, δζα κα εζζέθεδ ζημκ καυκ μ έκδμλμξ 

ααζζθεφξ.  



Ψαθ. 23,8 ηίξ ἐζηζκ μὗημξ ὁ ααζζθεὺξ ηξ δυλδξ; Κφνζμξ ηναηαζὸξ ηαὶ δοκαηυξ, 

Κφνζμξ δοκαηὸξ ἐκ πμθέιῳ.  

Ταθ. 23,8 Ξμζυξ είκαζ αοηυξ μ έκδμλμξ ααζζθεφξ; Αοηυξ είκαζ μ Θευξ, μ ηναηαζυξ ηαζ 

δοκαηυξ, μ Θονζμξ μ πακίζπονμξ ζημοξ πμθέιμοξ.  

Ψαθ. 23,9 ἄναηε πφθαξ, μἱ ἄνπμκηεξ ὑικ, ηαὶ ἐπάνεδηε, πφθαζ αἰχκζμζ, ηαὶ 

εἰζεθεφζεηαζ ὁ ααζζθεὺξ ηξ δυλδξ.  

Ταθ. 23,9 Θαζ πάθζκ μζ έλς ημο θνμονίμο εονζζηυιεκμζ ακμίλαηε δζάπθαηα ηαξ 

πφθαξ ζαξ, ς άνπμκηεξ, ορχεδηε ανπαζυηαηαζ πφθαζ, δζα κα εζζέθεδ μ 

έκδμλμξ ααζζθεφξ.  

Ψαθ. 23,10 ηίξ ἐζηζκ μὗημξ ὁ ααζζθεὺξ ηξ δυλδξ; Κφνζμξ ηκ δοκάιεςκ αὐηυξ 

ἐζηζκ ὁ ααζζθεὺξ ηξ δυλδξ. 

Ταθ. 23,10 Ξμζυξ είκαζ αοηυξ μ έκδμλμξ ααζζθεφξ; Δίκαζ μ αθδεζκυξ Θευξ, μ Θονζμξ 

υθςκ ηςκ δοκάιεςκ ημο μονακμφ ηαζ ηδξ βδξ. Αοηυξ είκαζ μ ααζζθεφξ ηδξ 

δυλδξ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 24 (Μαζ. 25) 

  

Ψαθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 24,1 Πνὸξ ζέ, Κφνζε, ἤνα ηὴκ ροπήκ ιμο, ὁ Θευξ ιμο.  

Ταθ. 24,1 Ξνμξ ζέ, Θονζε, πμο είζαζ μ Θευξ ιμο, ακφρςζα ημκ κμοκ ηαζ ηδκ 

ηανδίακ ιμο, αθμφ ηα απέζπαζα απυ ηαξ ιαηαζυηδηαξ ημο ηυζιμο 

ημφημο.  

Ψαθ. 24,2 ἐπὶ ζμὶ πέπμζεα· ιὴ ηαηαζζποκεείδκ εἰξ ηὸκ αἰκα, ιδδὲ 



ηαηαβεθαζάηςζάκ ιε μἱ ἐπενμί ιμο.  

Ταθ. 24,2 Δζξ ζε έπς ζηδνίλεζ ηδκ πεπμίεδζίκ ιμο. Κδ επζηνέρδξ πμηέ, Θονζε, ηαζ 

παναζονεχ εζξ αιανηίακ ηαζ ηαηελεοηεθζζεχ εζξ ηδκ πανμφζακ γςήκ. 

Νφηε ηαζ κα βίκς ακηζηείιεκμκ πθεοαζιμφ ηαζ μκεζδζζιμφ εη ιένμοξ ηςκ 

επενχκ ιμο.  

Ψαθ. 24,3 ηαὶ βὰν πάκηεξ μἱ ὑπμιέκμκηέξ ζε μὐ ιὴ ηαηαζζποκεζζκ· 

αἰζποκεήηςζακ μἱ ἀκμιμῦκηεξ δζαηεκξ.  

Ταθ. 24,3 Εδηχ αοηήκ ηδκ πάνζκ απυ ζέ, δζυηζ αθέπς υηζ υθμζ υζμζ οπμιέκμοκ 

δμηζιαζίαξ ηαζ πενζιέκμοκ ιε πίζηζκ απυ ζε ηδκ αμήεεζακ, δεκ εα 

ηαηαζζποκεμφκ. Δλ ακηζεέημο εα ηαηεκηνμπζαζεμφκ εηείκμζ, μζ μπμίμζ 

εηηνέπμκηαζ εζξ πανακμιίαξ, πςνίξ ιάθζζηα ηαζ κα απμημιίγμοκ ηακέκα 

ηένδμξ απυ αοηάξ.  

Ψαθ. 24,4 ηὰξ ὁδμφξ ζμο, Κφνζε, βκχνζζυκ ιμζ, ηαὶ ηὰξ ηνίαμοξ ζμο δίδαλυκ 

ιε.  

Ταθ. 24,4 Θαιε βκςζηάξ, Θονζε, εζξ ειέ ηαξ μδμφξ ηςκ εκημθχκ ζμο, δίδαλέ ιε ιε 

ημκ ζδζηυκ ζμο θςηζζιυκ ηαζ ιε ηδκ ζδζηήκ ζμο παζδαβςβίακ ημοξ 

δνυιμοξ ηδξ εεανέζημο γςήξ.  

Ψαθ. 24,5 ὁδήβδζυκ ιε ἐπὶ ηὴκ ἀθήεεζάκ ζμο ηαὶ δίδαλυκ ιε, ὅηζ ζὺ εἶ ὁ Θεὸξ 

ὁ ζςηήν ιμο, ηαὶ ζὲ ὑπέιεζκα ὅθδκ ηὴκ ιένακ.  

Ταθ. 24,5 Νδήβδζέ ιε ζημ κα βκςνίζς ηαζ κα δεπεχ ηδκ αθήεεζάκ ζμο. Γζδαλέ ιε, 

χζηε κα εκκμήζς ααεφηαηα ηαζ κα παναδεπεχ αηθυκδηα, υηζ ζο είζαζ μ 

Θευξ ιμο ηαζ μ ζςηήν ιμο. Γζ' αοηυ ηαζ υθδκ ηδκ διένακ ηαζ υθαξ ηαξ 

διέναξ ηδξ γςήξ ιμο εθπίγς ηαζ πενζιέκς απυ ζε αμήεεζακ.  

Ψαθ. 24,6 ικήζεδηζ ηκ μἰηηζνικ ζμο, Κφνζε, ηαὶ ηὰ ἐθέδ ζμο, ὅηζ ἀπὸ ημῦ 

αἰκυξ εἰζζκ.  

Ταθ. 24,6 Δκεοιήζμο, Θονζε, ηαζ ζηείθε ηαζ πνμξ ειέ ημοξ μζηηζνιμφξ ζμο ηαζ ηα 

εθέδ ζμο. Ακελάκηθδηα ηαζ αζχκζα είκαζ ηα εθέδ ζμο, ηα μπμία έδεζλεξ 



ζημοξ πνμβυκμοξ ιαξ, ζημκ θαυκ ημο Ηζναήθ.  

Ψαθ. 24,7 ἁιανηίαξ κευηδηυξ ιμο ηαὶ ἀβκμίαξ ιμο ιὴ ικδζεῆξ· ηαηὰ ηὸ ἔθευξ 

ζμο ικήζεδηί ιμο, ζφ, ἕκεηεκ πνδζηυηδηυξ ζμο, Κφνζε.  

Ταθ. 24,7 Ρδξ κευηδηυξ ιαξ ηαξ αιανηίαξ, υπςξ ηαζ ηαξ άθθαξ, ηαξ μπμίαξ ελ 

αβκμίαξ δζέπναλα, ιδ ηαξ εκεοιδεήξ, Θονζε. Λα ιε εκεοιδεήξ ζφιθςκα 

ιε ημ άπεζνμκ έθευξ ζμο, δζυηζ είκαζ απένακημξ δ ηαθςζφκδ ζμο, Θονζε.  

Ψαθ. 24,8 πνδζηὸξ ηαὶ εὐεὺξ ὁ Κφνζμξ· δζὰ ημῦημ κμιμεεηήζεζ ἁιανηάκμκηαξ 

ἐκ ὁδῶ.  

Ταθ. 24,8 Αβαευξ ηαζ εοενβεηζηυξ ηαζ δίηαζμξ πνμξ υθμοξ είκαζ μ Θονζμξ. Γζ' αοηυ 

εα δζδάζηδ ηαζ εα ηαεμδδβή ιε ημκ Λμιμκ ημο ημοξ αιανηάκμκηαξ, δζα 

κα επζζηνέρμοκ ζημκ δνυιμκ ηδξ ανεηήξ.  

Ψαθ. 24,9 ὁδδβήζεζ πναεῖξ ἐκ ηνίζεζ, δζδάλεζ πναεῖξ ὁδμὺξ αὐημῦ.  

Ταθ. 24,9 Θα μδδβή πάκημηε μ Θονζμξ ημοξ πνάμοξ ηαζ εοεείξ ζημκ δνυιμκ ηδξ 

ανεηήξ ηαζ εζξ θςηζζιέκδκ γςήκ. Θα δζδάλδ ημοξ πνάμοξ ηαζ ηαπεζκμφξ 

ηαξ μδμφξ ηςκ εκημθχκ ημο.  

Ψαθ. 24,10 πᾶζαζ αἱ ὁδμὶ Κονίμο ἔθεμξ ηαὶ ἀθήεεζα ημῖξ ἐηγδημῦζζ ηὴκ δζαεήηδκ 

αὐημῦ ηαὶ ηὰ ιανηφνζα αὐημῦ.  

Ταθ. 24,10 Νθαζ αζ εκημθαί ημο Θονίμο, αζ μπμίαζ ακαθένμκηαζ εζξ νφειζζζκ ηδξ γςήξ 

ιαξ, είκαζ βειάηαζ απυ ηδκ εοζπθαβπκίακ ημο ηαζ ηδκ αλζμπζζηίακ ημο εζξ 

εηείκμοξ, μζ μπμίμζ εκδζαθένμκηαζ ηαζ γδημφκ κα ιάεμοκ ημ εέθδιά ημο 

ηαζ υθαξ ηαξ εκημθάξ ημο.  

Ψαθ. 24,11 ἕκεηεκ ημῦ ὀκυιαηυξ ζμο, Κφνζε, ηαὶ ἱθάζεδηζ ηῆ ἁιανηίᾳ ιμο, 

πμθθὴ βάν ἐζηζ.  

Ταθ. 24,11 Γζα ημ Νκμιά ζμο, εθεήιςκ Θονζε, ηαζ πνμξ δυλακ ηδξ αβαευηδηυξ ζμο 

ζοβπχνδζε ηαξ αιανηίαξ ιμο, αζ μπμίαζ είκαζ πμθθαί ηαζ ιεβάθαζ.  

Ψαθ. 24,12 ηίξ ἐζηζκ ἄκενςπμξ ὁ θμαμφιεκμξ ηὸκ Κφνζμκ; κμιμεεηήζεζ αὐηῶ ἐκ 



ὁδῶ, ᾗ ᾑνεηίζαημ.  

Ταθ. 24,12 Ξμζυξ είκαζ μ άκενςπμξ, μ μπμίμξ πνάβιαηζ εοθααείηαζ ηαζ ζέαεηαζ ημκ 

Θονζμκ; Δζξ αοηυκ εα δχζδ Λμιμκ μ Θονζμξ, δζα κα ηαεμδδβήηαζ ζημκ 

δνυιμκ, ημκ μπμίμκ έπεζ εηθέλεζ.  

Ψαθ. 24,13  ροπὴ αὐημῦ ἐκ ἀβαεμῖξ αὐθζζεήζεηαζ, ηαὶ ηὸ ζπένια αὐημῦ 

ηθδνμκμιήζεζ βκ.  

Ταθ. 24,13 Ζ ροπή ημο ακενχπμο αοημφ εα ακαπαφεηαζ ακάιεζα εζξ πθμφζζα 

αβαεά ηαζ μζ απυβμκμί ημο εα ηθδνμκμιμφκ ηαζ εα ηαηέπμοκ πάκημηε ηδκ 

βδκ ηςκ πνμβυκςκ ηςκ.  

Ψαθ. 24,14 ηναηαίςια Κφνζμξ ηκ θμαμοιέκςκ αὐηυκ, ηαὶ  δζαεήηδ αὐημῦ 

δδθχζεζ αὐημῖξ.  

Ταθ. 24,14 Ν Θονζμξ είκαζ δ ηναηαζά ηαζ αηαηακίηδημξ δφκαιζξ αοηχκ, πμο ημκ 

θμαμφκηαζ. Αοηήκ ηδκ αθήεεζακ ιανηονεί ηαζ εα ιανηονή δ δζαεήηδ, ηδκ 

μπμίακ έηαιε πνμξ αοημφξ.  

Ψαθ. 24,15 μἱ ὀθεαθιμί ιμο δζὰ πακηὸξ πνὸξ ηὸκ Κφνζμκ, ὅηζ αὐηὸξ ἐηζπάζεζ ἐη 

παβίδμξ ημὺξ πυδαξ ιμο.  

Ταθ. 24,15 Γζα ημφημ μζ μθεαθιμί ιμο είκαζ πάκημηε εζηναιιέκμζ πνμξ ημκ Θονζμκ, 

δζυηζ αοηυξ εα απμζπάζδ ηαζ εα εθεοεενχζδ ηα πυδζα ιμο απυ ηδκ 

παβίδα.  

Ψαθ. 24,16 ἐπίαθερμκ ἐπ᾿ ἐιὲ ηαὶ ἐθέδζυκ ιε, ὅηζ ιμκμβεκὴξ ηαὶ πηςπυξ εἰιζ 

ἐβχ.  

Ταθ. 24,16 Θονζε, νίρε εοζπθαβπκζηυκ ημ αθέιια ζμο πνμξ ειέ ηαζ εθέδζέ ιε, δζυηζ 

είιαζ ιυκμξ ηαζ ηαθαζπςνδιέκμξ εζξ ηδκ γςήκ.  

Ψαθ. 24,17 αἱ εθίρεζξ ηξ ηανδίαξ ιμο ἐπθδεφκεδζακ· ἐη ηκ ἀκαβηκ ιμο 

ἐλάβαβέ ιε.  



Ταθ. 24,17 Αζ εθίρεζξ ηδξ ηανδίαξ ιμο έπμοκ πθδεοκεή ηαζ αανοκεή. Ββάθε ιε ηαζ 

θφηνςζέ ιε απυ ηαξ ζηεκμπχνμοξ αοηάξ πενζζηάζεζξ.  

Ψαθ. 24,18 ἴδε ηὴκ ηαπείκςζίκ ιμο ηαὶ ηὸκ ηυπμκ ιμο ηαὶ ἄθεξ πάζαξ ηὰξ 

ἁιανηίαξ ιμο.  

Ταθ. 24,18 Ηδε, Θονζε, ηδκ ηαπείκςζζκ, εζξ ηδκ μπμίακ έπς ηαηαπέζεζ ηαζ ημκ 

ιυπεμκ, απυ ημκ μπμίμκ αανφκμιαζ, ηαζ ζοβπχνδζε υθαξ ιμο ηαξ 

αιανηίαξ.  

Ψαθ. 24,19 ἴδε ημὺξ ἐπενμφξ ιμο, ὅηζ ἐπθδεφκεδζακ ηαὶ ιῖζμξ ἄδζημκ ἐιίζδζάκ 

ιε.  

Ταθ. 24,19 Ηδέ αηυιδ, Θονζε, ηαζ ημοξ επενμφξ ιμο, δζυηζ πάνα πμθφ επθδεφκεδζακ, 

ηαζ ιε έκα άδζημκ θμαενυκ ιίζμξ ιε έπμοκ ιζζήζεζ.  

Ψαθ. 24,20 θφθαλμκ ηὴκ ροπήκ ιμο ηαὶ ῥῦζαί ιε· ιὴ ηαηαζζποκεείδκ, ὅηζ 

ἢθπζζα ἐπὶ ζέ.  

Ταθ. 24,20 Φοθαλε ηδκ γςήκ ιμο απυ ηαξ επζαμοθάξ αοηχκ ηςκ επενχκ ηαζ βθφηςζέ 

ιε. Κδ επζηνέρδξ κα εκηνμπζαζεχ ηαζ ηαηελεοηεθζζεχ απυ αοημφξ, δζυηζ 

εβχ έπς ζηδνίλεζ εζξ ζε ηδκ εθπίδα ηδξ αμδεείαξ ιμο.  

Ψαθ. 24,21 ἄηαημζ ηαὶ εὐεεῖξ ἐημθθκηυ ιμζ, ὅηζ ὑπέιεζκά ζε, Κφνζε.  

Ταθ. 24,21 Απμκήνεοημζ ηαζ εοεείξ άκενςπμζ, λέκμζ πνμξ ηάεε δμθζυηδηα ηαζ ηαηίακ 

ιε αημθμοεμφζακ πζζηχξ, δζυηζ εβχ, Θονζε, οπέιεζκα ηαζ επέιεζκα 

εθπίγςκ εζξ ζέ.  

Ψαθ. 24,22 θφηνςζαζ, ὁ Θευξ, ηὸκ Ἰζναὴθ ἐη παζκ ηκ εθίρεςκ αὐημῦ. 

Ταθ. 24,22 Γζα κα εκεαννοκεμφκ ηαζ ζηενεςεμφκ ηαζ αοημί εζξ ηδκ πνμξ ζε πίζηζκ, 

βθφηςζέ ιε, Θονζε, απυ εθίρεζξ ηαζ ηζκδφκμοξ ηαζ υπζ ιυκμκ ειέ αθθά 

μθυηθδνμκ ημκ Ηζναδθζηζηυκ θαυκ απυ υθαξ ηαξ εθίρζημο.  

  



  

ΨΑΛΜΟΣ 25 (Μαζ. 26) 

  

Τμῦ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 25,1 Κνῖκυκ ιε, Κφνζε, ὅηζ ἐβὼ ἐκ ἀηαηίᾳ ιμο ἐπμνεφεδκ ηαὶ ἐπὶ ηῶ 

Κονίῳ ἐθπίγςκ, μὐ ιὴ ἀζεεκήζς.  

Ταθ. 25,1 Θνίκυκ ιε, Θονζε, υηζ εβχ εκ αηαηία ιμο επμνεφεδκ ηαζ επί ης Θονίς 

εθπίγςκ μο ιδ αζεεκήζς.  

Ψαθ. 25,2 δμηίιαζυκ ιε, Κφνζε, ηαὶ πείναζυκ ιε, πφνςζμκ ημὺξ κεθνμφξ ιμο 

ηαὶ ηὴκ ηανδίακ ιμο.  

Ταθ. 25,2 Γμηζιαζμκ ιε, Θονζε, ηαζ πείναζυκ ιε, πφνςζμκ ημοξ κεθνμφξ ιμο ηαζ 

ηδκ ηανδίακ ιμο.  

Ψαθ. 25,3 ὅηζ ηὸ ἔθευξ ζμο ηαηέκακηζ ηκ ὀθεαθικ ιμφ ἐζηζ, ηαὶ 

εὐδνέζηδζα ἐκ ηῆ ἀθδεείᾳ ζμο.  

Ταθ. 25,3 Νηζ ημ έθευξ ζμο ηαηέκακηζ ηςκ μθεαθιχκ ιμο εζηζ, ηαζ εοδνέζηδζα εκ 

ηδ αθδεεία ζμο.  

Ψαθ. 25,4 μὐη ἐηάεζζα ιεηὰ ζοκεδνίμο ιαηαζυηδημξ ηαὶ ιεηὰ πανακμιμφκηςκ 

μὐ ιὴ εἰζέθες·  

Ταθ. 25,4 Νοη εηάεζζα ιεηά ζοκεδνίμο ιαηαζυηδημξ ηαζ ιεηά πανακμιμφκηςκ μο 

ιδ εζζέθες·  

Ψαθ. 25,5 ἐιίζδζα ἐηηθδζίακ πμκδνεομιέκςκ ηαὶ ιεηὰ ἀζεακ μὐ ιὴ ηαείζς.  

Ταθ. 25,5 ειίζδζα εηηθδζίακ πμκδνεομιέκςκ ηαζ ιεηά αζεαχκ μο ιδ ηαείζς.  

Ψαθ. 25,6 κίρμιαζ ἐκ ἀεῴμζξ ηὰξ πεῖνάξ ιμο ηαὶ ηοηθχζς ηὸ εοζζαζηήνζυκ 



ζμο, Κφνζε,  

Ταθ. 25,6 Λζρμιαζ εκ αεχμζξ ηαξ πείνάξ ιμο ηαζ ηοηθχζς ημ εοζζαζηήνζυκ ζμο, 

Θονζε,  

Ψαθ. 25,7 ημῦ ἀημῦζαί ιε θςκξ αἰκέζεχξ ζμο ηαὶ δζδβήζαζεαζ πάκηα ηὰ 

εαοιάζζά ζμο.  

Ταθ. 25,7 ημο αημφζαί ιε θςκήξ αζκέζεςξ ημζ δζδβήζαζεαζ πάκηα ηα εαοιάζζά 

ζμο.  

Ψαθ. 25,8 Κφνζε, βάπδζα εὐπνέπεζακ μἴημο ζμο ηαὶ ηυπμκ ζηδκχιαημξ δυλδξ 

ζμο.  

Ταθ. 25,8 Θονζε, δβάπδζα εοπνέπεζακ μίημο ζμο ηαζ ηυπμκ ζηδκχιαημξ δυλδξ ζμο.  

Ψαθ. 25,9 ιὴ ζοκαπμθέζῃξ ιεηὰ ἀζεακ ηὴκ ροπήκ ιμο ηαὶ ιεηὰ ἀκδνκ 

αἱιάηςκ ηὴκ γςήκ ιμο,  

Ταθ. 25,9 Κδ ζοκαπμθέζδξ ιεηά αζεαχκ ηδκ ροπήκ ιμο ηαζ ιεηά ακδνχκ αζιάηςκ 

ηδκ γςήκ ιμο,  

Ψαθ. 25,10 ὧκ ἐκ πενζὶκ ἀκμιίαζ,  δελζὰ αὐηκ ἐπθήζεδ δχνςκ.  

Ταθ. 25,10 ςκ εκ πενζίκ ακμιίαζ, δ δελζά αοηχκ επθήζεδ δχνςκ.  

Ψαθ. 25,11 ἐβὼ δὲ ἐκ ἀηαηίᾳ ιμο ἐπμνεφεδκ· θφηνςζαί ιε ηαὶ ἐθέδζυκ ιε.  

Ταθ. 25,11 Δβχ δε εκ αηαηία ιμο επμνεφεδκ· θφηνςζαί ιε ηαζ εθέδζυκ ιε.  

Ψαθ. 25,12 ὁ πμφξ ιμο ἔζηδ ἐκ εὐεφηδηζ· ἐκ ἐηηθδζίαζξ εὐθμβήζς ζε, Κφνζε. 

Ταθ. 25,12 Ν πμφξ ιμο έζηδ εκ εοεφηδηζ· εκ εηηθδζίαζξ εοθμβήζς ζε, Θονζε.  

  

  



ΨΑΛΜΟΣ 26 (Μαζ. 27) 

  

Τμῦ Γαοΐδ· πνὸ ημῦ πνζζεκαζ. 

Ψαθ. 26,1 Κφνζμξ θςηζζιυξ ιμο ηαὶ ζςηήν ιμο· ηίκα θμαδεήζμιαζ; Κφνζμξ 

ὑπεναζπζζηὴξ ηξ γςξ ιμο· ἀπὸ ηίκμξ δεζθζάζς;  

Ταθ. 26,1 Ν Θονζμξ είκαζ ημ θςξ ιμο ιέζα ζημ ζημηάδζ ηαζ εζξ ηδκ άβκμζακ ηδξ 

πανμφζδξ γςήξ. Ν Θονζμξ είκαζ μ ζςηήν ιμο. Ξμζυκ θμζπυκ έπς κα 

θμαδεχ; Θακέκα. Ν Θονζμξ οπεναζπίγεζ ηδκ γςήκ ιμο απυ ηάεε 

ηίκδοκμκ. Απυ ηαξ απεζθάξ πμίμο έπς κα δεζθζάζς;  

Ψαθ. 26,2 ἐκ ηῶ ἐββίγεζκ ἐπ᾿ ἐιὲ ηαημῦκηαξ ημῦ θαβεῖκ ηὰξ ζάνηαξ ιμο, μἱ 

εθίαμκηέξ ιε ηαὶ μἱ ἐπενμί ιμο, αὐημὶ ζεέκδζακ ηαὶ ἔπεζακ.  

Ταθ. 26,2 Δκῶ ιε επθδζίαγμκ μνιδηζημί μζ ηαημπμζμί άκενςπμζ, δζα κα ιε 

ηαηαζπανάλμοκ ηαζ ζακ άβνζα εδνία κα ηαηαθάβμοκ ηαξ ζάνηαξ ιμο, 

αοημί, πμο ιε έεθζαακ ηαζ ιε ηέημζαξ επενζηάξ δζαεέζεζξ επήνπμκημ 

εκακηίμκ ιμο, εηθμκίζεδζακ ηαζ έπεζακ ζοκηεηνζιιέκμζ ηάης ζημ πχια. 

Ρμοξ είπε ηηοπήζεζ μ Θονζμξ ιμο ηαζ ζςηήν ιμο.  

Ψαθ. 26,3 ἐὰκ παναηάλδηαζ ἐπ᾿ ἐιὲ πανειαμθή, μὐ θμαδεήζεηαζ  ηανδία 

ιμο· ἐὰκ ἐπακαζηῆ ἐπ᾿ ἐιὲ πυθειμξ, ἐκ ηαφηῃ ἐβὼ ἐθπίγς.  

Ταθ. 26,3 Δάκ, θμζπυκ, ηαζ παναηαπεή μθυηθδνμκ ζηνάηεοια εκακηίμκ ιμο, δεκ εα 

δεζθζάζδ ηαευθμο δ ηανδία ιμο. Θαζ εάκ ελεβενεή πυθειμξ εκακηίμκ ιμο, 

ηαζ εζξ ηδκ πενίπηςζζκ αοηήκ εβχ εα έπς ζηδνζβιέκαξ ηαξ εθπίδαξ ιμο 

ζημκ Θονζμκ.  

Ψαθ. 26,4 ιίακ ᾐηδζάιδκ πανὰ Κονίμο, ηαφηδκ ἐηγδηήζς· ημῦ ηαημζηεῖκ ιε ἐκ 

μἴηῳ Κονίμο πάζαξ ηὰξ ιέναξ ηξ γςξ ιμο, ημῦ εεςνεῖκ ιε ηὴκ 

ηενπκυηδηα Κονίμο ηαὶ ἐπζζηέπηεζεαζ ηὸκ καὸκ ηὸκ ἅβζμκ αὐημῦ.  

Ταθ. 26,4 Κζακ πανάηθδζζκ δζα ηδξ πνμζεοπήξ οπέααθα ζημκ Θονζμκ. Κζακ πάνζκ 



ημο εγήηδζα ηαζ ημο γδηχ· κα ηαημζηχ ζημκ μίημκ ημο Θονίμο υθαξ ηαξ 

διέναξ ηδξ γςήξ ιμο, δζα κα αθέπς ηαζ κα απμθαιαάκς ηα εέθβδηνα ημο 

Θεμφ ιμο ηαζ κα επζζηέπηςιαζ, ςξ εοθααήξ ηαζ ηαπεζκυξ θάηνδξ, ημκ 

άβζμκ καυκ ημο.  

Ψαθ. 26,5 ὅηζ ἔηνορέ ιε ἐκ ζηδκῆ αὑημῦ ἐκ ιένᾳ ηαηκ ιμο, ἐζηέπαζέ ιε ἐκ 

ἀπμηνφθῳ ηξ ζηδκξ αὑημῦ, ἐκ πέηνᾳ ὕρςζέ ιε.  

Ταθ. 26,5 Αοημί μζ πυεμζ πθδιιονίγμοκ ηδκ ηανδίακ ιμο, δζυηζ εζξ πενίμδμκ 

ιεβάθςκ ηζκδφκςκ μ Θονζμξ ιε έηνορε ηαζ ιε δζθάθζζεκ εζξ ηδκ ζηδκήκ 

ημο Κανηονίμο ημο. Θαζ ςξ εάκ ήιδκ εζξ ορδθυκ ανάπμκ ιε ακφρςζεκ 

αζθαθή, ιε εδυλαζε, ιε έζςζε.  

Ψαθ. 26,6 ηαὶ κῦκ ἰδμὺ ὕρςζε ηεθαθήκ ιμο ἐπ᾿ ἐπενμφξ ιμο· ἐηφηθςζα ηαὶ 

ἔεοζα ἐκ ηῆ ζηδκῆ αὐημῦ εοζίακ ἀθαθαβιμῦ, ᾄζμιαζ ηαὶ ραθ ηῶ 

Κονίῳ.  

Ταθ. 26,6 Θαζ ηχνα, πζζηεφς εζξ ηδκ πακημδφκαιμκ πνμζηαζίακ ημο ηαζ 

δζαηδνφηης υηζ ακφρςζε ηδκ ηεθαθήκ, ιμο εκακηίμκ ηςκ επενχκ ιμο ιε 

ακέδεζλεκ ακχηενυκ ηςκ. Γζ' αοηυ ηαζ εζξ εοθααή θζηακείακ εα ηάις 

ηφηθμκ πενί ημ εοζζαζηήνζυκ ημο, εα πνμζθένς εζξ ηδκ Πηδκήκ ημο 

εοπανζζηήνζμκ εοζίακ ιε αθαθαβιμφξ πανάξ, εα ηναβμοδχ ηα ιεβαθεία 

ημο ηαζ εα παίγς ιμοζζηά υνβακα πνμξ δυλακ ημο Θονίμο ιμο.  

Ψαθ. 26,7 εἰζάημοζμκ, Κφνζε, ηξ θςκξ ιμο, ἥξ ἐηέηναλα· ἐθέδζυκ ιε ηαὶ 

εἰζάημοζυκ ιμο.  

Ταθ. 26,7 Θονζε, άημοζε ηδκ θςκήκ ηδξ πνμζεοπήξ ιμο, ιε ηδκ μπμίακ ηναοβάγς 

ηχνα πνμξ ζέ. Δθέδζέ ιε ηαζ ηάιε δεηηήκ ηδκ πανάηθδζίκ ιμο.  

Ψαθ. 26,8 ζμὶ εἶπεκ  ηανδία ιμο· Κφνζμκ γδηήζς· ἐλεγήηδζέ ζε ηὸ πνυζςπυκ 

ιμο· ηὸ πνυζςπυκ ζμο, Κφνζε, γδηήζς.  

Ταθ. 26,8 Ξνμξ ζε ζηνέθεηαζ δ ηανδία ιμο ηαζ θέβεζ· Πε ημκ Θονζμκ πμεχ ηαζ 

ακαγδηχ πάκημηε. Κε πυεμκ, Θονζε, δ ηανδία ιμο ακαγδηεί ηαζ εα 

ακαγδηή ημ πνυζςπυκ ζμο, ηδκ επζημζκςκίακ ζμο.  



Ψαθ. 26,9 ιὴ ἀπμζηνέρῃξ ηὸ πνυζςπυκ ζμο ἀπ᾿ ἐιμῦ ηαὶ ιὴ ἐηηθίκῃξ ἐκ ὀνβῆ 

ἀπὸ ημῦ δμφθμο ζμο· αμδευξ ιμο βεκμῦ, ιὴ ἀπμζημναηίζῃξ ιε ηαὶ 

ιὴ ἐβηαηαθίπῃξ ιε, ὁ Θευξ, ὁ ζςηήν ιμο.  

Ταθ. 26,9 Κδ βονίζδξ αθθμφ ημ πνυζςπυκ ζμο απυ ειέ. Κδ απμιαηνοκεήξ 

ςνβζζιέκμξ απυ ειέ ημκ δμφθυκ ζμο. Γζκε αμδευξ ιμο. Κδ ιε απμπέιρδξ 

ςξ εκμπθδηζηυκ ηαζ θμνηζηυκ. Θεέ ιμο ηαζ ζςηήνα ιμο, ιδ ιε 

εβηαηαθείρδξ.  

Ψαθ. 26,10 ὅηζ ὁ παηήν ιμο ηαὶ  ιήηδν ιμο ἐβηαηέθζπυκ ιε, ὁ δὲ Κφνζμξ 

πνμζεθάαεηυ ιε.  

Ταθ. 26,10 Γζυηζ εκχ μ παηήν ιμο ηαζ δ ιδηένα ιμο ιε εβηαηέθεζρακ, μ Θονζμξ ιε 

πνμζέθααε ηαζ ιε ακέθααεκ οπυ ηδκ πνμζηαζίακ ημο.  

Ψαθ. 26,11 κμιμεέηδζυκ ιε, Κφνζε, ἐκ ηῆ ὁδῶ ζμο ηαὶ ὁδήβδζυκ ιε ἐκ ηνίαῳ 

εὐεείᾳ ἕκεηα ηκ ἐπενκ ιμο.  

Ταθ. 26,11 Γζκε ζο, Θονζε, μ κμιμεέηδξ ιμο. Γζδαλέ ιε ημκ δνυιμκ ηςκ εκημθχκ ζμο, 

μδήβδζέ ιε εζξ ηδκ εοεείακ μδυκ ηςκ εκημθχκ ζμο έκεηα ηςκ επενχκ, 

πμο ιε απεζθμφκ.  

Ψαθ. 26,12 ιὴ παναδῶξ ιε εἰξ ροπὰξ εθζαυκηςκ ιε, ὅηζ ἐπακέζηδζάκ ιμζ 

ιάνηονεξ ἄδζημζ, ηαὶ ἐρεφζαημ  ἀδζηία ἑαοηῆ.  

Ταθ. 26,12 Κδ ιε παναδχζδξ εζξ ηα πένζα εηείκςκ, μζ μπμίμζ έπμοκ ζημπυκ κα ιε 

ηαηαεθίρμοκ. Γζυηζ ηαηά ημκ ηαζνυκ αοηυκ εζδηχεδζακ εκακηίμκ ιμο 

ζοημθάκηαζ, δζεηφπςζακ ρεοδείξ ηαηδβμνίαξ ηαζ ζοημθακηίαξ εκακηίμκ 

ιμο, δζα κα ελοπδνεηήζμοκ ηα ζοιθένμκηά ηςκ.  

Ψαθ. 26,13 πζζηεφς ημῦ ἰδεῖκ ηὰ ἀβαεὰ Κονίμο ἐκ βῆ γχκηςκ.  

Ταθ. 26,13 Δβχ υιςξ πζζηεφς, υηζ εα ζςεχ απυ ημοξ ηζκδφκμοξ, πμο ιε απεζθμφκ. 

Θα γήζς ηαζ εα ίδς ηα αβαεά ημο Θονίμο εζξ ηδκ βδκ αοηήκ ιαγή ιε ημοξ 

άθθμοξ ακενχπμοξ.  



Ψαθ. 26,14 ὑπυιεζκμκ ηὸκ Κφνζμκ· ἀκδνίγμο, ηαὶ ηναηαζμφζες  ηανδία ζμο, 

ηαὶ ὑπυιεζκμκ ηὸκ Κφνζμκ. 

Ταθ. 26,14 Υ ροπή ιμο, οπυιεζκε ηαζ επίιεκε ζημ εέθδια ημο Θονίμο. Ξενίιεκε ημκ 

Θονζμκ, έπε εάννμξ, αξ εκζζπφεηαζ δ ηανδία ζμο. πυιεζκε ημκ Θονζμκ εζξ 

ηαξ εθίρεζξ ζμο ηαζ πενίιεκε ηδκ θοηνςηζηήκ επέιααζίκ ημο.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 27 (Μαζ. 28) 

  

Τμῦ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 27,1 Πνὸξ ζέ, Κφνζε, ηεηνάλμιαζ, ὁ Θευξ ιμο, ιὴ παναζζςπήζῃξ ἀπ᾿ 

ἐιμῦ, ιήπμηε παναζζςπήζῃξ ἀπ᾿ ἐιμῦ ηαὶ ὁιμζςεήζμιαζ ημῖξ 

ηαηαααίκμοζζκ εἰξ θάηημκ.  

Ταθ. 27,1 Ξνμξ ζε, Θονζε, ζοκεπχξ δζα ηδξ πνμζεοπήξ ιμο ηναοβάγς. Πο, μ Θευξ 

ιμο, ιδ ηςθεφζδξ ηαζ ιδ ακηζπανέθεδξ ιε ζζςπήκ ηδκ αίηδζίκ ιμο. 

Γζυηζ, υηακ αδζαθμνήζδξ ηαζ δεκ απακηήζδξ εζξ ειέ, εα βίκς υιμζμξ ιε 

έκα απυ ημοξ ακενχπμοξ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ νίπημκηαζ κεηνμί ζημκ 

ααεφκ ηάθμκ.  

Ψαθ. 27,2 εἰζάημοζμκ ηξ θςκξ ηξ δεήζεχξ ιμο ἐκ ηῶ δέεζεαί ιε πνὸξ ζέ, 

ἐκ ηῶ αἴνεζκ ιε πεῖνάξ ιμο πνὸξ καὸκ ἅβζυκ ζμο.  

Ταθ. 27,2 Θαιε δεηηήκ ηδκ θςκήκ ηδξ δεήζεχξ ιμο, ηδκ χνακ πμο ιε ορςιέκα 

εοθααχξ ηα πένζά ιμο πνμξ ημκ άβζμκ καυκ ζμο ζμο απεοεφκς εη αάεμοξ 

ηανδίαξ μθυεενιμκ ζηεζίακ.  

Ψαθ. 27,3 ιὴ ζοκεθηφζῃξ ιε ιεηὰ ἁιανηςθκ ηαὶ ιεηὰ ἐνβαγμιέκςκ ἀδζηίακ 

ιὴ ζοκαπμθέζῃξ ιε ηκ θαθμφκηςκ εἰνήκδκ ιεηὰ ηκ πθδζίμκ 



αὐηκ, ηαηὰ δὲ ἐκ ηαῖξ ηανδίαζξ αὐηκ.  

Ταθ. 27,3 Κδ ιε ζφνδξ ηαζ ιδ ιε ηαηαδζηάζδξ εζξ υθεενμκ ιαγή ιε ημοξ 

αιανηςθμφξ ακενχπμοξ· ιε εηείκμοξ, μζ μπμίμζ ςξ ένβμκ ηςκ ηαζ ζημπυκ 

ηδξ γςήξ έπμοκ, ημ κα αδζημφκ. Αοημί είκαζ δίαμοθμζ ηαζ δζπνυζςπμζ. 

Δζνδκζημφξ ηαζ θζθζημφξ θυβμοξ μιζθμφκ πνμξ ημοξ βφνςηςκ, ζπεδζάγμοκ 

υιςξ ηαηά ένβα ιέζα εζξ ηαξ ηανδίαξ ηςκ.  

Ψαθ. 27,4 δὸξ αὐημῖξ, Κφνζε, ηαηὰ ηὰ ἔνβα αὐηκ ηαὶ ηαηὰ ηὴκ πμκδνίακ ηκ 

ἐπζηδδεοιάηςκ αὐηκ· ηαηὰ ηὰ ἔνβα ηκ πεζνκ αὐηκ δὸξ αὐημῖξ, 

ἀπυδμξ ηὸ ἀκηαπυδμια αὐηκ αὐημῖξ.  

Ταθ. 27,4 Γχζε, Θονζε, εζξ αοημφξ ζφιθςκα ιε ηα ένβα ηςκ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

πμκδνίακ ηαζ ηδκ πακμονβίακ ηςκ εβηθδιαηζηχκ ηςκ ζπεδίςκ ηαζ 

εκενβεζχκ. Γχζε εζξ αοημφξ ζφιθςκα ιε ηα ηαηά ένβα ηςκ, πμο 

δζαπνάηημοκ ιε ηα ίδζα ηςκ ηα πένζα. Ξθήνςζέ ημοξ ηαζ ακηαπυδςζέ 

ημοξ ςξ ιζζευκ ηαζ πμζκήκ αοηυ, πμο ανιυγεζ εζξ ηαξ αιανηςθάξ ηςκ 

πνάλεζξ.  

Ψαθ. 27,5 ὅηζ μὐ ζοκηακ εἰξ ηὰ ἔνβα Κονίμο ηαὶ εἰξ ηὰ ἔνβα ηκ πεζνκ 

αὐημῦ· ηαεεθεῖξ αὐημὺξ ηαὶ μὐ ιὴ μἰημδμιήζεζξ αὐημφξ.  

Ταθ. 27,5 Γζυηζ αοημί δεκ δεέθδζακ κα ιεθεηήζμοκ ηαζ ηαηακμήζμοκ ηα ένβα ηδξ 

πακημδοκαιίαξ ηαζ δζηαζμζφκδξ ημο Θονίμο, ηα ένβα ηςκ πεζνχκ ημο. Θα 

ημοξ ηαηαηνδικίζδξ, εα ημοξ αθήζδξ ζημ πχια ζοκηεηνζιιέκμοξ ηαζ δεκ 

εα ημοξ ακεβείνδξ πμηέ πθέμκ.  

Ψαθ. 27,6 εὐθμβδηὸξ Κφνζμξ, ὅηζ εἰζήημοζε ηξ θςκξ ηξ δεήζεχξ ιμο.  

Ταθ. 27,6 Αξ είκαζ εοθμβδιέκμξ ηαζ δμλαζιέκμξ μ Θονζμξ, δζυηζ ήημοζε ηαζ εδέπεδ 

ιε εοιέκεζακ ηδκ θςκήκ ηδξ δεήζεχξ ιμο.  

Ψαθ. 27,7 Κφνζμξ αμδευξ ιμο ηαὶ ὑπεναζπζζηήξ ιμο· ἐπ᾿ αὐηῶ ἢθπζζεκ  

ηανδία ιμο, ηαὶ ἐαμδεήεδκ, ηαὶ ἀκέεαθεκ  ζάνλ ιμο· ηαὶ ἐη 

εεθήιαηυξ ιμο ἐλμιμθμβήζμιαζ αὐηῶ.  



Ταθ. 27,7 Ν Θονζμξ έβζκε αμδευξ ιμο ηαζ οπεναζπζζηήξ ιμο. Ζ ηανδία ιμο 

εζηήνζλεκ εζξ αοηυκ ηδκ εθπίδα ηδξ. Γζ' αοηυ δε ηαζ έθααα ζημνβζηήκ 

αμήεεζακ απυ εηείκμκ. Ρμ ηαθαζπςνδιέκμκ ηαζ ηαηελδκηθδιέκμκ ζχια 

ιμο ακεγςμβμκήεδ. Γζα ημφημ ιε υθδκ ιμο ηδκ εέθδζζκ ηαζ επζεοιίακ εα 

ημκ δμλμθμβήζς.  

Ψαθ. 27,8 Κφνζμξ ηναηαίςια ημῦ θαμῦ αὐημῦ ηαὶ ὑπεναζπζζηὴξ ηκ ζςηδνίςκ 

ημῦ πνζζημῦ αὐημῦ ἐζηζ.  

Ταθ. 27,8 Ν Θονζμξ είκαζ δ αηαηακίηδημξ δφκαιζξ ηαζ ηναηαζά αμήεεζα ημο θαμφ 

ημο. Αοηυξ είκαζ μ οπεναζπζζηήξ ημο, χζηε ιε πμθθμφξ ηαζ δζαθυνμοξ 

ηνυπμοξ ηαζ εζξ πμθθάξ πενζζηάζεζξ επάνζζε ηδκ ζςηδνίακ ζημκ ααζζθέα, 

ημκ μπμίμκ μ ίδζμξ έπνζζε.  

Ψαθ. 27,9 ζζμκ ηὸκ θαυκ ζμο ηαὶ εὐθυβδζμκ ηὴκ ηθδνμκμιίακ ζμο ηαὶ 

πμίιακμκ αὐημὺξ ηαὶ ἔπανμκ αὐημὺξ ἕςξ ημῦ αἰκμξ. 

Ταθ. 27,9 Πχζε ημκ θαυκ ζμο ημκ ζζναδθζηζηυκ ηαζ εοθυβδζε αοημφξ, ημοξ μπμίμοξ 

ελεπχνζζεξ ακάιεζα απυ ηα άθθα έεκδ ςξ ζδζηήκ ζμο ηθδνμκμιίακ ηαζ 

ημοξ ελέθελεξ, δζα κα ακήημοκ εζξ ζέ. Υξ ζημνβζηυξ πμζιήκ πνμζηάηεοζέ 

ημοξ, ηοαένκδζέ ημοξ, δζάενερέ ημοξ, πάνε ημοξ οπυ ηδκ πνμζηαζίακ 

ζμο δζα πακηυξ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 28 (Μαζ. 29) 

  

Ψαθιὸξ ηῶ Γαοΐδ· ἐλμδίμο ζηδκξ. 

Ψαθ. 28,1 κέβηαηε ηῶ Κονίῳ, οἱμὶ Θεμῦ, ἐκέβηαηε ηῶ Κονίῳ οἱμὺξ ηνζκ, 

ἐκέβηαηε ηῶ Κονίῳ δυλακ ηαὶ ηζιήκ,  



Ταθ. 28,1 Πεζξ μζ ζενείξ ημο Θονίμο πνμζθέναηε πνμξ ημκ Θονζμκ, πνμζθέναηε 

αικμφξ εοζίακ πνμξ ημκ Θονζμκ. Ξνμζθέναηε ιε ηαξ εοθααείξ αοηάξ 

εοζίαξ δυλακ ηαζ ηζιήκ πνμξ ημκ Θονζμκ.  

Ψαθ. 28,2 ἐκέβηαηε ηῶ Κονίῳ δυλακ ὀκυιαηζ αὐημῦ, πνμζηοκήζαηε ηῶ Κονίῳ 

ἐκ αὐθῆ ἁβίᾳ αὐημῦ.  

Ταθ. 28,2 Ξνμζθέναηε πνμξ ηοκ Θονζμκ ηδκ ανιυγμοζακ ζημ ιεβαθμπνεπέξ Νκμιά 

ημο δυλακ. Ξνμζηοκήζαηε αοηυκ εζξ ηδκ ζενάκ αοθήκ ηδξ Πηδκήξ ημο.  

Ψαθ. 28,3 θςκὴ Κονίμο ἐπὶ ηκ ὑδάηςκ, ὁ Θεὸξ ηξ δυλδξ ἐανυκηδζε, Κφνζμξ 

ἐπὶ ὑδάηςκ πμθθκ.  

Ταθ. 28,3 Φςκή Θονίμο ακηδπεί επάκς απυ ηα ποηκά, ηα θμνηςιέκα ιε κενά 

ζφκκεθα. Ν ιέβαξ ηαζ έκδμλμξ Θευξ ελαπέθοζε ηαξ ανμκηάξ. Ν Θονζμξ 

ορχκεηαζ οπενάκς απυ ηαξ ακοπμθμβίζημοξ πμζυηδηαξ ηςκ οδάηςκ, πμο 

οπάνπμοκ εζξ ηα κέθδ.  

Ψαθ. 28,4 θςκὴ Κονίμο ἐκ ἰζπφσ, θςκὴ Κονίμο ἐκ ιεβαθμπνεπείᾳ.  

Ταθ. 28,4 Φςκή Θονίμο ζζπονά! Φςκή Θονίμο αημφεηαζ ιεβαθμπνεπεζηάηδ.  

Ψαθ. 28,5 θςκὴ Κονίμο ζοκηνίαμκημξ ηέδνμοξ, ηαὶ ζοκηνίρεζ Κφνζμξ ηὰξ 

ηέδνμοξ ημῦ Λζαάκμο  

Ταθ. 28,5 Φςκή Θονίμο ανμκηά, ηαε' μκ πνυκμκ μζ ηεναοκμί ημο ζοκηνίαμοκ ηα 

πακφρδθα ηέδνα· ηαζ εα ζοκηνίρδ μ Θονζμξ ιε ημοξ ηεναοκμφξ ημο ηαξ 

ηέδνμοξ ημο Ιζαάκμο.  

Ψαθ. 28,6 ηαὶ θεπηοκεῖ αὐηὰξ ὡξ ηὸκ ιυζπμκ ηὸκ Λίαακμκ, ηαὶ ὁ βαπδιέκμξ 

ὡξ οἱὸξ ιμκμηενχηςκ.  

Ταθ. 28,6 Θα θεπηφκδ ηαζ εα ιεηααάθδ εζξ ζηυκζκ ημ ηενάζηζμκ δάζμξ, πμο 

ζηεπάγεζ ημκ Ιζαακμκ, υπςξ εζξ ζηυκζκ ιεηέααθε ημκ πνοζμφκ ιυζπμκ. 

Αθθά μ δβαπδιέκμξ ζημκ Θευκ θαυξ ημο Ηζναήθ εκ ιέζς αοηχκ ηςκ 

ηαηαζβίδςκ ηαζ ηαηαζηνμθχκ παναιέκεζ απηυδημξ ζακ ζζπονυξ κεανυξ 



οζυξ ημο ιμκμηένςημξ.  

Ψαθ. 28,7 θςκὴ Κονίμο δζαηυπημκημξ θθυβα πονυξ,  

Ταθ. 28,7 Ζ θςκή αοηή ημο Θονίμο, δ ανμκηή, πμο ένπεηαζ ιεηά ηδκ αζηναπήκ, 

δζαζπίγεζ ηαζ ακαηυπηεζ θθυβα πονυξ·  

Ψαθ. 28,8 θςκὴ Κονίμο ζοζζείμκημξ ἔνδιμκ ηαὶ ζοζζείζεζ Κφνζμξ ηὴκ ἔνδιμκ 

Κάδδξ.  

Ταθ. 28,8 δ θςκή ημο Θονίμο ζοκηανάζζεζ ηδκ ένδιμκ ηαζ εα ζοκηανάλδ Θονζμξ 

ηδκ ένδιμκ Θαδδξ.  

Ψαθ. 28,9 θςκὴ Κονίμο ηαηανηζγμιέκδ ἐθάθμοξ, ηαὶ ἀπμηαθφρεζ δνοιμφξ· ηαὶ 

ἐκ ηῶ καῶ αὐημῦ πᾶξ ηζξ θέβεζ δυλακ.  

Ταθ. 28,9 Αζ ανμκηαί ιε ηδκ εφεθθακ ηνμιάγμοκ ηαξ εβηφμοξ εθάθμοξ ηαζ ηζκμφκ 

αοηάξ εζξ πνμχνμοξ ημηεημφξ. Απμβοικχκμοκ δάζδ μθυηθδνα, χζηε κα 

θαίκςκηαζ μζ βοικμί ανάπμζ. Θαζ ηαφηα, εζξ ζηζβιήκ ηαηά ηδκ μπμίακ 

ζημκ καυκ ημο Θονίμο, πάκηεξ μζ πζζημί, ήνειμζ δμλάγμοκ ημκ Θευκ.  

Ψαθ. 28,10 Κφνζμξ ηὸκ ηαηαηθοζιὸκ ηαημζηζεῖ, ηαὶ ηαεζεῖηαζ Κφνζμξ ααζζθεὺξ εἰξ 

ηὸκ αἰκα.  

Ταθ. 28,10 Ν Θονζμξ έπεζ ηδκ ηαημζηίακ ημο ζημκ ηαηαηθοζιυκ ηςκ οδάηςκ, εα 

ηαεήζδ ιεβαθμπνεπήξ εκ ιέζς ηςκ ιαζκμιέκςκ ζημζπείςκ ηδξ θφζεςξ, 

ααζζθεφξ αζχκζμξ ηαζ ηοαενκήηδξ πάκηςκ, ειρφπςκ ηαζ αρφπςκ.  

Ψαθ. 28,11 Κφνζμξ ἰζπὺκ ηῶ θαῶ αὐημῦ δχζεζ, Κφνζμξ εὐθμβήζεζ ηὸκ θαὸκ 

αὐημῦ ἐκ εἰνήκῃ. 

Ταθ. 28,11 Ν Θονζμξ εα δχζδ δφκαιζκ ζημκ θαυκ ημο, ηαηά ηαξ ηνζζίιμοξ 

πενζζηάζεζξ. Ν Θονζμξ εα εοθμβήζδ ημκ θαυκ ημο, χζηε κα γδ εζνδκζηυξ 

παν' υθαξ ηαξ δοζημθίαξ ηαζ ηαξ πενζπεηείαξ, πμο εα ημο δδιζμονβή ημ 

πενζαάθθμκ.  

  



  

ΨΑΛΜΟΣ 29 (Μαζ. 30) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ραθιὸξ ᾠδξ ημῦ ἐβηαζκζζιμῦ ημῦ μἴημο· Γαοΐδ. 

Ψαθ. 29,2 ρχζς ζε, Κφνζε, ὅηζ ὑπέθααέξ ιε ηαὶ μὐη εὔθνακαξ ημὺξ ἐπενμφξ 

ιμο ἐπ᾿ ἐιέ.  

Ταθ. 29,2 Θα ζε δμλμθμβήζς ηαζ εα ζε οπενορςζς ιε εοβκςιμζφκδκ, Θονζε, δζυηζ 

ιε οπεαάζηαζεξ ηαζ ιε εζηήνζλεξ ηαζ δεκ επέηνερεξ κα εοθνακεμφκ μζ 

επενμί ιμο απυ εκδεπμιέκδκ πηχζζκ ηαζ ηαηαζηνμθήκ ιμο.  

Ψαθ. 29,3 Κφνζε ὁ Θευξ ιμο, ἐηέηναλα πνὸξ ζέ, ηαὶ ἰάζς ιε·  

Ταθ. 29,3 Θονζε μ Θευξ ιμο, εθχκαλα πνμξ ζε ιε υθδκ ιμο ηδκ δφκαιζκ απυ ηδκ 

ηθίκδκ ηδξ αζεεκείαξ ιμο ηαζ ζο ιε εεενάπεοζεξ.  

Ψαθ. 29,4 Κφνζε, ἀκήβαβεξ ἐλ ᾅδμο ηὴκ ροπήκ ιμο, ἔζςζάξ ιε ἀπὸ ηκ 

ηαηαααζκυκηςκ εἰξ θάηημκ.  

Ταθ. 29,4 Απυ αοηυκ ημκ άδδκ ακέααζεξ ηαζ επακέθενεξ ηδκ ροπήκ ιμο. Κε 

έζςζεξ ηαζ δεκ αθήηεξ κα ζοβηαηανζειδεχ ιε ημοξ κεηνμφξ, μζ μπμίμζ 

μδδβμφκηαζ ζημκ ηάθμκ.  

Ψαθ. 29,5 ράθαηε ηῶ Κονίῳ, μἱ ὅζζμζ αὐημῦ, ηαὶ ἐλμιμθμβεῖζεε ηῆ ικήιῃ ηξ 

ἁβζςζφκδξ αὐημῦ·  

Ταθ. 29,5 Αξ δμλμθμβήζμοκ ηαζ αξ εοπανζζηήζμοκ ημκ Θονζμκ ιαγή ιμο υθμζ, υζμζ 

είκαζ αθμζζςιέκμζ εζξ αοηυκ. Λα δζαηδνήηε γςδνάκ ζημκ κμοκ ηαζ ηδκ 

ηανδίακ ζαξ ηδκ ακάικδζζκ ηδξ αβζυηδηυξ ημο ηαζ ηδξ απείνμο 

ηεθεζυηδημξ ηαζ κα δμλμθμβήηε ημ άβζμκ Νκμιά ημο.  

Ψαθ. 29,6 ὅηζ ὀνβὴ ἐκ ηῶ εοιῶ αὐημῦ, ηαὶ γςὴ ἐκ ηῶ εεθήιαηζ αὐημῦ· ηὸ 



ἑζπέναξ αὐθζζεήζεηαζ ηθαοειὸξ ηαὶ εἰξ ηὸ πνςΐ ἀβαθθίαζζξ.  

Ταθ. 29,6 Γμλμθμβήζαηέ ημκ, δζυηζ, ζακ δίηαζμξ πμο είκαζ, αθήκεζ κα εηζπάζδ δ 

αβακάηηδζίξ ημο ηαζ κα εηδδθςεή ςξ μνβή ηαζ ηζιςνία ηαηά ηςκ 

αζεαχκ. Αθθά ηαζ απυ ημ εέθδιά ημο ηαζ ηδκ εοζπθαβπκίακ ημο 

πμνδβείηαζ δ γςή ηαζ ημ έθεμξ ζημοξ αβαπχκηαξ αοηυκ, δζυηζ είκαζ 

πακάβαεμξ ηαζ εθεήιςκ. Δάκ ημ ανάδο εα δζακοηηενεφδ ιαγή ζαξ, ζακ 

πανμδζηυξ επζζηέπηδξ, μ ηθαοειυξ, ηδκ πνςΐακ υιςξ εα έθεδ απυ ημκ 

Θονζμκ δ πανά ηαζ δ εοθνμζφκδ.  

Ψαθ. 29,7 ἐβὼ δὲ εἶπα ἐκ ηῆ εὐεδκίᾳ ιμο· μὐ ιὴ ζαθεοε εἰξ ηὸκ αἰκα.  

Ταθ. 29,7 Ακυδημξ εβχ, αοεζζιέκμξ εζξ ηα πθμφζζα οθζηά αβαεά, είπα εκ ηδ 

ακμδζία ιμο. Γεκ εα ιεηαηζκδεχ απυ ηδκ ηαηάζηαζζκ αοηήκ ηδξ 

εοηοπίαξ.  

Ψαθ. 29,8 Κφνζε, ἐκ ηῶ εεθήιαηί ζμο πανέζπμο ηῶ ηάθθεζ ιμο δφκαιζκ· 

ἀπέζηνεραξ δὲ ηὸ πνυζςπυκ ζμο ηαὶ ἐβεκήεδκ ηεηαναβιέκμξ.  

Ταθ. 29,8 Θονζε, εθδζιυκδζα υηζ ζο ιε ηδκ ηαθςζφκδκ ζμο ιμο έδςζεξ δφκαιζκ εζξ 

μ,ηζ ηαθυκ έπς. Ξζηναιιέκμξ υιςξ ζο απυ ηδκ ιαηαζμθνμζφκδκ ιμο 

έζηνερεξ αθθμφ ημ πνυζςπυκ ζμο. Θαζ εβχ ηυηε πενζέπεζα εζξ ηαναπήκ 

ηαζ ζφβποζζκ.  

Ψαθ. 29,9 πνὸξ ζέ, Κφνζε, ηεηνάλμιαζ, ηαὶ πνὸξ ηὸκ Θευκ ιμο δεδεήζμιαζ.  

Ταθ. 29,9 Ξνμξ ζε, θμζπυκ, Θονζε, ηνάγς· πνμξ ζε ημκ Θευκ ιμο απεοεφκς ηαζ εα 

απεοεφκς ηδκ δέδζζκ αοηήκ.  

Ψαθ. 29,10 ηίξ ὠθέθεζα ἐκ ηῶ αἵιαηί ιμο ἐκ ηῶ ηαηαααίκεζκ ιε εἰξ δζαθεμνάκ; 

ιὴ ἐλμιμθμβήζεηαί ζμζ πμῦξ ἠ ἀκαββεθεῖ ηὴκ ἀθήεεζάκ ζμο;  

Ταθ. 29,10 Ξμία ςθέθεζα εα πνμέθεδ, εάκ πφζς ημ αίιά ιμο ηαζ ηαηααχ εζξ ηδκ 

απμζφκεεζζκ ημο ηάθμο; Κδπςξ απυ ημ πχια ημο ηάθμο ημ 

απμζοκηεεεζιέκμκ ζχια ιμο εα ακαπέιρδ εζξ ζε δμλμθμβίακ δ εα 

δζαηδνφλδ ηαζ εα δζαθαθήζδ ηδκ αθήεεζάκ ζμο;  



Ψαθ. 29,11 ἢημοζε Κφνζμξ, ηαὶ θέδζέ ιε, Κφνζμξ ἐβεκήεδ αμδευξ ιμο.  

Ταθ. 29,11 Αθδζε ιε, θμζπυκ, Θονζε εζξ ηδκ γςήκ. Ν Θονζμξ ήημοζε ηδκ πνμζεοπήκ 

ιμο ηαζ ιε δθέδζεκ. Ν Θονζμξ έβζκε ηαζ πάθζκ αμδευξ ιμο.  

Ψαθ. 29,12 ἔζηνεραξ ηὸκ ημπεηυκ ιμο εἰξ πανὰκ ἐιμί, δζέῤῥδλαξ ηὸκ ζάηημκ 

ιμο ηαὶ πενζέγςζάξ ιε εὐθνμζφκδκ,  

Ταθ. 29,12 Εο, Θονζε, ιεηέααθεξ ημκ ενήκμκ ιμο εζξ πανάκ, έζπζζεξ ημκ ηνίπζκμκ 

ζάηημκ, πμο θμνμφζα εζξ έκδεζλζκ ημο πέκεμοξ ηαζ ηδξ ηαπεζκχζεχξ ιμο, 

ηαζ ιε επθδιιφνζζεξ ηαζ ιε πενζέααθεξ ιε εοθνμζφκδκ·  

Ψαθ. 29,13 ὅπςξ ἂκ ράθῃ ζμζ  δυλα ιμο ηαὶ μὐ ιὴ ηαηακοβ. Κφνζε ὁ Θευξ 

ιμο, εἰξ ηὸκ αἰκα ἐλμιμθμβήζμιαί ζμζ. 

Ταθ. 29,13 δζα κα ράθδ έηζζ πνμξ ζε φικμοξ δμλμθμβίαξ ηαζ εοβκςιμζφκδξ δ ροπή 

ιμο ηαζ κα ιδ ηονζεοεχ απυ θφπδκ ηαζ παναιεθήζς ηδκ δμλμθμβίακ ζμο. 

Θονζε ηαζ Θεέ ιμο, πάκημηε εα ζε δμλμθμβχ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 30 (Μαζ. 31) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ραθιὸξ ηῶ Γαοΐδ· ἐηζηάζεςξ. 

Ψαθ. 30,2 πὶ ζμί, Κφνζε, ἢθπζζα, ιὴ ηαηαζζποκεείδκ εἰξ ηὸκ αἰκα· ἐκ ηῆ 

δζηαζμζφκῃ ζμο ῥῦζαί ιε ηαὶ ἐλεθμῦ ιε.  

Ταθ. 30,2 Δζξ ζέ, Θονζε, έπς ζηδνίλεζ ηαζ ζηδνίγς ηαξ εθπίδαξ ιμο. Κδ επζηνέρδξ 

πμηέ ηαζ κηνμπζαζεχ ιε ηδκ δζάρεοζζκ αοηχκ. Δκ μκυιαηζ ηδξ 

δζηαζμζφκδξ ζμο βθφηςζέ ιε ηαζ αβάθε ιε απυ ημοξ ηζκδφκμοξ ηαζ 

ηαηαηνεβιμφξ.  



Ψαθ. 30,3 ηθῖκμκ πνυξ ιε ηὸ μὖξ ζμο, ηάποκμκ ημῦ ἐλεθέζεαζ ιε· βεκμῦ ιμζ εἰξ 

Θεὸκ ὑπεναζπζζηὴκ ηαὶ εἰξ μἶημκ ηαηαθοβξ ημῦ ζζαί ιε.  

Ταθ. 30,3 Πηφρε πνμξ ειέ ιε ηαθςζφκδκ, Θονζε, πθδζίαζε ημ αοηί ζμο ημκηά ιμο 

ηαζ άημοζε ιε εοιέκεζακ ηδκ πνμζεοπήκ ιμο. Ππεφζε βνήβμνα κα ιε 

αβάθδξ απυ ηδκ δοζημθίακ, εζξ ηδκ μπμίακ εονίζημιαζ. Γζκε δζ' ειέ Θευξ 

οπεναζπζζηήξ, μζηία αζθαθήξ, υπμο δφκαιαζ κα ηαηαθφβς, δζα κα 

ζςεχ.  

Ψαθ. 30,4 ὅηζ ηναηαίςιά ιμο ηαὶ ηαηαθοβή ιμο εἶ ζὺ ηαὶ ἕκεηεκ ημῦ ὀκυιαηυξ 

ζμο ὁδδβήζεζξ ιε ηαὶ δζαενέρεζξ ιε·  

Ταθ. 30,4 Γζυηζ μπφνςιά ιμο ηναηαζυκ ηαζ ηαηαθφβζυκ ιμο απυνεδημκ είζαζ ζο. 

Θαζ πάνζξ ζημ θζθεφζπθαβπκμκ Νκμιά ζμο, εα ιε μδδβήζδξ ςξ ζημνβζηυξ 

πνμζηάηδξ εζξ ηυπμοξ αζθαθείξ ηαζ εα ιε δζαενέρδξ.  

Ψαθ. 30,5 ἐλάλεζξ ιε ἐη παβίδμξ ηαφηδξ, ἥξ ἔηνοράκ ιμζ, ὅηζ ζὺ εἶ ὁ 

ὑπεναζπζζηήξ ιμο, Κφνζε.  

Ταθ. 30,5 Θα ιε πνμθοθάλδξ ηαζ εα ιε αβάθδξ ζχμκ απυ ηδκ ηνοθή παβίδα, πμο 

ιμο έπμοκ ζηήζεζ δμθίςξ μζ επενμί ιμο, δζα κα ιε ζοθθάαμοκ. Γζυηζ ζο 

είζαζ, Θονζε, μ οπεναζπζζηήξ ιμο.  

Ψαθ. 30,6 εἰξ πεῖνάξ ζμο παναεήζμιαζ ηὸ πκεῦιά ιμο· ἐθοηνχζς ιε, Κφνζε ὁ 

Θεὸξ ηξ ἀθδεείαξ.  

Ταθ. 30,6 Δζξ ηδκ αηαηαβχκζζημκ δελζάκ ζμο εα ειπζζηεοεχ ηδκ ροπήκ ιμο, δζυηζ 

έςξ ηχνα πμθθέξ θμνέξ, Θονζε, ιε εβθφηςζεξ, ζο μ Θευξ ηδξ αθδεείαξ, 

πμο ηδνείξ ηαξ οπμζπέζεζξ ζμο.  

Ψαθ. 30,7 ἐιίζδζαξ ημὺξ δζαθοθάζζμκηαξ ιαηαζυηδηαξ δζαηεκξ· ἐβὼ δὲ ἐπὶ 

ηῶ Κονίῳ ἢθπζζα.  

Ταθ. 30,7 Διίζδζεξ υθμοξ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ πνμζέπμοκ ηαζ θαηνεφμοκ ηαξ 

ιαηαζυηδηαξ ηςκ εζδχθςκ, πςνίξ ηαζ κα αθέπμοκ ηακέκα ηένδμξ απυ 

αοηά. Δβχ υιςξ ακηζεέηςξ πνμξ αοημφξ εζηήνζλα ηαζ ζηδνίγς ηαξ 



εθπίδαξ ιμο ζημκ Θονζμκ.  

Ψαθ. 30,8 ἀβαθθζάζμιαζ ηαὶ εὐθνακεήζμιαζ ἐπὶ ηῶ ἐθέεζ ζμο, ὅηζ ἐπεῖδεξ ηὴκ 

ηαπείκςζίκ ιμο, ἔζςζαξ ἐη ηκ ἀκαβηκ ηὴκ ροπήκ ιμο  

Ταθ. 30,8 Θα βειίζς απυ αβαθθίαζζκ, εα πθδιιονίζς απυ πανάκ ηαζ εοθνμζφκδκ, 

υηακ απμθαφζς ημ έθευξ ζμο. Δίιαζ δε αέααζμξ υηζ εα ιμο ζηείθδξ ημ 

έθευξ ζμο, δζυηζ ηαζ ζημ πανεθευκ πμθθέξ θμνέξ επέαθερεξ ιε 

ηαθςζφκδκ ηαζ ζοιπάεεζακ εζξ ηδκ ηαπείκςζίκ ιμο ηαζ έζςζεξ απυ ημοξ 

ηζκδφκμοξ ηαζ ηαξ ακάβηαξ ηδκ ροπήκ ιμο.  

Ψαθ. 30,9 ηαὶ μὐ ζοκέηθεζζάξ ιε εἰξ πεῖναξ ἐπενκ, ἔζηδζαξ ἐκ εὐνοπχνῳ 

ημὺξ πυδαξ ιμο.  

Ταθ. 30,9 Γεκ επέηνερεξ κα πενζηοηθςεχ ηαζ εβηθεζζεχ αζπιάθςημξ εζξ ηα πένζα 

ηςκ επενχκ ιμο. Δζξ ακμζηηυκ, εονφπςνμκ ηυπμκ εζηήνζλεξ αηθυκδηα ηα 

πυδζα ιμο.  

Ψαθ. 30,10 ἐθέδζυκ ιε, Κφνζε, ὅηζ εθίαμιαζ· ἐηανάπεδ ἐκ εοιῶ ὁ ὀθεαθιυξ 

ιμο,  ροπή ιμο ηαὶ  βαζηήν ιμο.  

Ταθ. 30,10 Δθέδζέ ιε, Θονζε, δζυηζ εθίαμιαζ. Δηανάπεδ δ θεζημονβία ημο μθεαθιμφ 

ιμο ηαζ εευθςζε απυ ηδκ δζηαίακ ζμο μνβήκ. Ζ ροπή ιμο ηαζ ηα ζςεζηά 

ιμο ακεζηαηχεδζακ εκηυξ ιμο.  

Ψαθ. 30,11 ὅηζ ἐλέθζπεκ ἐκ ὀδφκῃ  γςή ιμο ηαὶ ηὰ ἔηδ ιμο ἐκ ζηεκαβιμῖξ· 

ζεέκδζεκ ἐκ πηςπείᾳ  ἰζπφξ ιμο, ηαὶ ηὰ ὀζηᾶ ιμο ἐηανάπεδζακ.  

Ταθ. 30,11 Γζυηζ επέναζε ηαζ έθεαζεκ έςξ ηέθμοξ μθυηθδνμξ δ γςδ ιμο ιε εθίρεζξ 

ηαζ πυκμοξ, ηαζ ηα έηδ ιμο επέναζακ ιε ζηεκαβιμφξ. Ιμβς ηςκ πμθθχκ 

ηαθαζπςνζχκ ιμο εηθμκίζεδ ηαζ αδοκάηζζεκ δ ζςιαηζηή ιμο δφκαιζξ. Ρα 

μζηά ιμο εηανάπεδζακ ηαζ ηζκδοκεφμοκ κα ελανενςεμφκ.  

Ψαθ. 30,12 πανὰ πάκηαξ ημὺξ ἐπενμφξ ιμο ἐβεκήεδκ ὄκεζδμξ ηαὶ ημῖξ βείημζί 

ιμο ζθυδνα, ηαὶ θυαμξ ημῖξ βκςζημῖξ ιμο· μἱ εεςνμῦκηεξ ιε ἔλς 

ἔθοβμκ ἀπ᾿ ἐιμῦ.  



Ταθ. 30,12 Δβζκα πενίβεθςξ ηαζ ελμοεέκςια εζξ υθμοξ ημοξ επενμφξ ιμο. Νζ βείημκέξ 

ιμο ιε επθεφαζακ ακοπυθμνα ηαζ έπς θεάζεζ ιέπνζ ημο ζδιείμο, χζηε 

κα πνμηαθχ θυαμκ ζημοξ βκςζημφξ ιμο, μζ μπμίμζ ηαζ ιε απμθεφβμοκ.  

Ψαθ. 30,13 ἐπεθήζεδκ ὡζεὶ κεηνὸξ ἀπὸ ηανδίαξ, ἐβεκήεδκ ὡζεὶ ζηεῦμξ 

ἀπμθςθυξ.  

Ταθ. 30,13 Δθδζιμκήεδκ απυ ηδκ ηανδίακ ηςκ θίθςκ ιμο, ζακ κα είιαζ πθέμκ 

κεηνυξ. Δβζκα ζακ ζπαζιέκμ αββείμκ, ημ μπμίμκ απμννίπηεηαζ άπνδζημκ 

ζημοξ δνυιμοξ.  

Ψαθ. 30,14 ὅηζ ἢημοζα ρυβμκ πμθθκ πανμζημφκηςκ ηοηθυεεκ· ἐκ ηῶ 

ἐπζζοκαπεκαζ αὐημὺξ ἅια ἐπ᾿ ἐιὲ ημῦ θααεῖκ ηὴκ ροπήκ ιμο 

ἐαμοθεφζακημ.  

Ταθ. 30,14 Θαζ επί πθέμκ ήημοζα ζοημθακηίαξ ακενχπςκ, μζ μπμίμζ, ηαημζημφκ 

βφνς ιμο. Νθμζ αοημί ζοκεηεκηνχεδζακ εκακηίμκ ιμο ηαζ απεθάζζζακ 

κα ιμο πάνμοκ ηδκ γςήκ.  

Ψαθ. 30,15 ἐβὼ δὲ ἐπὶ ζμὶ ἢθπζζα, Κφνζε, εἶπα· ζὺ εἶ ὁ Θευξ ιμο.  

Ταθ. 30,15 Δβχ υιςξ ήθπζζα εζξ ζέ, Θονζε. Δβχ είπα ιεηά πίζηεςξ ηαζ εάννμοξ· ζο 

είζαζ μ Θευξ ιμο.  

Ψαθ. 30,16 ἐκ ηαῖξ πενζί ζμο μἱ ηθνμί ιμο· ῥῦζαί ιε ἐη πεζνὸξ ἐπενκ ιμο ηαὶ 

ἐη ηκ ηαηαδζςηυκηςκ ιε.  

Ταθ. 30,16 Δζξ ηα πένζα ζμο οπάνπμοκ αζ ηφπαζ ιμο. Απάθθαλέ ιε απυ ηα πένζα 

αοηχκ ηςκ επενχκ ιμο, πμο ιε ηαηαδζχημοκ.  

Ψαθ. 30,17 ἐπίθακμκ ηὸ πνυζςπυκ ζμο ἐπὶ ηὸκ δμῦθυκ ζμο, ζζυκ ιε ἐκ ηῶ 

ἐθέεζ ζμο.  

Ταθ. 30,17 Αξ θάιρδ ημ πνυζςπυκ ζμο ιε ημ θςξ ηδξ ηαθςζφκδξ ηαζ ημο εθέμοξ ζμο 

εζξ ειέ ημκ δμφθυκ ζμο, ηαζ ζχζε ιε υπζ δζα ηδκ αλίακ ιμο, αθθά δζα ημ 

έθευξ ζμο.  



Ψαθ. 30,18 Κφνζε, ιὴ ηαηαζζποκεείδκ, ὅηζ ἐπεηαθεζάιδκ ζε· αἰζποκεείδζακ μἱ 

ἀζεαεῖξ ηαὶ ηαηαπεείδζακ εἰξ ᾅδμο.  

Ταθ. 30,18 Θονζε, ιδ παναπςνήζδξ πμηέ, κα εκηνμπζαζεχ, δζυηζ ζε ηαζ ιυκμκ εβχ 

δζα ηδξ πνμζεοπήξ έπς επζηαθεζεή ηαζ εζξ ζε εζηήνζλα ηαξ εθπίδαξ ιμο. 

Αξ εκηνμπζαζεμφκ υιςξ μζ αζεαείξ ηαζ αξ ηνδικζζεμφκ εζξ ηα αάεδ ημο 

άδμο.  

Ψαθ. 30,19 ἄθαθα βεκδεήης ηὰ πείθδ ηὰ δυθζα ηὰ θαθμῦκηα ηαηὰ ημῦ δζηαίμο 

ἀκμιίακ ἐκ ὑπενδθακίᾳ ηαὶ ἐλμοδεκχζεζ.  

Ταθ. 30,19 Βμοαά ηαζ αιίθδηα αξ βίκμοκ ηα πείθδ ηςκ, απυ ηα μπμία αβαίκεζ δυθμξ 

ηαζ πμκδνία ηαζ ηα μπμία θαθμφκ εκακηίμκ ημο δζηαίμο πανακμιίαξ ιε 

αθαγμκείακ ηαζ ενάζμξ, πμο εγμοδεκχκεζ ηα πάκηα.  

Ψαθ. 30,20 ὡξ πμθὺ ηὸ πθεμξ ηξ πνδζηυηδηυξ ζμο, Κφνζε, ἥξ ἔηνοραξ ημῖξ 

θμαμοιέκμζξ ζε, ἐλεζνβάζς ημῖξ ἐθπίγμοζζκ ἐπὶ ζὲ ἐκακηίμκ ηκ 

οἱκ ηκ ἀκενχπςκ.  

Ταθ. 30,20 Ξμζμκ ιέβα είκαζ ημ πθήεμξ ηδξ αβαευηδημξ ηαζ ηαθςζφκδξ ζμο, Θονζε, 

ημ μπμίμκ επζθοθάζζεζξ δζ' εηείκμοξ, πμο ζε θμαμφκηαζ, ηαζ έπεζξ 

εημζιάζεζ κα ημ δχζδξ εζξ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ ιε εάννμξ εκχπζμκ υθςκ 

ηςκ ακενχπςκ εθπίγμοκ εζξ ζέ!  

Ψαθ. 30,21 ηαηαηνφρεζξ αὐημὺξ ἐκ ἀπμηνφθῳ ημῦ πνμζχπμο ζμο ἀπὸ ηαναπξ 

ἀκενχπςκ, ζηεπάζεζξ αὐημὺξ ἐκ ζηδκῆ ἀπὸ ἀκηζθμβίαξ βθςζζκ.  

Ταθ. 30,21 Θα ηνφρδξ αοημφξ αζθαθχξ εζξ απυηνοθμκ ηαηαθφβζμκ ηδξ εείαξ ζμο 

πνμζηαζίαξ, υπμο ηαζ εα πνμθοθαπεμφκ απυ ηδκ άδζημκ μνβήκ ηαζ 

επίεεζζκ ηςκ πμκδνχκ ακενχπςκ. Θα ημοξ ζηεπάζδξ ιέζα εζξ ηδκ 

Πηδκήκ ζμο, χζηε κα ιδ είβςκηαζ ηαευθμο απυ εθεεζκάξ ζοημθακηίαξ 

θανιαηενχκ βθςζζχκ.  

Ψαθ. 30,22 εὐθμβδηὸξ Κφνζμξ, ὅηζ ἐεαοιάζηςζε ηὸ ἔθεμξ αὐημῦ ἐκ πυθεζ 

πενζμπξ.  



Ταθ. 30,22 Αξ είκαζ δμλμζιέκμξ μ Θονζμξ, δζυηζ ηαηά ηνυπμκ εαοιαζηυκ έδεζλεκ εζξ 

ειέ ημ έθευξ ημο, ηαζ ιε έζςζε, ςξ εάκ εονζζηυιδκ ιέζα εζξ μπονάκ ηαζ 

απυνεδημκ πυθζκ.  

Ψαθ. 30,23 ἐβὼ δὲ εἶπα ἐκ ηῆ ἐηζηάζεζ ιμο· ἀπέῤῥζιιαζ ἀπὸ πνμζχπμο ηκ 

ὀθεαθικ ζμο. δζὰ ημῦημ εἰζήημοζαξ ηξ θςκξ ηξ δεήζεχξ ιμο 

ἐκ ηῶ ηεηναβέκαζ ιε πνὸξ ζέ.  

Ταθ. 30,23 Θαζ υιςξ εβχ εζξ ζηζβιάξ παναγάθδξ ηαζ μθζβμπζζηίαξ είπα πεζ· έπς, 

θμζπυκ, απμννζθεή ιαηνάκ απυ ηα ιάηζα ζμο. Πο υιςξ ήημοζεξ ηδκ 

πμκειέκδκ θςκήκ ηδξ παναηθήζεχξ ιμο, υηακ εηναφβαζα πνμξ ζέ.  

Ψαθ. 30,24 ἀβαπήζαηε ηὸκ Κφνζμκ πάκηεξ μἱ ὅζζμζ αὐημῦ, ὅηζ ἀθδεείαξ ἐηγδηεῖ 

Κφνζμξ ηαὶ ἀκηαπμδίδςζζ ημῖξ πενζζζξ πμζμῦζζκ ὑπενδθακίακ.  

Ταθ. 30,24 Νθμζ ζεζξ μζ εοζεαείξ αβαπήζαηε ημκ Θονζμκ, δζυηζ μ Θονζμξ εοανεζηείηαζ 

εζξ ηδκ αθήεεζακ ηαζ ακηαπμδίδεζ ηδκ πνέπμοζακ ηζιςνίακ εζξ εηείκμοξ, 

μζ μπμίμζ θένμκηαζ ηαζ εκενβμφκ ιε πθεμκάγμοζακ αθαγμκείακ ηαζ 

ενάζμξ.  

Ψαθ. 30,25 ἀκδνίγεζεε, ηαὶ ηναηαζμφζες  ηανδία ὑικ, πάκηεξ μἱ ἐθπίγμκηεξ 

ἐπὶ Κφνζμκ. 

Ταθ. 30,25 Λα έπεηε βεκκαίμκ ηαζ ακδνείμκ θνυκδια ηαζ δ ηανδία υθςκ εηείκςκ, μζ 

μπμίμζ εθπίγμοκ ζημκ Θονζμκ, αξ βίκεηαζ ηναηαζά ηαζ αηνυιδημξ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 31 (Μαζ. 32) 

  

Τῶ Γαοΐδ· ζοκέζεςξ. 



Ψαθ. 31,1 Μαηάνζμζ ὧκ ἀθέεδζακ αἱ ἀκμιίαζ ηαὶ ὧκ ἐπεηαθφθεδζακ αἱ 

ἁιανηίαζ·  

Ταθ. 31,1 Ρνζζεοηοπζζιέκμζ είκαζ εηείκμζ, ηςκ μπμίςκ έπμοκ ζοβπςνδεή απυ ημκ 

Θευκ αζ ακμιίαζ ηαζ έπμοκ ζηεπαζεή, χζηε κα ιδ θαίκςκηαζ ηαευθμο, αζ 

αιανηίαζ.  

Ψαθ. 31,2 ιαηάνζμξ ἀκήν, ᾧ μὐ ιὴ θμβίζδηαζ Κφνζμξ ἁιανηίακ, μὐδέ ἐζηζκ ἐκ 

ηῶ ζηυιαηζ αὐημῦ δυθμξ.  

Ταθ. 31,2 Καηάνζμξ είκαζ μ άκενςπμξ εηείκμξ, ζημκ μπμίμκ μ Θονζμξ δεκ εα 

ηαηαθμβίζδ αιανηίακ, δζα κα ημο γδηήζδ εοεφκαξ ηαζ μφηε οπάνπεζ ζημ 

ζηυια ημο δυθμξ ηαζ οπμηνζζία, αθθά ιυκμκ εζθζηνίκεζα ηαζ εοεφηδξ.  

Ψαθ. 31,3 ὅηζ ἐζίβδζα, ἐπαθαζχεδ ηὰ ὀζηᾶ ιμο ἀπὸ ημῦ ηνάγεζκ ιε ὅθδκ ηὴκ 

ιένακ·  

Ταθ. 31,3 Δβχ υιςξ, δζυηζ δεκ ιεηεκυδζα εζθζηνζκχξ, αθθά απεζζχπδζα ηδκ 

αιανηίακ ιμο, δζ' αοηυ επάθδςζακ ηαζ αδοκάηζζακ ηα μζηά ιμο· 

πενζέπεζα εζξ αημκίακ, υηακ έηναγα ζηεκάγςκ ηαζ μδονοιέκμξ υθδκ ηδκ 

διένακ.  

Ψαθ. 31,4 ὅηζ ιέναξ ηαὶ κοηηὸξ ἐαανφκεδ ἐπ᾿ ἐιὲ  πείν ζμο, ἐζηνάθδκ εἰξ 

ηαθαζπςνίακ ἐκ ηῶ ἐιπαβκαί ιμζ ἄηακεακ. (δζάραθια).  

Ταθ. 31,4 Ζιένακ ηαζ κφηηα αανεία έπεζεκ επάκς ιμο δ ηζιςνυξ δελζά ζμο, Θονζε. 

Δαοείζεδκ μθυηθδνμξ εζξ πυκμκ ηαζ ηαθαζπςνίακ, δζυηζ ζακ αζπιδνά ηαζ 

μδοκδνά άηακεα εκεπήπεδ εζξ ειέ δ αιανηία ηαζ δ εκυπδ ιμο.  

Ψαθ. 31,5 ηὴκ ἁιανηίακ ιμο ἐβκχνζζα ηαὶ ηὴκ ἀκμιίακ ιμο μὐη ἐηάθορα· 

εἶπα· ἐλαβμνεφζς ηαη᾿ ἐιμῦ ηὴκ ἀκμιίακ ιμο ηῶ Κονίῳ· ηαὶ ζὺ 

ἀθηαξ ηὴκ ἀζέαεζακ ηξ ηανδίαξ ιμο. (δζάραθια).  

Ταθ. 31,5 Αθθά ιεηεκυδζα. Δλςιμθμβήεδκ ζημκ Θονζμκ ηδκ αιανηίακ ιμο. Ρδκ 

έηαια εζξ αοηυκ βκςζηήκ ηαζ δεκ ζοκεηάθορα πθέμκ μφηε απέηνορα ηδκ 

ακμιίακ ιμο. Δίπα ιε υθδ ιμο ηδκ ηανδία· Θα ελμιμθμβδεχ ιε 



εζθζηνίκεζακ ηδκ ακμιίακ ιμο ζημκ Θονζμκ, ηαζ εα ηαηδβμνήζς δζ' αοηήκ 

ημκ εαοηυκ ιμο. Ρμηε αιέζςξ ζο, Θονζε, ζοκεπχνδζεξ ηδκ αζέαεζακ ηαζ 

ελήθεζρεξ ηδκ εκμπήκ ηδξ ηανδίαξ ιμο.  

Ψαθ. 31,6 ὑπὲν ηαφηδξ πνμζεφλεηαζ πνὸξ ζὲ πᾶξ ὅζζμξ ἐκ ηαζνῶ εὐεέηῳ· πθὴκ 

ἐκ ηαηαηθοζιῶ ὑδάηςκ πμθθκ πνὸξ αὐηὸκ μὐη ἐββζμῦζζ.  

Ταθ. 31,6 Αηνζαχξ δζυηζ ζο ηυζμκ έθεμξ δεζηκφεζξ απέκακηί ιαξ, δζ' αοηυ εα 

πνμζεοπδεή πνμξ ζε ηάεε εοζεαήξ ηαζ υζζμξ ζημκ πνέπμκηα ηαζνυκ. Θαζ 

υηακ ςξ άθθμξ ηαηαηθοζιυξ οδάηςκ ζοιθμναί ηαζ πεζναζιμί επζπέζμοκ 

βφνς ημο, αοηυξ ιε ηδκ ζδζηήκ ζμο ζοιπανάζηαζζκ εα πνμζηαηεοεή απυ 

αοηάξ, χζηε κα ιδ ημκ εββίζμοκ ηακ.  

Ψαθ. 31,7 ζφ ιμο εἶ ηαηαθοβὴ ἀπὸ εθίρεςξ ηξ πενζεπμφζδξ ιε· ηὸ ἀβαθθίαιά 

ιμο, θφηνςζαί ιε ἀπὸ ηκ ηοηθςζάκηςκ ιε. (δζάραθια).  

Ταθ. 31,7 Πο είζαζ δ ηαηαθοβή ιμο ηαζ δ πανδβμνία ιμο ζημκ ηαζνυκ ηδξ εθίρεςξ, 

πμο ιε ζηεκμπςνεί. Πο είζαζ δ αβαθθίαζζξ ηαζ δ πανά ηδξ ροπήξ ιμο. 

Γθφηςζέ ιε απυ ημοξ πεζναζιμφξ ηαζ ημοξ ηζκδφκμοξ, πμο ιε έπμοκ 

πενζηοηθχζεζ.  

Ψαθ. 31,8 ζοκεηζ ζε ηαὶ ζοιαζα ζε ἐκ ὁδῶ ηαφηῃ, ᾗ πμνεφζῃ, ἐπζζηδνζ ἐπὶ 

ζὲ ημὺξ ὀθεαθιμφξ ιμο.  

Ταθ. 31,8 Αημφς κα απακηάξ εζξ ειέ, Θονζε, ηαζ κα ιμο θέβδξ· Θα ζε θςηίγς ηαζ εα 

ζε ηαεμδδβχ ζημκ δνυιμκ, πμο πνέπεζ κα ααδίγδξ. Θα ζηδνίγς εοιεκχξ 

εζξ ζε ημοξ μθεαθιμφξ ιμο.  

Ψαθ. 31,9 ιὴ βίκεζεε ὡξ ἵππμξ ηαὶ ιίμκμξ, μἷξ μὐη ἔζηζ ζφκεζζξ, ἐκ ηδιῶ ηαὶ 

παθζκῶ ηὰξ ζζαβυκαξ αὐηκ ἄβλαζξ ηκ ιὴ ἐββζγυκηςκ πνὸξ ζέ.  

Ταθ. 31,9 Ιμζπυκ, ζεζξ μζ άκενςπμζ ιε βίκεζεε υιμζμζ ιε ημκ ίππμκ ηαζ ημκ διίμκμκ, 

ζημοξ μπμίμοξ δεκ οπάνπεζ ηαευθμο ζφκεζζξ. Θαζ υπςξ ιε ζζδενέκζμ 

θίιςηνμ ηαζ παθζκάνζ ζοζθίββμκηαζ αζ ζζαβυκεξ ηςκ αβνίςκ αοηχκ 

γχςκ, εηζζ ηαζ ζο, Θονζε, αξ ζθίλδξ ιε ημ παθζκάνζ ηςκ εθίρεςκ ηαζ ιε 

ηαξ πμθθάξ ηζιςνίαξ αξ πενζμνίζδξ ημοξ αιανηςθμφξ, μζ μπμίμζ ιέκμοκ 



αιεηακυδημζ ηαζ δεκ εέθμοκ κα πθδζζάζμοκ πνμξ ζέ.  

Ψαθ. 31,10 πμθθαὶ αἱ ιάζηζβεξ ημῦ ἁιανηςθμῦ, ηὸκ δὲ ἐθπίγμκηα ἐπὶ Κφνζμκ 

ἔθεμξ ηοηθχζεζ.  

Ταθ. 31,10 Ξμθθαί είκαζ αζ ζοιθμναί ηαζ αζ ιάζηζβεξ ηςκ αιανηςθχκ· ημκ εθπίγμκηα 

υιςξ ζημκ Θονζμκ εα πενζηοηθχζδ ηαζ εα πενζθνμονήζδ ημ εείμκ έθεμξ.  

Ψαθ. 31,11 εὐθνάκεδηε ἐπὶ Κφνζμκ ηαὶ ἀβαθθζᾶζεε, δίηαζμζ, ηαὶ ηαοπᾶζεε, 

πάκηεξ μἱ εὐεεῖξ ηῆ ηανδίᾳ. 

Ταθ. 31,11 Πεζξ, θμζπυκ, μζ πζζημί ηαζ δίηαζμζ βειίζαηε απυ πανάκ, πθδιιονίζαηε 

απυ αβαθθζαζζκ εκ Θονίς, ηαζ ημκ Θονζμκ κα έπεηε ηαφπδια ζαξ υθμζ, 

υζμζ έπεηε εοεείακ ηαζ εζθζηνζκδ ηδκ ηανδίακ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 32 (Μαζ. 33) 

  

Τῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 32,1 Ἀβαθθζᾶζεε, δίηαζμζ, ἐκ Κονίῳ· ημῖξ εὐεέζζ πνέπεζ αἴκεζζξ.  

Ταθ. 32,1 Πηζνηήζαηε απυ αβαθθζαζζκ ζεζξ μζ δίηαζμζ, ιε πανάκ πμο πνμένπεηαζ 

απυ ημκ Θονζμκ. Δζξ ζαξ ημοξ εοεείξ ηαζ εζθζηνζκείξ απέκακηζ Θεμφ ηαζ 

ακενχπςκ είκαζ πνέπμκ ηαζ ανιυγμκ κα δμλμθμβήηε ιε αβαθθίαζζκ ημκ 

Θονζμκ.  

Ψαθ. 32,2 ἐλμιμθμβεῖζεε ηῶ Κονίῳ ἐκ ηζεάνᾳ, ἐκ ραθηδνίῳ δεηαπυνδῳ 

ράθαηε αὐηῶ.  

Ταθ. 32,2 Γμλμθμβήζαηε ημκ Θονζμκ ιε ηζεάνακ, ιε δεηάπμνδμκ ραθηήνζμκ 

παίλαηε ανιμκζημφξ φικμοξ πνμξ πάνζκ αοημφ.  



Ψαθ. 32,3 ᾄζαηε αὐηῶ ᾆζια ηαζκυκ, ηαθξ ράθαηε αὐηῶ ἐκ ἀθαθαβιῶ.  

Ταθ. 32,3 ικήζαηέ ημκ ιε άζια κέμκ. Ξαίλαηε πνμξ πάνζκ αοημφ ιε ιεβάθμκ 

εκεμοζζαζιυκ ανιμκζηά ιέθδ ιε ηα ιμοζζηά ζαξ υνβακα.  

Ψαθ. 32,4 ὅηζ εὐεὺξ ὁ θυβμξ ημῦ Κονίμο, ηαὶ πάκηα ηὰ ἔνβα αὐημῦ ἐκ πίζηεζ·  

Ταθ. 32,4 ικήζαηέ ημκ, δζυηζ μ θυβμξ ημο Θονίμο είκαζ εοεφξ ηαζ αθδεζκυξ. Νθα ηα 

ένβα ημο έπμοκ απμδεζπεή αλζυπζζηα ζφιθςκα ιε ηαξ οπμζπέζεζξ, πμο 

έπεζ δχζεζ.  

Ψαθ. 32,5 ἀβαπᾷ ἐθεδιμζφκδκ ηαὶ ηνίζζκ, ημῦ ἐθέμοξ Κονίμο πθήνδξ  β.  

Ταθ. 32,5 Ν Θονζμξ αβαπά ηαζ εθανιυγεζ ηδκ δζηαζμζφκδκ ημο αθθά ηαζ ημ έθευξ 

ημο. Ζ βδ είκαζ βειάηδ απυ ημ έθεμξ ηδξ αβαευηδηυξ ημο.  

Ψαθ. 32,6 ηῶ θυβῳ ημῦ Κονίμο μἱ μὐνακμὶ ἐζηενεχεδζακ ηαὶ ηῶ πκεφιαηζ ημῦ 

ζηυιαημξ αὐημῦ πᾶζα  δφκαιζξ αὐηκ·  

Ταθ. 32,6 Κε ιυκμκ ημκ θυβμκ ημο έβζκακ ηαζ εζηενεχεδζακ μζ μονακμί. Κε απθήκ 

πκμήκ ημο ζηυιαηυξ ημο εδδιζμονβήεδζακ ηα απεζνμπθδεή άζηνα ηαζ δ 

ζοκεηηζηή ιεηαλφ ηςκ ηαζ δ εκηυξ εκυξ εηάζημο απυ αοηά, απενζυνζζημξ 

δφκαιζξ.  

Ψαθ. 32,7 ζοκάβςκ ὡζεὶ ἀζηὸκ ὕδαηα εαθάζζδξ, ηζεεὶξ ἐκ εδζαονμῖξ 

ἀαφζζμοξ.  

Ταθ. 32,7 Ποβηεκηνχκεζ μ Θευξ ηαζ πενζηθείεζ ηα φδαηα εζξ ηαξ ημίηαξ ηςκ 

εαθαζζχκ ιε υζδκ εοημθίακ μ άκενςπμξ αάγεζ φδςν ζημ αζηί. Αοηυξ 

εέηεζ ηαζ αζθαθίγεζ ηα απφειεκα φδαηα ηςκ ςηεακχκ εζξ ηαξ 

απενάκημοξ ααφζζμοξ, υπςξ ιέζα εζξ ηα εδζαονμθοθάηζα αζθαθίγμκηαζ 

μζ εδζαονμί ηςκ ακενχπςκ.  

Ψαθ. 32,8 θμαδεήης ηὸκ Κφνζμκ πᾶζα  β, ἀπ᾿ αὐημῦ δὲ ζαθεοεήηςζακ 

πάκηεξ μἱ ηαημζημῦκηεξ ηὴκ μἰημοιέκδκ·  

Ταθ. 32,8 Ρμκ πακημδφκαιμκ, θμζπυκ, αοηυκ Θονζμκ αξ θμαδεή υθμξ μ ηυζιμξ. 



Δκχπζυκ ημο αξ ζοβηθμκζζεμφκ ηαζ αξ ζοβηζκδεμφκ ααεφηαηα υθμζ μζ 

ηάημζημζ ηδξ μζημοιέκδξ.  

Ψαθ. 32,9 ὅηζ αὐηὸξ εἶπε ηαὶ ἐβεκήεδζακ, αὐηὸξ ἐκεηείθαημ ηαὶ ἐηηίζεδζακ.  

Ταθ. 32,9 Γζυηζ αοηυξ θυβμκ είπε ιυκμκ, ηαζ έβζκακ υθα εη ημο ιδδεκυξ. Αοηυξ 

έδςζεκ εκημθήκ ηαζ εηηίζεδζακ ηυζμκ ζηενεά ηαζ ςναία υθα ηα 

δδιζμονβήιαηά ημο.  

Ψαθ. 32,10 Κφνζμξ δζαζηεδάγεζ αμοθὰξ ἐεκκ, ἀεεηεῖ δὲ θμβζζιμὺξ θακ ηαὶ 

ἀεεηεῖ αμοθὰξ ἀνπυκηςκ·  

Ταθ. 32,10 Ν Θονζμξ δζαθφεζ ηαζ εηιδδεκίγεζ ηαξ ζηέρεζξ ηαζ ηαξ απμθάζεζξ ηςκ 

αιανηςθχκ εεκχκ ηαζ ιαηαζχκεζ ηα ηαηυαμοθα ζπέδζα ηςκ πμκδνχκ 

ανπυκηςκ.  

Ψαθ. 32,11  δὲ αμοθὴ ημῦ Κονίμο εἰξ ηὸκ αἰκα ιέκεζ, θμβζζιμὶ ηξ ηανδίαξ 

αὐημῦ εἰξ βεκεὰκ ηαὶ βεκεάκ.  

Ταθ. 32,11 Ρμ εέθδια ημο Θονίμο παναιέκεζ πάκημηε ζζπονυκ ηαζ αηθυκδημκ. Θαζ ηα 

πάκζμθα ζπέδζα ηδξ εείαξ αμοθήξ ημο πναβιαημπμζμφκηαζ εζξ ηαξ βεκεάξ 

ηςκ βεκεχκ,  

Ψαθ. 32,12 ιαηάνζμκ ηὸ ἔεκμξ, μὗ ἐζηζ Κφνζμξ ὁ Θεὸξ αὐημῦ, θαυξ, ὃκ 

ἐλεθέλαημ εἰξ ηθδνμκμιίακ ἑαοηῶ.  

Ταθ. 32,12 Ρνζζεοηοπζζιέκμκ ηαζ εοθμβδιέκμκ απυ ημκ Θευκ είκαζ ημ έεκμξ εηείκμ, 

ημ μπμίμκ έπεζ ςξ Θονζμκ ημο ημκ αθδεζκυκ Θευκ. Καηάνζμξ μ θαυξ, ημκ 

μπμίμκ ελέθελεκ μ Θονζμξ ςξ ζδζηήκ ημο ηθδνμκμιία.  

Ψαθ. 32,13 ἐλ μὐνακμῦ ἐπέαθερεκ ὁ Κφνζμξ, εἶδε πάκηαξ ημὺξ οἱμὺξ ηκ 

ἀκενχπςκ·  

Ταθ. 32,13 Ν Θονζμξ απυ ημκ μονακυκ έννζρε ηαζ νίπηεζ ηα αθέιιαηά ημο επάκς εζξ 

ηδκ βδκ ηαζ αθέπεζ υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ, μζ μπμίμζ ηαημζημφκ εζξ αοηήκ.  

Ψαθ. 32,14 ἐλ ἑημίιμο ηαημζηδηδνίμο αὐημῦ ἐπέαθερεκ ἐπὶ πάκηαξ ημὺξ 



ηαημζημῦκηαξ ηὴκ βκ,  

Ταθ. 32,14 Απυ ημ ιεβαθμπνεπέξ μονάκζμκ ηαημζηδηήνζυκ ημο έννζρε ημ αθέιια ημο 

ηαζ είδεκ υθμοξ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ βδξ.  

Ψαθ. 32,15 ὁ πθάζαξ ηαηὰ ιυκαξ ηὰξ ηανδίαξ αὐηκ, ὁ ζοκζεὶξ πάκηα ηὰ ἔνβα 

αὐηκ.  

Ταθ. 32,15 Αοηυξ ιυκμξ, πςνίξ ηδκ αμήεεζακ ηακεκυξ, έπθαζε ηαξ ηανδίαξ ηςκ. 

Αοηυξ ηαηακμεί εζξ υθμκ ημ αάεμξ ηαζ πθάημξ ηα ένβα ηςκ ακενχπςκ ηαζ 

ηα ηίκδηνα αοηχκ.  

Ψαθ. 32,16 μὐ ζῴγεηαζ ααζζθεὺξ δζὰ πμθθὴκ δφκαιζκ, ηαὶ βίβαξ μὐ ζςεήζεηαζ ἐκ 

πθήεεζ ἰζπφμξ αὐημῦ.  

Ταθ. 32,16 Θακείξ ααζζθεφξ δεκ ζχγεηαζ ιε ηδκ ιεβάθδκ ημο ζηναηζςηζηήκ δφκαιζκ 

ηαζ ηακείξ βίβαξ δεκ διπμνεί πμηέ κα ζςεή ιε ηδκ ιεβάθδκ ημο 

ζςιαηζηήκ ζζπφκ.  

Ψαθ. 32,17 ρεοδὴξ ἵππμξ εἰξ ζςηδνίακ, ἐκ δὲ πθήεεζ δοκάιεςξ αὐημῦ μὐ 

ζςεήζεηαζ.  

Ταθ. 32,17 Ρμ ζππζηυκ είκαζ ακίηακμκ ηαζ ιάηαζμκ κα ζχζδ άθθμοξ, αθθά ηαζ ηακείξ 

δεκ διπμνεί κα ζςεή υζδκ ιεβάθδκ δφκαιζκ ηαζ ακ δζαεέηδ.  

Ψαθ. 32,18 ἰδμὺ μἱ ὀθεαθιμὶ Κονίμο ἐπὶ ημὺξ θμαμοιέκμοξ αὐηὸκ ημὺξ 

ἐθπίγμκηαξ ἐπὶ ηὸ ἔθεμξ αὐημῦ,  

Ταθ. 32,18 Ζ ζςηδνία απυ ημκ Θονζμκ ιυκμκ πνμένπεηαζ. Ηδμφ μζ μθεαθιμί ημο 

Θονίμο αθέπμοκ ζημνβζηχξ υθμοξ, υζμζ ημκ ζέαμκηαζ, υθμοξ υζμζ 

εθπίγμοκ ζημ έθευξ ημο,  

Ψαθ. 32,19 ῥφζαζεαζ ἐη εακάημο ηὰξ ροπὰξ αὐηκ ηαὶ δζαενέραζ αὐημὺξ ἐκ 

θζιῶ.  

Ταθ. 32,19 δζα κα βθοηχζδ απυ πνυςνμκ δ άδζημκ εάκαημκ ηδκ γςήκ ηςκ ηαζ κα 



ημοξ ηνμθμδμηήζδ ηαζ ημοξ ενέρδ εζξ πενίμδμκ θζιμφ.  

Ψαθ. 32,20  ροπὴ ικ ὑπμιεκεῖ ηῶ Κονίῳ, ὅηζ αμδεὸξ ηαὶ ὑπεναζπζζηὴξ 

ικ ἐζηζκ·  

Ταθ. 32,20 Ζ ροπή ιαξ, θμζπυκ, ιε οπμιμκήκ ηαζ εθπίδα αηθυκδημκ εα πενζιέκδ ηδκ 

πνμζηαζίακ ημο Θονίμο, δζυηζ αοηυξ είκαζ μ αμδευξ ηαζ οπεναζπζζηήξ 

ιαξ.  

Ψαθ. 32,21 ὅηζ ἐκ αὐηῶ εὐθνακεήζεηαζ  ηανδία ικ, ηαὶ ἐκ ηῶ ὀκυιαηζ ηῶ 

ἁβίῳ αὐημῦ θπίζαιεκ.  

Ταθ. 32,21 Γζυηζ εζξ αοηυκ ημκ ζημνβζηυκ οπεναζπζζηήκ ηαζ ζςηήνα εα εοθνακεή δ 

ηανδία ιαξ ηαζ ζημ Νκμιά ημο ημ άβζμκ, πμο έπμιεκ εθπίζεζ ηαζ εα 

ελαημθμοεμφιεκ κα εθπίγςιεκ.  

Ψαθ. 32,22 βέκμζημ, Κφνζε, ηὸ ἔθευξ ζμο ἐθ᾿ ιᾶξ, ηαεάπεν θπίζαιεκ ἐπὶ ζέ. 

Ταθ. 32,22 Δίεε, Θονζε, κα εηποεή ηαζ κα ιείκδ πθμφζζμκ εζξ διάξ ημ έθευξ ζμο, 

υπςξ ηαζ διείξ ιε αηθυκδημκ πίζηζκ ηαζ πεπμίεδζζκ έπμιεκ εθπίζεζ εζξ 

ζέ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 33 (Μαζ. 34) 

  

Τῶ Γαοΐδ, ὁπυηε θθμίςζε ηὸ πνυζςπμκ αὐημῦ ἐκακηίμκ Ἀαζιέθεπ, 

ηαὶ ἀπέθοζεκ αὐηυκ, ηαὶ ἀπθεεκ. 

Ψαθ. 33,2 Δὐθμβήζς ηὸκ Κφνζμκ ἐκ πακηὶ ηαζνῶ, δζὰ πακηὸξ  αἴκεζζξ αὐημῦ 

ἐκ ηῶ ζηυιαηί ιμο.  

Ταθ. 33,2 Θα δμλμθμβχ ημκ Θονζμκ εζξ ηάεε πενίζηαζζκ ηδξ γςήξ ιμο, εοιεκή δ 



δοζιεκή, ηαζ έηζζ δ δμλμθμβία ημο εα εονίζηεηαζ πάκημηε εζξ ημ ζηυια 

ιμο.  

Ψαθ. 33,3 ἐκ ηῶ Κονίῳ ἐπαζκεεήζεηαζ  ροπή ιμο· ἀημοζάηςζακ πνᾳεῖξ, ηαὶ 

εὐθνακεήηςζακ.  

Ταθ. 33,3 Ζ ροπή ιμο ζημκ Θονζμκ εα έπδ ημ ηαφπδιά ηδξ ηαζ ημκ έπαζκυκ ηδξ. Αξ 

ημ αημφζμοκ αοηυ υζμζ ιε οπμιμκήκ ηαζ πναυηδηα ααζηάγμοκ ηδκ εθίρζκ 

ηςκ ηαζ αξ ζηζνηήζμοκ απυ πανάκ, δζυηζ εα ημοξ εθεήζδ μ Θονζμξ.  

Ψαθ. 33,4 ιεβαθφκαηε ηὸκ Κφνζμκ ζὺκ ἐιμί, ηαὶ ὑρχζςιεκ ηὸ ὄκμια αὐημῦ 

ἐπὶ ηὸ αὐηυ.  

Ταθ. 33,4 Γμλμθμβήζαηε ιαγή ιμο ημκ Θονζμκ υθμζ μζ δίηαζμζ. Νθμζ ιαγή αξ 

ακοικμθμβήζςιεκ ηαζ αξ δζαθαθήζςιεκ ιε αίκμοξ ημ άπεζνμκ ιεβαθείμκ 

ημο Νκυιαηυξ ημο.  

Ψαθ. 33,5 ἐλεγήηδζα ηὸκ Κφνζμκ, ηαὶ ἐπήημοζέ ιμο ηαὶ ἐη παζκ ηκ εθίρεχκ 

ιμο ἐῤῥφζαηυ ιε.  

Ταθ. 33,5 Κε πυεμκ πανεηάθεζα ημκ Θονζμκ ηαζ εηείκμξ ήημοζεκ εοιεκχξ ηδκ 

πανάηθδζίκ ιμο ηαζ ιε εβθφηςζεκ απυ υθαξ ηαξ εθίρεζξ ιμο.  

Ψαθ. 33,6 πνμζέθεεηε πνὸξ αὐηὸκ ηαὶ θςηίζεδηε, ηαὶ ηὰ πνυζςπα ὑικ μὐ 

ιὴ ηαηαζζποκεῆ.  

Ταθ. 33,6 Δθάηε, θμζπυκ, πνμξ αοηυκ υθμζ μζ εθζιιέκμζ, δζα κα πάνεηε ημ θςξ ηδξ 

πανάξ· ηαζ αξ είζεε αέααζμζ, υηζ ηα εθζιιέκα πνυζςπά ζαξ δεκ εα 

εκηνμπζαζημφκ, δζυηζ δεκ εα δζαρεοζεμφκ αζ εθπίδεξ ζαξ.  

Ψαθ. 33,7 μὗημξ ὁ πηςπὸξ ἐηέηναλε ηαὶ ὁ Κφνζμξ εἰζήημοζεκ αὐημῦ ηαὶ ἐη 

παζκ ηκ εθίρεςκ αὐημῦ ἔζςζεκ αὐηυκ.  

Ταθ. 33,7 Ηδμφ, αοηυξ μ πηςπυξ, υπςξ ηαζ ηάεε πηςπυξ ηαζ αδφκαημξ, έηναλε ιε 

πίζηζκ πνμξ ημκ Θονζμκ, ηαζ μ Θονζμξ εδέπεδ εοιεκχξ ηδκ δέδζίκ ημο ηαζ 

ημκ έζςζεκ απυ υθαξ ηαξ εθίρζημο.  



Ψαθ. 33,8 πανειααθεῖ ἄββεθμξ Κονίμο ηφηθῳ ηκ θμαμοιέκςκ αὐηὸκ ηαὶ 

ῥφζεηαζ αὐημφξ.  

Ταθ. 33,8 Αββεθμξ Θονίμο εα ζηναημπεδεφδ βφνς ηαζ εα πενζθνμονή υζμοξ 

ζέαμκηαζ ημκ Θονζμκ ηαζ εα ημοξ βθοηχζδ απυ ημοξ ηζκδφκμοξ, ζημοξ 

μπμίμοξ έπμοκ εηηεεή.  

Ψαθ. 33,9 βεφζαζεε ηαὶ ἴδεηε ὅηζ πνδζηὸξ ὁ Κφνζμξ· ιαηάνζμξ ἀκήν, ὃξ ἐθπίγεζ 

ἐπ᾿ αὐηυκ.  

Ταθ. 33,9 Γμηζιάζηε πνμζςπζηχξ ηαζ εα πεζζεήηε, υηζ μ Θονζμξ είκαζ αβαευξ ηαζ 

εοενβεηζηυξ. Καηάνζμξ είκαζ μ άκενςπμξ, μ μπμίμξ εζξ αοηυκ ζηδνίγεζ 

ηαξ εθπίδαξ ημο.  

Ψαθ. 33,10 θμαήεδηε ηὸκ Κφνζμκ πάκηεξ μἱ ἅβζμζ αὐημῦ, ὅηζ μὐη ἔζηζκ 

ὑζηένδια ημῖξ θμαμοιέκμζξ αὐηυκ.  

Ταθ. 33,10 Πεααζεήηε ηαζ εοθααδεήηε, θμζπυκ, ημκ Θονζμκ υθμζ μζ άβζμζ, μζ 

αθζενςιέκμζ εζξ αοηυκ, δζυηζ δεκ εα επζηνέρδ κα ζηενδεμφκ απυ ηίπμηε 

εηείκμζ, μζ μπμίμζ ημκ ζέαμκηαζ.  

Ψαθ. 33,11 πθμφζζμζ ἐπηχπεοζακ ηαὶ ἐπείκαζακ, μἱ δὲ ἐηγδημῦκηεξ ηὸκ Κφνζμκ 

μὐη ἐθαηηςεήζμκηαζ πακηὸξ ἀβαεμῦ. (δζάραθια).  

Ταθ. 33,11 Δλ ακηζεέημο, πθμφζζμζ ζημ πανεθευκ επηχπεοζακ ηαζ εα πηςπεφζμοκ 

ηαζ εα πεζκάζμοκ, εκχ εηείκμζ μζ μπμίμζ ιεηά πίζηεςξ παναηαθμφκ ημκ 

Θονζμκ ηαζ γδημφκ ηδκ πνμζηαζίακ ημο, δεκ εα ζηενδεμφκ απυ ηακέκα 

αβαευκ.  

Ψαθ. 33,12 δεῦηε, ηέηκα, ἀημφζαηέ ιμο· θυαμκ Κονίμο δζδάλς ὑιᾶξ.  

Ταθ. 33,12 Δθάηε, θμζπυκ, ηέηκα ιμο, ηαζ αημφζαηέ ιε. Θα ζαξ δζδάλς κα ζέαεζεε 

ηαζ κα εοθααήζεε ημκ Θευκ.  

Ψαθ. 33,13 ηίξ ἐζηζκ ἄκενςπμξ ὁ εέθςκ γςήκ, ἀβαπκ ιέναξ ἰδεῖκ ἀβαεάξ;  

Ταθ. 33,13 Ξμζυξ άκενςπμξ εέθεζ κα γήζδ γςήκ ηαθήκ ηαζ ιαηνάκ; Ξμζυξ αβαπά κα 



ίδδ εοηοπζζιέκαξ ηαξ διέναξ ηδξ γςήξ ημο;  

Ψαθ. 33,14 παῦζμκ ηὴκ βθζζάκ ζμο ἀπὸ ηαημῦ ηαὶ πείθδ ζμο ημῦ ιὴ θαθζαζ 

δυθμκ.  

Ταθ. 33,14 Πο, πμο πμεείξ ηαζ εέθεζξ ημφημ, ζηαιάηδζε ηδκ βθχζζάκ ζμο απυ ηαξ 

ηαημθμβίαξ ηαζ ηθείζε ηα πείθδ ζμο, χζηε κα ιδ θαθμφκ δμθζυηδηαξ.  

Ψαθ. 33,15 ἔηηθζκμκ ἀπὸ ηαημῦ ηαὶ πμίδζμκ ἀβαευκ, γήηδζμκ εἰνήκδκ ηαὶ 

δίςλμκ αὐηήκ.  

Ταθ. 33,15 Φοβε ιαηνοά απυ ηάεε ηαηυκ, ηάιε ημ αβαευκ ηαζ εοάνεζημκ εκχπζμκ 

ημο Θονίμο. Εδηδζε ηδκ εζνήκδκ ιε ημκ εαοηυκ ζμο ηαζ ιε ημοξ άθθμοξ, 

ηαζ επζδίςλέ ηδκ ιε ηάεε ηνυπμκ.  

Ψαθ. 33,16 ὀθεαθιμὶ Κονίμο ἐπὶ δζηαίμοξ, ηαὶ ὦηα αὐημῦ εἰξ δέδζζκ αὐηκ.  

Ταθ. 33,16 Ρα ιάηζα ημο Θονίμο ζηνέθμκηαζ ιε εοιέκεζακ πνμξ ημοξ δζηαίμοξ ηαζ ηα 

αοηζά ημο ιε πνμζμπήκ αημφμοκ ηδκ δέδζίκ ηςκ.  

Ψαθ. 33,17 πνυζςπμκ δὲ Κονίμο ἐπὶ πμζμῦκηαξ ηαηὰ ημῦ ἐλμθμενεῦζαζ ἐη βξ 

ηὸ ικδιυζοκμκ αὐηκ.  

Ταθ. 33,17 Ακηζεέηςξ, ςνβζζιέκμκ ημ πνυζςπμκ ημο Θονίμο έπεζ ζηναθή εκακηίμκ 

ηςκ πμκδνχκ ακενχπςκ, δζα κα ημοξ ελμθμενεφζδ απυ ηδκ βδκ ηαζ κα 

ζαήζδ ηαζ αοηήκ αηυιδ ηδκ ακάικδζίκ ηςκ.  

Ψαθ. 33,18 ἐηέηναλακ μἱ δίηαζμζ, ηαὶ ὁ Κφνζμξ εἰζήημοζεκ αὐηκ, ηαὶ ἐη παζκ 

ηκ εθίρεςκ αὐηκ ἐῤῥφζαημ αὐημφξ.  

Ταθ. 33,18 Δηναλακ ιε εενιήκ πνμζεοπήκ πνμξ ημκ Θονζμκ μζ δίηαζμζ ηαζ μ Θονζμξ 

εζζάημοζε ιε εοιέκεζακ ηδκ δέδζίκ ηςκ ηαζ ημοξ απήθθαλεκ απυ υθαξ ηαξ 

εθίρεζξ ηςκ.  

Ψαθ. 33,19 ἐββὺξ Κφνζμξ ημῖξ ζοκηεηνζιιέκμζξ ηὴκ ηανδίακ ηαὶ ημὺξ ηαπεζκμὺξ 

ηῶ πκεφιαηζ ζχζεζ.  



Ταθ. 33,19 Ν Θονζμξ είκαζ πθδζίμκ, ζοιπαναζηάηδξ ηαζ αμδευξ, εζξ υθμοξ εηείκμοξ, 

πμο είκαζ ζοκηεηνζιιέκμζ ροπζηχξ απυ ηαξ εθίρεζξ ηαζ εα ζχζδ αοημφξ, 

μζ μπμίμζ έπμοκ απμηηήζεζ ημ ηαπεζκυκ θνυκδια.  

Ψαθ. 33,20 πμθθαὶ αἱ εθίρεζξ ηκ δζηαίςκ, ηαὶ ἐη παζκ αὐηκ ῥφζεηαζ αὐημὺξ 

ὁ Κφνζμξ·  

Ταθ. 33,20 Ξμθθαί είκαζ πνάβιαηζ αζ εθίρεζξ ηςκ δζηαίςκ. Θαζ απυ υθαξ αοηάξ εα 

ημοξ απαθθάλδ μ Θονζμξ.  

Ψαθ. 33,21 θοθάζζεζ Κφνζμξ πάκηα ηὰ ὀζηᾶ αὐηκ, ἓκ ἐλ αὐηκ μὐ 

ζοκηνζαήζεηαζ.  

Ταθ. 33,21 Ν Θονζμξ πνμθοθάζζεζ υθα ηα μζηά αοηχκ, χζηε ηακέκα απυ αοηά κα ιδ 

πάεδ μοδέ ηδκ παναιζηνμηένακ αθάαδκ.  

Ψαθ. 33,22 εάκαημξ ἁιανηςθκ πμκδνυξ, ηαὶ μἱ ιζζμῦκηεξ ηὸκ δίηαζμκ 

πθδιιεθήζμοζζ.  

Ταθ. 33,22 Δλ ακηζεέημο υιςξ μ εάκαημξ ηςκ αιανηςθχκ είκαζ ηαηυξ ηαζ μδοκδνυξ. 

Νζμζ δε ιζζμφκ ημκ δίηαζμκ εα πενζπέζμοκ εζξ μθέενζα ζθάθιαηα, δζα ηα 

μπμία εα ηαηαηνζεμφκ ηαζ εα ηζιςνδεμφκ απυ ημκ Θευκ.  

Ψαθ. 33,23 θοηνχζεηαζ Κφνζμξ ροπὰξ δμφθςκ αὐημῦ, ηαὶ μὐ ιὴ πθδιιεθήζμοζζ 

πάκηεξ μἱ ἐθπίγμκηεξ ἐπ᾿ αὐηυκ. 

Ταθ. 33,23 Ν Θευξ εα απαθθάλδ ηδκ γςήκ ηςκ δμφθςκ ημο απυ ημοξ ηζκδφκμοξ ηαζ 

δεκ εα απμηφπμοκ εζξ ηδκ γςήκ ηςκ υθμζ, υζμζ εθπίγμοκ εζξ αοηυκ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 34 (Μαζ. 35) 

  



Τῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 34,1 Γίηαζμκ, Κφνζε, ημὺξ ἀδζημῦκηάξ ιε, πμθέιδζμκ ημὺξ πμθειμῦκηάξ 

ιε.  

Ταθ. 34,1 Γζηαζε ηαζ ηζιχνδζε, Θονζε, αοημφξ, μζ μπμίμζ ιε αδζημφκ. Ξμθέιδζε 

αοημφξ, μζ μπμίμζ ιε πμθειμφκ ηαζ γδημφκ κα ιε ελμκηχζμοκ.  

Ψαθ. 34,2 ἐπζθααμῦ ὅπθμο ηαὶ εονεμῦ ηαὶ ἀκάζηδεζ εἰξ ηὴκ αμήεεζάκ ιμο,  

Ταθ. 34,2 Ανπαλε ζημ πακημδφκαιμκ πένζ ζμο υπθμκ ηαζ αζπίδα, ζήης επάκς ηαζ 

έθα εζξ αμήεεζάκ ιμο.  

Ψαθ. 34,3 ἔηπεμκ ῥμιθαίακ ηαὶ ζφβηθεζζμκ ἐλ ἐκακηίαξ ηκ ηαηαδζςηυκηςκ 

ιε· εἶπμκ ηῆ ροπῆ ιμο· Σςηδνία ζμφ εἰιζ ἐβχ.  

Ταθ. 34,3 Ββάθε απυ ηδκ εήηδκ ηδξ βοικήκ ηδκ νμιθαίακ ηαζ ηθείζε απυ υθα ηα 

ζδιεία ημκ δνυιμκ αοηχκ, μζ μπμίμζ ιε ηαηαδζχημοκ. Ξεξ εζξ ηδκ ροπήκ 

ιμο· Κδ δεζθζάγδξ, δζυηζ εβχ είιαζ δ ζςηδνία ζμο.  

Ψαθ. 34,4 αἰζποκεήηςζακ ηαὶ ἐκηναπήηςζακ μἱ γδημῦκηεξ ηὴκ ροπήκ ιμο, 

ἀπμζηναθήηςζακ εἰξ ηὰ ὀπίζς ηαὶ ηαηαζζποκεήηςζακ μἱ 

θμβζγυιεκμί ιμζ ηαηά.  

Ταθ. 34,4 Αξ ηαηαζζποκεμφκ ηαζ αξ ηαηεκηνμπζαζεμφκ εηείκμζ, μζ μπμίμζ γδημφκ κα 

αθαζνέζμοκ ηδκ γςήκ ιμο. Αξ ζηναθμφκ πνμξ ηα μπίζς ηνεπυιεκμζ εζξ 

άηαηημκ θοβήκ ηαζ αξ ηαηεκηνμπζαζεμφκ εηείκμζ, μζ μπμίμζ ιεθεημφκ ηαζ 

απμθαζίγμοκ ηαηά εκακηίμκ ιμο.  

Ψαθ. 34,5 βεκδεήηςζακ ὡζεὶ πκμῦξ ηαηὰ πνυζςπμκ ἀκέιμο, ηαὶ ἄββεθμξ 

Κονίμο ἐηεθίαςκ αὐημφξ·  

Ταθ. 34,5 Αξ βίκμοκ ζακ ημκζμνηυξ ζημ ζζπονυκ θφζδια ημο ακέιμο. Αββεθμξ 

Θονίμο αξ επέθεδ εκακηίμκ αοηχκ πμδμπαηχκ ηαζ ζοκεθίαςκ ημκ έκα 

επάκς ζημκ άθθμκ.  



Ψαθ. 34,6 βεκδεήης  ὁδὸξ αὐηκ ζηυημξ ηαὶ ὀθίζεδια, ηαὶ ἄββεθμξ Κονίμο 

ηαηαδζχηςκ αὐημφξ·  

Ταθ. 34,6 Αξ βίκδ μ δνυιμξ ηαηά ηδκ πακζηυαθδημκ άηαηημκ θοβήκ ηςκ ζημηάδζ 

ηαζ μθίζεδια, χζηε μφηε κα αθέπμοκ μφηε ηαζ κα διπμνμφκ κα ααδίζμοκ 

αζθαθχξ, άββεθμξ δε Θονίμο αξ ημοξ ηαηαδζχηδ ζοκεπχξ·  

Ψαθ. 34,7 ὅηζ δςνεὰκ ἔηνοράκ ιμζ δζαθεμνὰκ παβίδμξ αὐηκ, ιάηδκ 

ὠκείδζζακ ηὴκ ροπήκ ιμο.  

Ταθ. 34,7 δζυηζ, πςνίξ εβχ κα πηαίζς ηίπμηε εζξ αοημφξ, έζηδζακ ηνοθίςξ δμθίακ 

παβίδα ιε ημκ ζημπυκ κα πέζς εζξ θάηημκ εακάημο, ζημκ ηάθμκ. Σςνίξ 

ηαιιίακ αζηίακ ηαζ αθμνιήκ ιε φανζζακ ηαζ ιε επθεφαζακ.  

Ψαθ. 34,8 ἐθεέης αὐηῶ παβίξ, ἡκ μὐ βζκχζηεζ, ηαὶ  εήνα, ἡκ ἔηνορε, 

ζοθθααέης αὐηυκ, ηαὶ ἐκ ηῆ παβίδζ πεζεῖηαζ ἐκ αὐηῆ.  

Ταθ. 34,8 Ν ανπδβυξ ηςκ αξ πέζδ ηαζ αξ ζοθθδθεή εζξ αθακή παβίδα, ηδκ μπμίακ 

δεκ βκςνίγεζ. Θαζ δ παβίξ, ηδκ μπμίακ έηνορε δζ' ειέ, αξ ζοθθάαδ αοηυκ 

ημκ ίδζμκ. Αξ πέζδ εζξ ηδκ παβίδα αοηήκ, πμο έζηδζε δζ' ειέ.  

Ψαθ. 34,9  δὲ ροπή ιμο ἀβαθθζάζεηαζ ἐπὶ ηῶ Κονίῳ, ηενθεήζεηαζ ἐπὶ ηῶ 

ζςηδνίῳ αὐημῦ.  

Ταθ. 34,9 Ζ ζδζηή ιμο ροπή εα βέιζζδ απυ αβαθθίαζζκ δζα ηδκ πνμζηαζίακ ημο 

Θονίμο, εα πανή, εα δμηζιάζδ ιεβάθδκ ηένρζκ δζα ηδκ ζςηδνίακ, πμο 

ιμο επανζζεκ.  

Ψαθ. 34,10 πάκηα ηὰ ὀζηᾶ ιμο ἐνμῦζζ· Κφνζε, ηίξ ὅιμζυξ ζμζ; ῥουιεκμξ πηςπὸκ 

ἐη πεζνὸξ ζηενεςηένςκ αὐημῦ ηαὶ πηςπὸκ ηαὶ πέκδηα ἀπὸ ηκ 

δζανπαγυκηςκ αὐηυκ.  

Ταθ. 34,10 Νθα ηα μζηά ιμο, ηα έςξ ηχνα ζοκηεηνζιιέκα απυ ηδκ εθίρζκ, 

ακαγςμβμκδιέκα εα είπμοκ· Θονζε, πμζυξ άθθμξ είκαζ υιμζμξ ιε ζέ; 

Θακείξ. Πο είζαζ εηείκμξ, μ μπμίμξ ζχγζημκ αδφκαημκ πηςπυκ απυ ηα 

πένζα ηςκ ζζπονμηένςκ ηαζ ημκ ηαθαζπςνδιέκμκ ηαζ εκδεή άκενςπμκ 



απυ εηείκμοξ, πμο ανπάγμοκ ηα οπάνπμκηά ημο.  

Ψαθ. 34,11 ἀκαζηάκηεξ ιμζ ιάνηονεξ ἄδζημζ, ἃ μὐη ἐβίκςζημκ, ἐπδνχηςκ ιε.  

Ταθ. 34,11 Νηακ εδζηάγεημ δ ηαη' ειμφ ηαηδβμνία ηςκ, εζδηχεδζακ εκακηίμκ ιμο 

ιάνηονεξ αζοκείδδημζ ηαζ ζοημθάκηαζ. Θαζ ιε ενςημφζακ δζα ζθάθιαηα 

ηαζ παναπηχιαηα, δζα ηα μπμία μφηε ζδέακ είπα.  

Ψαθ. 34,12 ἀκηαπεδίδμζάκ ιμζ πμκδνὰ ἀκηὶ ἀβαεκ ηαὶ ἀηεηκίακ ηῆ ροπῆ ιμο.  

Ταθ. 34,12 Κμο ακηαπέδζδακ ηαηά ακηί ηςκ εοενβεζζχκ, πμο ημοξ είπα ηάιεζ, ηαζ 

πζηνάκ εθίρζκ ςζάκ εηείκδκ, πμο βεφεηαζ δ μθμιυκαπδ άηεηκμξ βοκαίηα.  

Ψαθ. 34,13 ἐβὼ δὲ ἐκ ηῶ αὐημὺξ πανεκμπθεῖκ ιμζ ἐκεδουιδκ ζάηημκ ηαὶ 

ἐηαπείκμοκ ἐκ κδζηείᾳ ηὴκ ροπήκ ιμο, ηαὶ  πνμζεοπή ιμο εἰξ 

ηυθπμκ ιμο ἀπμζηναθήζεηαζ.  

Ταθ. 34,13 Δβχ υιςξ, υηακ αοημί ιε ηαηέεθζαμκ ιε ηαξ ζοημθακηίαξ ηςκ, εθμνμφζα 

ημ ζάηηζκμκ έκδοια ημο πέκεμοξ ηαζ ημο πυκμο. Δηαθαζπςνμφζα ιε 

κδζηείακ ηδκ γςήκ ιμο ηαζ δ πνμζεοπή ιμο, ακ δεκ ςθεθήζδ εηείκμοξ ελ 

αζηίαξ ηδξ ζηθδνμηανδίαξ ηςκ, εα βίκδ μπςζδήπμηε δεηηή απυ ζε ηαζ εα 

επζζηνέρδ ζςηήνζμξ ηαζ αβαεμπμζυξ εζξ ειέ.  

Ψαθ. 34,14 ὡξ πθδζίμκ, ὡξ ἀδεθθῶ ιεηένῳ μὕηςξ εὐδνέζημοκ· ὡξ πεκεκ 

ηαὶ ζηοενςπάγςκ, μὕηςξ ἐηαπεζκμφιδκ.  

Ταθ. 34,14 Δθενυιδκ πνμξ ημκ ηαεέκα απυ αοημφξ ςξ πνμξ θίθμκ ιμο ηαζ αδεθθυκ 

ιμο. Πακ άκενςπμξ, πμο πεκεεί ηαζ βίκεηαζ ηαηδθήξ δζα ημκ εάκαημκ 

πνμζθζθμφξ πνμζχπμο, έηζζ ηαζ εβχ ηυζμκ πμθφ  

εηαπεζκςκυιμοκ εκχπζυκ ηςκ.  

Ψαθ. 34,15 ηαὶ ηαη᾿ ἐιμῦ εὐθνάκεδζακ ηαὶ ζοκήπεδζακ, ζοκήπεδζακ ἐπ᾿ ἐιὲ 

ιάζηζβεξ, ηαὶ μὐη ἔβκςκ, δζεζπίζεδζακ ηαὶ μὐ ηαηεκφβδζακ.  

Ταθ. 34,15 Δηείκμζ υιςξ επαζνεηαημφζακ εζξ αάνμξ ιμο. Ποκδενμίζεδζακ εκακηίμκ 

ιμο, δζα κα ιε ηηοπήζμοκ ακεθέδηα. Δβχ δε μφηε ηακ ηαζ οπςπηεφεδκ 



ηδκ ζοκςιμζίακ ηςκ. Γζεζημνπίζεδζακ υιςξ απυ ημκ Θευκ, ηαζ υιςξ 

δεκ ιεηεκυδζακ. Γεκ δζεάκεδζακ ηακέκα ηέκηδια ηδξ ζοκεζδήζεχξ ηςκ.  

Ψαθ. 34,16 ἐπείναζάκ ιε, ἐλειοηηήνζζάκ ιε ιοηηδνζζιῶ, ἔανολακ ἐπ᾿ ἐιὲ ημὺξ 

ὀδυκηαξ αὐηκ.  

Ταθ. 34,16 Κε επείναγακ, ιε πενζβεθμφζακ ιε πμθθήκ ηαηαθνυκδζζκ. Δηνζγακ ιε 

αβνζυηδηα εκακηίμκ ιμο ηα δυκηζα ηςκ.  

Ψαθ. 34,17 Κφνζε, πυηε ἐπυρῃ; ἀπμηαηάζηδζμκ ηὴκ ροπήκ ιμο ἀπὸ ηξ 

ηαημονβίαξ αὐηκ, ἀπὸ θευκηςκ ηὴκ ιμκμβεκ ιμο.  

Ταθ. 34,17 Θονζε, πυηε εα επζαθέρδξ εζξ ηα ηαημονβήιαηα ηςκ πμκδνχκ 

ακενχπςκ; Δπακάθενε εζξ ηδκ πανμοιέκδκ ηαζ αζθαθή ηαηάζηαζζκ ηδκ 

γςήκ ιμο. Γθφηςζέ ιε απυ ηδκ ηαημονβίακ εηείκςκ. Ξενζθνμφνδζε ηδκ 

ιίακ ηαζ ιυκδκ γςήκ ιμο απυ ημοξ επενμφξ ιμο, μζ μπμίμζ ζακ θέμκηεξ 

μνιμφκ εκακηίμκ ιμο.  

Ψαθ. 34,18 ἐλμιμθμβήζμιαί ζμζ ἐκ ἐηηθδζίᾳ πμθθῆ, ἐκ θαῶ αανεῖ αἰκέζς ζε.  

Ταθ. 34,18 Ρμηε εβχ εα ζε δμλμθμβήζς ιε εοβκςιμζφκδκ πμθθήκ εκ ιέζς 

πμθοανίειμο ζοβηεκηνχζεςξ. Δκ ιέζς ποηκμηάημο αηνμαηδνίμο εα 

ακαπέιρς πνμξ ζε εοπανζζηήνζμοξ δμλμθμβίαξ.  

Ψαθ. 34,19 ιὴ ἐπζπανείδζάκ ιμζ μἱ ἐπεναίκμκηέξ ιμζ ἀδίηςξ, μἱ ιζζμῦκηεξ ιε 

δςνεὰκ ηαὶ δζακεφμκηεξ ὀθεαθιμῖξ.  

Ταθ. 34,19 Αξ ιδ παζνεηαηήζμοκ εζξ αάνμξ ιμο εηείκμζ, μζ μπμίμζ ιε επενεφμκηαζ 

αδίηςξ. Αοημί, μζ μπμίμζ ηνέθμοκ αδζηαζμθυβδημκ ιίζμξ εκακηίμκ ιμο 

υζμζ ιε κεφιαηα ηςκ πμκδνχκ μθεαθιχκ ζοκεκκμμφκηαζ, δζα κα ιε 

ελμκηχζμοκ.  

Ψαθ. 34,20 ὅηζ ἐιμὶ ιὲκ εἰνδκζηὰ ἐθάθμοκ ηαὶ ἐπ᾿ ὀνβὴκ δυθμοξ δζεθμβίγμκημ.  

Ταθ. 34,20 Γζυηζ δυθζμζ αοημί, ιε ηδκ βθχζζακ ηςκ ςιζθμφζακ εζνδκζημφξ ηαζ 

ηαθμφξ θυβμοξ πνμξ ειέ. Δζςηενζηχξ υιςξ, θυβς ημο ιίζμοξ ηςκ, 



εζηέπημκημ δμθζυηδηαξ εκακηίμκ ιμο.  

Ψαθ. 34,21 ηαὶ ἐπθάηοκακ ἐπ᾿ ἐιὲ ηὸ ζηυια αὐηκ, εἶπμκ· εὖβε, εὖβε, εἶδμκ μἱ 

ὀθεαθιμὶ ικ.  

Ταθ. 34,21 Ζκμζλακ δζάπθαηα ημ απφθςημκ ζηυια ηςκ ηαζ είπακ· Υναία, εαοιάζζα! 

Δίδακ ηα ιάηζα ιαξ ηδκ ηαηαζηνμθήκ αοημφ.  

Ψαθ. 34,22 εἶδεξ, Κφνζε, ιὴ παναζζςπήζῃξ, Κφνζε, ιὴ ἀπμζηῆξ ἀπ᾿ ἐιμῦ·  

Ταθ. 34,22 Βθέπεζξ, Θονζε, ηδκ ιμπεδνίακ ηςκ. Κδ ηδκ ακηζπανέθεδξ ζζςπχκ. Θαζ, 

Θονζε ιδ απμιαηνοκεήξ απυ ειέ, ιδ ιε εβηαηαθείρδξ ζημκ ηίκδοκμκ.  

Ψαθ. 34,23 ἐλεβένεδηζ, Κφνζε, ηαὶ πνυζπεξ ηῆ ηνίζεζ ιμο, ὁ Θευξ ιμο ηαὶ ὁ 

Κφνζυξ ιμο, εἰξ ηὴκ δίηδκ ιμο.  

Ταθ. 34,23 Πδης επάκς, Θονζε, δχζε πνμζμπήκ εζξ ηδκ δζηαίακ ιμο οπυεεζζκ. Πο, μ 

Θευξ ιμο ηαζ μ Θονζμξ ιμο, έθα ζοκήβμνμξ ηαζ οπεναζπζζηήξ ιμο εζξ ηδκ 

ακηζδζηίκ ιμο αοηήκ.  

Ψαθ. 34,24 ηνῖκυκ ιε, Κφνζε, ηαηὰ ηὴκ δζηαζμζφκδκ ζμο, Κφνζε ὁ Θευξ ιμο, ηαὶ 

ιὴ ἐπζπανείδζάκ ιμζ.  

Ταθ. 34,24 Θνίκε ηαζ δίηαζέ ιε, δίηαζε Θονζε, ζφιθςκα ιε ηδκ δζηαζμζφκδκ ζμο. 

Θονζε ηαζ Θεέ ιμο, ιδ επζηνέρδξ κα ηαηαδζηαζεχ αδίηςξ ηαζ πανμφκ 

έηζζ ιμπεδνάκ πανάκ εζξ αάνμξ ιμο μζ επενμί ιμο.  

Ψαθ. 34,25 ιὴ εἴπμζζακ ἐκ ηανδίαζξ αὐηκ· εὖβε, εὖβε ηῆ ροπῆ ικ· ιδδὲ 

εἴπμζεκ· Καηεπίμιεκ αὐηυκ.  

Ταθ. 34,25 Αξ ιδ είπμοκ· Δφβε ιαξ, εφβε εζξ ηδκ ροπήκ ιαξ· ημκ ελςθμενεφζαιεκ. Αξ 

ιδ είπμοκ υηζ ημκ εθάβαιεκ ηαζ ημκ ελδθακίζαιεκ πθέμκ μνζζηζηχξ.  

Ψαθ. 34,26 αἰζποκεείδζακ ηαὶ ἐκηναπείδζακ ἅια μἱ ἐπζπαίνμκηεξ ημῖξ ηαημῖξ 

ιμο, ἐκδοζάζεςζακ αἰζπφκδκ ηαὶ ἐκηνμπὴκ μἱ ιεβαθμῤῥδιμκμῦκηεξ 

ἐπ᾿ ἐιέ.  



Ταθ. 34,26 Αξ ηαηαζζποκεμφκ ηαζ αξ ηαηεκηνμπζαζεμφκ υθμζ ιαγή, υζμζ δμηζιάγμοκ 

ιμπεδνάκ πανάκ δζα ηαξ δοζηοπίαξ ιμο. Αξ πενζαθδεμφκ, ςζάκ ιυκζιμκ 

έκδοιά ηςκ, αζζπφκδκ ηαζ εκηνμπήκ μζ αθαγυκεξ, μζ μπμίμζ 

ημιπμννδιμκμφκ εκακηίμκ ιμο.  

Ψαθ. 34,27 ἀβαθθζάζεςζακ ηαὶ εὐθνακεήηςζακ μἱ εέθμκηεξ ηὴκ δζηαζμζφκδκ 

ιμο ηαὶ εἰπάηςζακ δζαπακηυξ· ιεβαθοκεήης ὁ Κφνζμξ, μἱ εέθμκηεξ 

ηὴκ εἰνήκδκ ημῦ δμφθμο αὐημῦ.  

Ταθ. 34,27 Αξ βειίζμοκ δε αβαθθίαζζκ ηαζ αξ εοθνακεμφκ αοημί, μζ μπμίμζ εέθμοκ 

ηαζ επζεοιμφκ κα ιμο απμδμεή δ δζηαζμζφκδ ηαζ δ εζνήκδ. Θαζ αξ θέβμοκ 

πάκημηε υθμζ, υζμζ εέθμοκ ηδκ εζνήκδκ ηαζ εοηοπίακ ημο δμφθμο ζμο· Αξ 

είκαζ δμλαζιέκμξ μ Θονζμξ.  

Ψαθ. 34,28 ηαὶ  βθζζά ιμο ιεθεηήζεζ ηὴκ δζηαζμζφκδκ ζμο, ὅθδκ ηὴκ ιένακ 

ηὸκ ἔπαζκυκ ζμο. 

Ταθ. 34,28 Ρμηε μ κμοξ ιμο εα ιεθεηά ηαζ δ βθχζζα ιμο εα δζδβήηαζ ηδκ πνμξ ειέ 

δζηαζμζφκδκ ζμο. Νθδκ δε ηδκ διένακ εα ζμο ακαπέιπδ δμλμθμβίακ ηαζ 

εοπανζζηίακ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 35 (Μαζ. 36) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ηῶ δμφθῳ Κονίμο ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 35,2 Φδζὶκ ὁ πανάκμιμξ ημῦ ἁιανηάκεζκ ἐκ ἑαοηῶ, μὐη ἔζηζ θυαμξ Θεμῦ 

ἀπέκακηζ ηκ ὀθεαθικ αὐημῦ·  

Ταθ. 35,2 Ιέβεζ απυ ιέζα ημο μ πανάκμιμξ, πμο έπεζ πάνεζ πθέμκ ηδκ απυθαζζκ κα 

αιανηάκδ· Γεκ οπάνπεζ θυαμξ Θεμφ εκχπζυκ ημο. Γεκ θμαείηαζ ηδκ 



δζηαίακ ηνίζζκ ημο Θεμφ.  

Ψαθ. 35,3 ὅηζ ἐδυθςζεκ ἐκχπζμκ αὐημῦ ημῦ εὑνεῖκ ηὴκ ἀκμιίακ αὐημῦ ηαὶ 

ιζζζαζ.  

Ταθ. 35,3 Γζέζηνερε δμθίςξ ηαζ εευθςζε ηα πάκηα εκχπζυκ ημο, χζηε δεκ είκαζ 

δοκαηυκ πθέμκ κα δζαηνίκδ αοηυξ ηδκ αιανηίακ ηαζ κα ηδκ απμζηναθή 

ιε απμηνμπζαζιυκ.  

Ψαθ. 35,4 ηὰ ῥήιαηα ημῦ ζηυιαημξ αὐημῦ ἀκμιία ηαὶ δυθμξ, μὐη αμοθήεδ 

ζοκζέκαζ ημῦ ἀβαεῦκαζ·  

Ταθ. 35,4 Νζ θυβμζ, μζ μπμίμζ αβαίκμοκ απυ ημ ζηυια ημο, είκαζ πανακμιία ηαζ 

δμθζυηδξ. Γεκ δεέθδζε κα ζοκέθεδ, κα ζοκεηζζεή ηαζ κα πνάλδ ηάηζ ημ 

αβαευκ.  

Ψαθ. 35,5 ἀκμιίακ δζεθμβίζαημ ἐπὶ ηξ ημίηδξ αὐημῦ, πανέζηδ πάζῃ ὁδῶ μὐη 

ἀβαεῆ, ηαηίᾳ δὲ μὐ πνμζχπεζζε.  

Ταθ. 35,5 Θαζ ηαηά ηδκ κφηηα αηυιδ, πμο εονίζηεηαζ επάκς εζξ ηδκ ηθίκδκ ημο, 

εζηέπηεημ πανακμιίαξ. Δζξ ηάεε ηαηυκ δνυιμκ ήημ πανχκ. Νοδέπμηε 

απεηνμπζάζεδ ηαζ ειίζδζε ημ ηαηυκ.  

Ψαθ. 35,6 Κφνζε, ἐκ ηῶ μὐνακῶ ηὸ ἔθευξ ζμο, ηαὶ  ἀθήεεζά ζμο ἕςξ ηκ 

κεθεθκ·  

Ταθ. 35,6 Θονζε, ιέπνζ ημο μονακμφ απθχκεηαζ ημ ιέβα έθευξ ζμο ηαζ δ αθήεεζα 

ηςκ θυβςκ ζμο ηαζ δ αλζμπζζηία ηςκ οπμζπέζεχκ ζμο θεάκεζ έςξ ηα 

κέθδ ημο μονακμφ.  

Ψαθ. 35,7  δζηαζμζφκδ ζμο ὡξ ὄνδ Θεμῦ, ηὰ ηνίιαηά ζμο ἄαοζζμξ πμθθή· 

ἀκενχπμοξ ηαὶ ηηήκδ ζχζεζξ, Κφνζε.  

Ταθ. 35,7 Ζ δζηαζμζφκδ ζμο είκαζ αζάθεοημξ ηαζ αζςκία, υπςξ ηα υνδ ημο Θεμφ. Αζ 

ηνίζεζξ ζμο ηαζ αζ δίηαζαζ απμθάζεζξ ζμο είκαζ ακελενεφκδημζ, υπςξ ηα 

αάεδ ηςκ ςηεακχκ. Πο, Θονζε, ζχγεζξ ακενχπμοξ ηαζ γχα.  



Ψαθ. 35,8 ὡξ ἐπθήεοκαξ ηὸ ἔθευξ ζμο, ὁ Θευξ· μἱ δὲ οἱμὶ ηκ ἀκενχπςκ ἐκ 

ζηέπῃ ηκ πηενφβςκ ζμο ἐθπζμῦζζ.  

Ταθ. 35,8 Ξμζμκ ιέβα, ζοκεπέξ ηαζ αηαηάθδπημκ έδεζλεξ ηα έθευξ ζμο, Θεέ ιμο! 

Νθμζ μζ άκενςπμζ έπμοκ ηαξ εθπίδαξ ηςκ εζξ ηδκ ζηέπδκ ηςκ πηενφβςκ 

ζμο.  

Ψαθ. 35,9 ιεεοζεήζμκηαζ ἀπὸ πζυηδημξ μἴημο ζμο, ηαὶ ηὸκ πεζιάῤῥμοκ ηξ 

ηνοθξ ζμο πμηζεῖξ αὐημφξ·  

Ταθ. 35,9 Θα πμνηάζμοκ αοημί ηαζ εα ιεεφζμοκ απυ ηδκ πθμοζζςηάηδκ ηνάπεγακ 

ηςκ αβαεχκ ημο μίημο ζμο. Θα ημοξ πμηίζδξ ιε ηδκ απενίβναπημκ 

ηνοθήκ ηςκ πκεοιαηζηχκ ζμο απμθαφζεςκ, αζ μπμίαζ νέμοκ πθμφζζμζ ςξ 

άθθμξ πείιαννμξ.  

Ψαθ. 35,10 ὅηζ πανὰ ζμὶ πδβὴ γςξ, ἐκ ηῶ θςηί ζμο ὀρυιεεα θξ.  

Ταθ. 35,10 Γζυηζ ζο είζαζ δ πδβή ηδξ γςήξ ηαζ ιε ημ ζδζηυκ ζμο θςξ εα ίδςιεκ ημ 

αθδεζκυκ θςξ.  

Ψαθ. 35,11 πανάηεζκμκ ηὸ ἔθευξ ζμο ημῖξ βζκχζημοζί ζε ηαὶ ηὴκ δζηαζμζφκδκ 

ζμο ημῖξ εὐεέζζ ηῆ ηανδίᾳ.  

Ταθ. 35,11 Απθςζε ηαζ ελαημθμφεεζ κα πανέπδξ πάκημηε πθμφζζμκ ημ έθευξ ζμο εζξ 

υθμοξ, υζμζ ζε βκςνίγμοκ. Γχζε ηδκ δζηαζμζφκδκ ζμο ζημοξ ακενχπμοξ, 

ημοξ εοεείξ ηαζ εζθζηνζκείξ ηαηά ηδκ ηανδίακ.  

Ψαθ. 35,12 ιὴ ἐθεέης ιμζ πμὺξ ὑπενδθακίαξ, ηαὶ πεὶν ἁιανηςθμῦ ιὴ ζαθεφζαζ 

ιε.  

Ταθ. 35,12 Δζξ ειέ δε αξ ιδ πέζδ επάκς ιμο ημ πυδζ ημο οπενδθάκμο, δζα κα ιδ ιε 

ηαηαπαηήζδ, ηαζ ημ πένζ ημο αιανηςθμφ αξ ιδ ιε ζοβηθμκίζδ ηαζ ιε 

δζχλδ.  

Ψαθ. 35,13 ἐηεῖ ἔπεζμκ πάκηεξ μἱ ἐνβαγυιεκμζ ηὴκ ἀκμιίακ, ἐλχζεδζακ ηαὶ μὐ 

ιὴ δφκςκηαζ ζηκαζ. 



Ταθ. 35,13 Ηδμφ, εηεί ηαηεηνδικίζεδζακ υθμζ υζμζ ενβάγμκηαζ ηδκ ακμιίακ. 

Απςεήεδζακ ηαζ ελεδζχπεδζακ, χζηε κα ιδ ιπμνμφκ πθέμκ κα ζηαεμφκ 

υνεζμζ εζξ ηα πυδζα ηςκ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 36 (Μαζ. 37) 

  

Τῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 36,1 Μὴ παναγήθμο ἐκ πμκδνεομιέκμζξ ιδδὲ γήθμο ημὺξ πμζμῦκηαξ ηὴκ 

ἀκμιίακ·  

Ταθ. 36,1 Κδ γδθεφδξ ηαζ ιδ πμεήξ ηδκ θαζκμιεκζηήκ εοηοπίακ εηείκςκ, μζ μπμίμζ 

ζηέπημκηαζ ημ πμκδνυκ. Κδ γδθεφδξ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ πνάηημοκ ηδκ 

ακμιίακ,  

Ψαθ. 36,2 ὅηζ ὡζεὶ πυνημξ ηαπὺ ἀπμλδνακεήζμκηαζ ηαὶ ὡζεὶ θάπακα πθυδξ 

ηαπὺ ἀπμπεζμῦκηαζ.  

Ταθ. 36,2 δζυηζ αοημί βνήβμνα ζακ ημ πμνηάνζ εα λδνακεμφκ. Θαζ ζακ ηδκ 

πναζίκδκ πθυδκ εα ιανακεμφκ ηαζ εα πέζμοκ ζημ έδαθμξ.  

Ψαθ. 36,3 ἔθπζζμκ ἐπὶ Κφνζμκ ηαὶ πμίεζ πνδζηυηδηα ηαὶ ηαηαζηήκμο ηὴκ βκ, 

ηαὶ πμζιακεήζῃ ἐπὶ ηῶ πθμφηῳ αὐηξ.  

Ταθ. 36,3 Πηήνζλε ηδκ εθπίδα ζμο ζημκ Θονζμκ, πνάηηε ημ αβαευκ ηαζ έηζζ αζθαθήξ 

ηαζ εζνδκζηυξ εα ηαημζηήζδξ εζξ ηδκ βδκ ηδξ Δπαββεθίαξ, ηαζ απυ ημκ 

ηαθυκ πμζιέκα, ημκ Θευκ, εα πμζιακεήξ ιε ζημνβήκ ηαζ εα απμθαφζδξ 

ημκ πθμφημκ ηδξ πχναξ, υπμο ηαημζηείξ.  

Ψαθ. 36,4 ηαηαηνφθδζμκ ημῦ Κονίμο, ηαὶ δχζεζ ζμζ ηὰ αἰηήιαηα ηξ ηανδίαξ 



ζμο.  

Ταθ. 36,4 Δκηνφθδιά ζμο ηαζ πανά ζμο αξ είκαζ μ Θονζμξ ηαζ αοηυξ εα ζμο δχζδ 

ηάεε αβαευκ οθζηυκ ηαζ πκεοιαηζηυκ, πμο πμεεί δ ηανδία ζμο.  

Ψαθ. 36,5 ἀπμηάθορμκ πνὸξ Κφνζμκ ηὴκ ὁδυκ ζμο ηαὶ ἔθπζζμκ ἐπ᾿ αὐηυκ, ηαὶ 

αὐηὸξ πμζήζεζ  

Ταθ. 36,5 Φακενυκ εκχπζμκ ημο Θεμφ ιε πθήνδ ειπζζημζφκδκ κα έπδξ πάκημηε ημκ 

δνυιμκ ηδξ γςήξ ζμο. Δπε εζξ αοηυκ ηαξ εθπίδαξ ζμο ηαζ αοηυξ εα πνάλδ 

εζξ ζε εηείκμ, ημ μπμίμκ ζε ζοιθένεζ ηαζ ζε πανμπμζεί.  

Ψαθ. 36,6 ηαὶ ἐλμίζεζ ὡξ θξ ηὴκ δζηαζμζφκδκ ζμο ηαὶ ηὸ ηνῖιά ζμο ὡξ 

ιεζδιανίακ.  

Ταθ. 36,6 Θα θακενχζδ ηαζ εα πνμαάθδ αοηυξ ημ δίηαζυκ ζμο θαιπνυκ ςζάκ ημ 

θςξ, ηαζ εα ηάιδ μθμθςημκ ηδκ δζηαίακ ημο ηνίζζκ οπέν ζμο, ςζάκ ημκ 

ιεζδιανζκυκ ήθζμκ.  

Ψαθ. 36,7 ὑπμηάβδεζ ηῶ Κονίῳ ηαὶ ἱηέηεοζμκ αὐηυκ· ιὴ παναγήθμο ἐκ ηῶ 

ηαηεομδμοιέκῳ ἐκ ηῆ ὁδῶ αὐημῦ ἐκ ἀκενχπῳ πμζμῦκηζ 

πανακμιίακ.  

Ταθ. 36,7 Λα οπμηαπεήξ ζημκ Θονζμκ ηαζ αοηυκ κα παναηαθήξ εενιχξ δζα ηδξ 

πνμζεοπήξ ζμο. Κδ αθήζδξ κα ηαηαθάαδ πμηέ ηδκ ηανδίακ ζμο δ γήθεζα 

ηαζ μ θευκμξ δζα ημκ άκενςπμκ, πμο εοδμηζιεί εζξ ηδκ γςήκ ημο, μ μπμίμξ 

υιςξ πνάηηεζ πανακμιίαξ.  

Ψαθ. 36,8 παῦζαζ ἀπὸ ὀνβξ ηαὶ ἐβηαηάθζπε εοιυκ, ιὴ παναγήθμο ὥζηε 

πμκδνεφεζεαζ·  

Ταθ. 36,8 Ξαφζε κα αβακαηηήξ δζ' αοηυκ. Αθδζε ηαηά ιένμξ ηάεε εοιυκ. Ξνυζελε, 

ιδ ημκ γδθεφδξ, χζηε ηαζ ζο κα ζηέπηεζαζ πμκδνά, υπςξ εηείκμξ.  

Ψαθ. 36,9 ὅηζ μἱ πμκδνεουιεκμζ ἐλμθμενεοεήζμκηαζ, μἱ δὲ ὑπμιέκμκηεξ ηὸκ 

Κφνζμκ αὐημὶ ηθδνμκμιήζμοζζ βκ.  



Ταθ. 36,9 Γζυηζ υθμζ αοημί, μζ μπμίμζ ζηέπημκηαζ ημ πμκδνυκ ηαζ πνάηημοκ ημ 

ηαηυκ, εα ελμθμενεοεμφκ. Νζμζ υιςξ ιε πίζηζκ ζημκ Θονζμκ οπμιέκμοκ 

ηαξ εθίρεζξ ηαζ ακαιέκμοκ απυ ημκ Θονζμκ ηδκ θφηνςζζκ, αοημί εα έπμοκ 

ςξ πακημηεζκήκ ηαζ αζθαθή ηθδνμκμιίακ ηςκ ηδκ βδκ ηαζ ηα αβαεά ηδξ.  

Ψαθ. 36,10 ηαὶ ἔηζ ὀθίβμκ ηαὶ μὐ ιὴ ὑπάνλῃ ὁ ἁιανηςθυξ, ηαὶ γδηήζεζξ ηὸκ 

ηυπμκ αὐημῦ, ηαὶ μὐ ιὴ εὕνῃξ·  

Ταθ. 36,10 Θαιε οπμιμκήκ· μθίβμξ ηαζνυξ αηυιδ εα πενάζδ ηαζ μ αιανηςθυξ, ημο 

μπμίμο ζο ζήιενμκ ηδκ εοηοπίακ διπμνεί κα γδθεφδξ, δεκ εα οπάνπδ 

πθέμκ. Θα ακαγδηήζδξ ημκ ηυπμκ, ζημκ μπμίμκ αοηυξ είπε γήζεζ εοηοπήξ, 

ηαζ δεκ εα ημκ εφνδξ.  

Ψαθ. 36,11 μἱ δὲ πναεῖξ ηθδνμκμιήζμοζζ βκ ηαὶ ηαηαηνοθήζμοζζκ ἐπὶ πθήεεζ 

εἰνήκδξ.  

Ταθ. 36,11 Δλ ακηζεέημο αοημί μζ μπμίμζ είκαζ πνάμζ ηαζ έβζκακ πνάμζ δζα ιέζμο ηςκ 

εθίρεςκ, εα είκαζ μζ πακημηεζκμί ηθδνμκυιμζ ηδξ βδξ ηδξ Δπαββεθίαξ. Θα 

εκηνοθμφκ εζξ ηα πθμφζζα αβαεά ηδξ ηαζ εα γμοκ ιε πμθθήκ εζνήκδκ.  

Ψαθ. 36,12 παναηδνήζεηαζ ὁ ἁιανηςθὸξ ηὸκ δίηαζμκ ηαὶ ανφλεζ ἐπ᾿ αὐηὸκ ημὺξ 

ὀδυκηαξ αὐημῦ·  

Ταθ. 36,12 Κε ιίζμξ εζξ ηδκ ηανδίακ εα παναηδνήζδ μ αιανηςθυξ ημκ δίηαζμκ ηαζ 

εα ηνίλδ ιε ιακίακ ημοξ μδυκηαξ ημο εκακηίμκ αοημφ.  

Ψαθ. 36,13 ὁ δὲ Κφνζμξ ἐηβεθάζεηαζ αὐηυκ, ὅηζ πνμαθέπεζ ὅηζ ἣλεζ  ιένα 

αὐημῦ.  

Ταθ. 36,13 Ν Θονζμξ υιςξ εα βεθάζδ εζξ αάνμξ ημο αιανηςθμφ, δζυηζ πνμαθέπεζ, υηζ 

εα έθεδ δ διένα ηδξ ηζιςνίαξ ημο ηαζ ημο αθακζζιμφ ημο.  

Ψαθ. 36,14 ῥμιθαίακ ἐζπάζακημ μἱ ἁιανηςθμί, ἐκέηεζκακ ηυλμκ αὐηκ ημῦ 

ηαηαααθεῖκ πηςπὸκ ηαὶ πέκδηα, ημῦ ζθάλαζ ημὺξ εὐεεῖξ ηῆ ηανδίᾳ·  

Ταθ. 36,14 Δβφικςζακ ηδκ ζπάεδκ ηςκ μζ αιανηςθμί. Δηέκηςζακ ημ ηυλμκ ηςκ, δζα 



κα ηηοπήζμοκ ιε αοηυ ηαζ νίρμοκ ηαηά βδξ κεηνυκ ημκ ηαθαζπςνδιέκμκ 

ηαζ ημκ πηςπυκ, ηαζ ιε ηδκ ιάπαζνάκ ηςκ κα ζθάλμοκ υθμοξ εηείκμοξ, μζ 

μπμίμζ έπμοκ εοεείακ ηαζ εζθζηνζκή ηδκ ηανδίακ.  

Ψαθ. 36,15  ῥμιθαία αὐηκ εἰζέθεμζ εἰξ ηὰξ ηανδίαξ αὐηκ ηαὶ ηὰ ηυλα αὐηκ 

ζοκηνζαείδ.  

Ταθ. 36,15 Ζ νμιθαία ηςκ εα εζζέθεδ ηαζ εα δζαπενάζδ ηδκ ζδζηήκ ηςκ ηανδίακ, ηα 

δε ηυλα ηςκ εα ζοκηνζαμφκ.  

Ψαθ. 36,16 ηνεῖζζμκ ὀθίβμκ ηῶ δζηαίῳ ὑπὲν πθμῦημκ ἁιανηςθκ πμθφκ·  

Ταθ. 36,16 Ρμ μθίβμκ, αθθά ηίιζμκ, ημο δζηαίμο ακενχπμο είκαζ πμθοηζιυηενμκ απυ 

ηα πμθθά πθμφηδ ηςκ αιανηςθχκ.  

Ψαθ. 36,17 ὅηζ αναπίμκεξ ἁιανηςθκ ζοκηνζαήζμκηαζ, ὑπμζηδνίγεζ δὲ δζηαίμοξ 

ὁ Κφνζμξ.  

Ταθ. 36,17 Γζυηζ μζ αναπίμκεξ ηςκ αιανηςθχκ, πμο θαίκμκηαζ ζήιενμκ ηυζμκ 

ζζπονμί, εα ζοκηνζαμφκ ιεη' μθίβμκ. Ν δε Θευξ οπμζηδνίγεζ ηαζ 

οπεναζπίγεζ ημοξ δζηαίμοξ.  

Ψαθ. 36,18 βζκχζηεζ Κφνζμξ ηὰξ ὁδμὺξ ηκ ἀιχιςκ, ηαὶ  ηθδνμκμιία αὐηκ 

εἰξ ηὸκ αἰκα ἔζηαζ·  

Ταθ. 36,18 Ν Θονζμξ βκςνίγεζ πμθφ ηαθά ηαζ εηηζιά ημοξ δνυιμοξ ηδξ γςήξ ηςκ 

δζηαίςκ ηαζ εζθζηνζκχκ ακενχπςκ. Θαζ ιε ηδκ πνμζηαζίακ Ρμο δ 

ηθδνμκμιία ηςκ εζξ ηδκ βδκ ηςκ παηένςκ ηςκ εα είκαζ πακημηεζκή απυ 

βεκεάξ εζξ βεκεάκ.  

Ψαθ. 36,19 μὐ ηαηαζζποκεήζμκηαζ ἐκ ηαζνῶ πμκδνῶ ηαὶ ἐκ ιέναζξ θζιμῦ 

πμνηαζεήζμκηαζ.  

Ταθ. 36,19 Γεκ εα εκηνμπζαζεμφκ αοημί εζξ πενζζηάζεζξ δοζηυθμοξ, αθθά 

ημοκακηίμκ ηαζ εζξ επμπήκ θζιμφ εα πμνηάζμοκ.  

Ψαθ. 36,20 ὅηζ μἱ ἁιανηςθμὶ ἀπμθμῦκηαζ, μἱ δὲ ἐπενμὶ ημῦ Κονίμο ἅια ηῶ 



δμλαζεκαζ αὐημὺξ ηαὶ ὑρςεκαζ ἐηθείπμκηεξ ὡζεὶ ηαπκὸξ 

ἐλέθζπμκ.  

Ταθ. 36,20 Δκῶ ελ ακηζεέημο μζ αιανηςθμί εα ελμθμενεοεμφκ. Νζ επενμί αοημί ημο 

Θονίμο αιέζςξ ιυθζξ δμλαζεμφκ ακενπυιεκμζ εζξ ιεβάθα αλζχιαηα ηαζ 

πθμφηδ, εα ελαθακζζεμφκ, υπςξ δζαθφεηαζ ηαζ ελαθακίγεηαζ μ ηαπκυξ.  

Ψαθ. 36,21 δακείγεηαζ ὁ ἁιανηςθὸξ ηαὶ μὐη ἀπμηίζεζ, ὁ δὲ δίηαζμξ μἰηηείνεζ ηαὶ 

δίδςζζκ·  

Ταθ. 36,21 Θα πηςπφκδ μ αιανηςθυξ πθμφζζμξ. Θα εονεεή εζξ ηδκ ακάβηδκ κα 

γδηήζδ δάκεζμκ δεκ εα διπμνέζδ υιςξ θυβς ηδξ πηςπείαξ ημο κα ημ 

απμδχζδ. Ν δίηαζμξ υιςξ, πθμφζζμξ ιε ηα δχνα ημο Θεμφ, εα ζοιπαεή 

πάκημηε ημοξ πηςπμφξ ηαζ ημοξ έπμκηαξ ακάβηδκ, ηαζ εα δίδδ πνμξ 

αοημφξ αμήεεζακ.  

Ψαθ. 36,22 ὅηζ μἱ εὐθμβμῦκηεξ αὐηὸκ ηθδνμκμιήζμοζζ βκ, μἱ δὲ ηαηανχιεκμζ 

αὐηὸκ ἐλμθμενεοεήζμκηαζ.  

Ταθ. 36,22 Γζυηζ υζμζ ιε ηα θυβζα ηαζ ιε ηα ένβα ηςκ δμλάγμοκ ημκ Θονζμκ, εα 

ηθδνμκμιήζμοκ ηδκ βδκ ιε ηα αβαεά ηδξ. Δηείκμζ υιςξ, μζ μπμίμζ ημκ 

αθαζθδιμφκ, εα ελμθμενεοεμφκ.  

Ψαθ. 36,23 πανὰ Κονίμο ηὰ δζααήιαηα ἀκενχπμο ηαηεοεφκεηαζ, ηαὶ ηὴκ ὁδὸκ 

αὐημῦ εεθήζεζ ζθυδνα·  

Ταθ. 36,23 Απυ ημκ Θονζμκ ζηαεενχξ ηαζ αζθαθχξ ηαηεοεφκμκηαζ ηα αήιαηα ηδξ 

γςήξ ημο αβαεμφ ακενχπμο πνμξ επζηοπίακ ηαζ εοηοπίακ, δζυηζ ημκ 

ηνυπμκ ηδξ γςήξ ημο εβηνίκεζ ηαζ απμδέπεηαζ πθήνςξ μ Θονζμξ.  

Ψαθ. 36,24 ὅηακ πέζῃ, μὐ ηαηαῤῥαπεήζεηαζ, ὅηζ Κφνζμξ ἀκηζζηδνίγεζ πεῖνα 

αὐημῦ.  

Ταθ. 36,24 Θαζ υηακ αηυιδ μ αβαευξ άκενςπμξ πέζδ, δεκ εα ναβίζδ, δεκ εα 

ζοκηνζαή, δζυηζ μ Θονζμξ εα ημκ οπμααζηάζδ, εα ημκ ζοβηναηήζδ απυ ημ 

πένζ.  



Ψαθ. 36,25 κεχηενμξ ἐβεκυιδκ ηαὶ βὰν ἐβήναζα ηαὶ μὐη εἶδμκ δίηαζμκ 

ἐβηαηαθεθεζιιέκμκ, μὐδὲ ηὸ ζπένια αὐημῦ γδημῦκ ἄνημοξ·  

Ταθ. 36,25 πήνλα κέμξ ηαζ ηχνα εβήναζα. Θαε' υθμκ δε αοηυ ημ δζάζηδια ηδξ γςήξ 

ιμο δεκ είδμκ δίηαζμκ άκενςπμκ κα εβηαηαθείπεηαζ απυ ημκ Θευκ, μφηε 

ημοξ απμβυκμοξ ηςκ κα γδηζακεφμοκ ρςιί.  

Ψαθ. 36,26 ὅθδκ ηὴκ ιένακ ἐθεεῖ ηαὶ δακείγεζ ὁ δίηαζμξ, ηαὶ ηὸ ζπένια αὐημῦ 

εἰξ εὐθμβίακ ἔζηαζ.  

Ταθ. 36,26 Νθαξ ηαξ διέναξ ηδξ γςήξ ημο ζοιπαεεί μ δίηαζμξ ημοξ έπμκηαξ ακάβηδκ 

ηαζ ημοξ εθεεί. Θαζ υιςξ παν' υθα δζα δίδεζ, μζ απυβμκμί ημο δεκ εα 

ζηενδεμφκ, αθθά εα γμοκ ιέζα εζξ ηαξ εοθμβίαξ ημο Θεμφ.  

Ψαθ. 36,27 ἔηηθζκμκ ἀπὸ ηαημῦ ηαὶ πμίδζμκ ἀβαεὸκ ηαὶ ηαηαζηήκμο εἰξ αἰκα 

αἰκμξ·  

Ταθ. 36,27 Ρνααήλμο ιαηνοά απυ ημ ηαηυκ ηαζ πνάηηε πάκημηε ημ ηαθυκ. Ρμηε εα 

ηαημζηήζδξ ιμκίιςξ ηαζ αζθαθχξ εζξ ηδκ ζενάκ βδκ ηςκ παηένςκ ζμο,  

Ψαθ. 36,28 ὅηζ Κφνζμξ ἀβαπᾷ ηνίζζκ ηαὶ μὐη ἐβηαηαθείρεζ ημὺξ ὁζίμοξ αὐημῦ, εἰξ 

ηὸκ αἰκα θοθαπεήζμκηαζ· ἄκμιμζ δὲ ἐηδζςπεήζμκηαζ, ηαὶ ζπένια 

ἀζεακ ἐλμθμενεοεήζεηαζ.  

Ταθ. 36,28 δζυηζ μ Θονζμξ αβαπά ηδκ δζηαίακ ηνίζζκ. Θαζ δζα ημφημ δεκ εα 

εβηαηαθείρδ πμηέ ημοξ αθςζζςιέκμοξ εζξ αοηυκ, αθθά εα ημοξ 

πνμζηαηεφδ. Θαζ έηζζ αοημί ηάης απυ ηδκ εείακ πνμζηαζίακ εα 

δζαθοθάζζςκηαζ πάκημηε αζθαθείξ. Δλ ακηζεέημο μζ πανάκμιμζ εα 

ελμθμενεοεμφκ ηαζ εα εηδζςπεμφκ απυ ημκ ηυπμκ ηςκ. Θαζ μζ απυβμκμζ 

αηυιδ ηςκ αζεαχκ ακενχπςκ εα ελμθμενεοεμφκ.  

Ψαθ. 36,29 δίηαζμζ δὲ ηθδνμκμιήζμοζζ βκ ηαὶ ηαηαζηδκχζμοζζκ εἰξ αἰκα 

αἰκμξ ἐπ᾿ αὐηξ.  

Ταθ. 36,29 Νζ δε δίηαζμζ εα είκαζ μζ πακημηεζκμί ηθδνμκυιμζ ηδξ βδξ ηδξ Δπαββεθίαξ 

ηαζ εζξ αοηήκ εα εβηαηαζηαεμφκ ιμκίιςξ εζξ αζχκαξ αζχκςκ.  



Ψαθ. 36,30 ζηυια δζηαίμο ιεθεηήζεζ ζμθίακ, ηαὶ  βθζζα αὐημῦ θαθήζεζ 

ηνίζζκ.  

Ταθ. 36,30 Απυ ημ ζηυια ημο δζηαίμο ακενχπμο εα ελένπςκηαζ αζ ζμθαί ζηέρεζξ ηαζ 

ηνίζεζξ ηδξ δζακμίαξ ημο, ηαζ δ βθχζζα ημο εα θαθή πάκημηε ημ δίηαζμκ 

ηαζ ημ μνευκ.  

Ψαθ. 36,31 ὁ κυιμξ ημῦ Θεμῦ αὐημῦ ἐκ ηανδίᾳ αὐημῦ, ηαὶ μὐπ 

ὑπμζηεθζζεήζεηαζ ηὰ δζααήιαηα αὐημῦ.  

Ταθ. 36,31 Ν κυιμξ ημο Θεμφ είκαζ παναβιέκμξ ιμκίιςξ εζξ ηδκ ηανδίακ ημο. Γζα 

ημφημ δεκ εα οπμζηεθζζεή απυ ηακέκα μναηυκ δ αυναημκ επενυκ ηαζ δεκ 

εα ζημκηάρδ εζξ ηα αήιαηα ηδξ γςήξ ημο.  

Ψαθ. 36,32 ηαηακμεῖ ὁ ἁιανηςθὸξ ηὸκ δίηαζμκ ηαὶ γδηεῖ ημῦ εακαηζαζ αὐηυκ,  

Ταθ. 36,32 Ν αιανηςθυξ παναιμκεφεζ ημκ δίηαζμκ ηαζ γδηεί εοηαζνίακ κα ημκ 

εακαηχζδ.  

Ψαθ. 36,33 ὁ δὲ Κφνζμξ μὐ ιὴ ἐβηαηαθίπῃ αὐηὸκ εἰξ ηὰξ πεῖναξ αὐημῦ, μὐδὲ ιὴ 

ηαηαδζηάζδηαζ αὐηυκ, ὅηακ ηνίκδηαζ αὐηῶ.  

Ταθ. 36,33 Ν Θονζμξ υιςξ δεκ εα εβηαηαθείρδ ηαζ δεκ εα αθήζδ ααμήεδημκ ημκ 

δίηαζμκ εζξ ηα πένζα ημο αιανηςθμφ. Νφηε εα ημκ αθήζδ κα 

ηαηαδζηαζεή, υηακ εα ηνίκεηαζ εκ ακηζδζηία ιε ημκ επζαμοθεοεέκηα 

αοηυκ αιανηςθυκ.  

Ψαθ. 36,34 ὑπυιεζκμκ ηὸκ Κφνζμκ ηαὶ θφθαλμκ ηὴκ ὁδὸκ αὐημῦ, ηαὶ ὑρχζεζ ζε 

ημῦ ηαηαηθδνμκμιζαζ βκ· ἐκ ηῶ ἐλμθμενεφεζεαζ ἁιανηςθμὺξ 

ὄρεζ.  

Ταθ. 36,34 Γείλε οπμιμκήκ, πενίιεκε ιε εθπίδα ηδκ επέιααζζκ ηαζ πνμζηαζίακ ημο 

Θονίμο. Φοθαλε ηαζ γήζε ζφιθςκα ιε ηαξ εκημθάξ ημο. Θαζ αοηυξ εα ζε 

δμλάζδ, εα ζε ακαδείλδ ιέβακ, χζηε κα ηθδνμκμιήζδξ ηδκ βδκ ηδξ 

Δπαββεθίαξ ηαζ ηα αβαεά ηδξ. Θα ίδδξ δε ιε ηα ίδζα ζμο ηα ιάηζα ημοξ 

αιανηςθμφξ, υηακ εα ελμθμενεφμκηαζ, απυ ημκ Θονζμκ.  



Ψαθ. 36,35 εἶδμκ ηὸκ ἀζεα ὑπενορμφιεκμκ ηαὶ ἐπαζνυιεκμκ ὡξ ηὰξ ηέδνμοξ 

ημῦ Λζαάκμο·  

Ταθ. 36,35 Δίδα ημκ αζεαή κα αηιάγδ, κα οπενορχκεηαζ πακίζπονμξ, κα ρδθχκδ 

ςζάκ ηα αζςκυαζα ηέδνα ημο Ιζαάκμο.  

Ψαθ. 36,36 ηαὶ πανθεμκ, ηαὶ ἰδμὺ μὐη ἤκ, ηαὶ ἐγήηδζα αὐηυκ, ηαὶ μὐπ εὑνέεδ 

ὁ ηυπμξ αὐημῦ.  

Ταθ. 36,36 Κμθζξ υιςξ επέναζα πάθζκ απυ εηεί ηαζ ζδμφ, αοηυξ δεκ οπήνπε πθέμκ. 

Δβφνζζα πίζς, ακεγήηδζα κα ημκ εφνς, αθθά δεκ διπυνεζα κα εφνς μφηε 

ημκ ηυπμκ, ζημκ μπμίμκ πνμδβμοιέκςξ ηαημζημφζε.  

Ψαθ. 36,37 θφθαζζε ἀηαηίακ ηαὶ ἴδε εὐεφηδηα, ὅηζ ἐζηὶκ ἐβηαηάθεζιια 

ἀκενχπῳ εἰνδκζηῶ·  

Ταθ. 36,37 Ξνμζπάεεζ ζο κα είζαζ άηαημξ. Βθέπε πάκημηε ιπνμζηά ζμο ημκ εοεφκ 

δνυιμκ ημο Θεμφ, δζυηζ μ εζνδκζηυξ άκενςπμξ εα αθήζδ μπίζς ημο 

ικήιδκ αβαεήκ ηαζ εοηοπζζιέκμοξ απμβυκμοξ.  

Ψαθ. 36,38 μἱ δὲ πανάκμιμζ ἐλμθμενεοεήζμκηαζ ἐπὶ ηὸ αὐηυ, ηὰ 

ἐβηαηαθείιιαηα ηκ ἀζεακ ἐλμθμενεοεήζμκηαζ.  

Ταθ. 36,38 Νζ πανάκμιμζ υιςξ εα ελμθμενεοεμφκ υθμζ ιαγή. Θα δζαθοεμφκ ηαζ εα 

ελαθακζζεμφκ ηα οπμθείιιαηα απυ ηα πθμφηδ ηςκ, ημ υκμιά ηςκ ηαζ μζ 

απυβμκμί ηςκ.  

Ψαθ. 36,39 ζςηδνία δὲ ηκ δζηαίςκ πανὰ Κονίμο, ηαὶ ὑπεναζπζζηὴξ αὐηκ 

ἐζηζκ ἐκ ηαζνῶ εθίρεςξ,  

Ταθ. 36,39 Βεααία υιςξ ηαζ αζθαθήξ εα έθεδ απυ ημκ Θονζμκ δ ζςηδνία ηςκ 

δζηαίςκ δζυηζ αοηυξ είκαζ μ οπεναζπζζηήξ ηςκ ζημκ ηαζνυκ ηςκ εθίρεςκ 

ηαζ ηςκ δμηζιαζζχκ ηςκ.  

Ψαθ. 36,40 ηαὶ αμδεήζεζ αὐημῖξ Κφνζμξ ηαὶ ῥφζεηαζ αὐημὺξ ηαὶ ἐλεθεῖηαζ αὐημὺξ 

ἐλ ἁιανηςθκ ηαὶ ζχζεζ αὐημφξ, ὅηζ ἢθπζζακ ἐπ᾿ αὐηυκ. 



Ταθ. 36,40 Ν Θονζμξ εα αμδεήζδ ημοξ δζηαίμοξ. Θα ημοξ απαθθάλδ απυ ηαξ εθίρεζξ 

ηαζ ηαξ ζοιθμνάξ ηαζ εα ημοξ βθοηχζδ απυ ηα πένζα ηςκ αιανηςθχκ. 

Θα ημοξ ζχζδ, δζυηζ αοημί εζξ εηείκμκ εζηήνζλακ ηαξ εθπίδαξ ηςκ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 37 (Μαζ. 38) 

  

Ψαθιὸξ ηῶ Γαοΐδ· εἰξ ἀκάικδζζκ πενὶ ημῦ ζαααάημο. 

Ψαθ. 37,2 Κφνζε, ιὴ ηῶ εοιῶ ζμο ἐθέβλῃξ ιε, ιδδὲ ηῆ ὀνβῆ ζμο παζδεφζῃξ 

ιε.  

Ταθ. 37,2 Θονζε, ιδ ιε εθέβλδξ ηαζ ιδ, επάκς εζξ ηδκ δζηαίακ μνβήκ ζμο, ιε 

ηζιςνήζδξ δζα ηαξ πνάλεζξ ιμο. Κδ πνδζζιμπμίδζδξ ηδκ παζδαβςβζηήκ 

ζμο νάαδμκ μνβζζιέκμξ εκακηίμκ ιμο.  

Ψαθ. 37,3 ὅηζ ηὰ αέθδ ζμο ἐκεπάβδζάκ ιμζ, ηαὶ ἐπεζηήνζλαξ ἐπ᾿ ἐιὲ ηὴκ πεῖνά 

ζμο·  

Ταθ. 37,3 Γζυηζ ηα αέθδ ηςκ πυκςκ ηαζ ηςκ ηζιςνζχκ έπμοκ ειιδπεή ιέζα ζημ 

ζχια ιμο ηαζ αανφ έπεζξ αθήζεζ κα πέζδ επάκς ιμο ημ πακημδφκαιμ 

πένζ ζμο.  

Ψαθ. 37,4 μὐη ἔζηζκ ἴαζζξ ἐκ ηῆ ζανηί ιμο ἀπὸ πνμζχπμο ηξ ὀνβξ ζμο, μὐη 

ἔζηζκ εἰνήκδ ἐκ ημῖξ ὀζηέμζξ ιμο ἀπὸ πνμζχπμο ηκ ἁιανηζκ ιμο.  

Ταθ. 37,4 Γεκ οπάνπεζ ηακέκα ιέθμξ ημο ζχιαηυξ ιμο οβζέξ, ελ αζηίαξ ηδξ δζηαίαξ 

μνβήξ ζμο εκακηίμκ ιμο. Γεκ οπάνπεζ βαθήκδ ηαζ ακάπαοζζξ εζξ ηα 

ηυηηαθά ιμο ελ αζηίαξ ηςκ δφμ ιεβάθςκ αιανηζχκ ιμο.  

Ψαθ. 37,5 ὅηζ αἱ ἀκμιίαζ ιμο ὑπενῆνακ ηὴκ ηεθαθήκ ιμο, ὡζεὶ θμνηίμκ αανὺ 



ἐαανφκεδζακ ἐπ᾿ ἐιέ.  

Ταθ. 37,5 Γζυηζ αζ αιανηίαζ ιμο αοηαί είκαζ ηυζμκ ιεβάθαζ, χζηε ςζάκ πεθχνζα 

ηφιαηα επθδιιφνζζακ επάκς απυ ημ ηεθάθζ ιμο ηαζ ςξ αανφ θμνηίμκ 

ηαηαεθίαμοκ ηαζ ηαηαπζέγμοκ ηδκ ροπήκ ιμο.  

Ψαθ. 37,6 πνμζχγεζακ ηαὶ ἐζάπδζακ μἱ ιχθςπέξ ιμο ἀπὸ πνμζχπμο ηξ 

ἀθνμζφκδξ ιμο·  

Ταθ. 37,6 Ρα ελ αζηίαξ ηδξ αθνμζφκδξ ιμο ηναφιαηα ηςκ αιανηζχκ ιμο εανχιζζακ 

ηαζ εζάπδζακ.  

Ψαθ. 37,7 ἐηαθαζπχνδζα ηαὶ ηαηεηάιθεδκ ἕςξ ηέθμοξ, ὅθδκ ηὴκ ιένακ 

ζηοενςπάγςκ ἐπμνεουιδκ.  

Ταθ. 37,7 Δπς ηαθαζπςνδεή ηαζ ηαηααθδεή. Δθφβζζακ ηα βυκαηά ιμο, εηονηχεδκ 

ηεθείςξ. Νθδκ ηδκ διένακ ζφνς ιεηά δοζημθίαξ ηα αήιαηά ιμο, 

ζηοενςπυξ ηαζ θοπδιέκμξ.  

Ψαθ. 37,8 ὅηζ αἱ ρυαζ ιμο ἐπθήζεδζακ ἐιπαζβιάηςκ, ηαὶ μὐη ἔζηζκ ἴαζζξ ἐκ ηῆ 

ζανηί ιμο·  

Ταθ. 37,8 Γζυηζ μζ κεθνμί ιμο, ημ ηέκηνμκ αοηυ ηςκ επζεοιζχκ, εβέιζζακ απυ έθηδ 

ηαζ πυκμοξ, ηα μπμία πνμηαθμφκ ηδκ αδδίακ ηαζ πενζθνυκδζζκ. Γεκ 

οπάνπεζ ιένμξ οβζέξ εζξ ηδκ ζάνηα ιμο.  

Ψαθ. 37,9 ἐηαηχεδκ ηαὶ ἐηαπεζκχεδκ ἕςξ ζθυδνα, ὠνουιδκ ἀπὸ ζηεκαβιμῦ 

ηξ ηανδίαξ ιμο.  

Ταθ. 37,9 Δηαημπάεδζα ηαζ εηαθαζπςνήεδκ ηαζ ελδοηεθίζεδκ πάνα πμθφ. Βαεείξ 

ηαζ ζοκεπείξ ακαζηεκαβιμί αβαίκμοκ απυ ηδκ μδοκςιέκδκ ηανδίακ ιμο, 

ςζάκ ανοπδειμί θέμκημξ πθδβςιέκμο.  

Ψαθ. 37,10 Κφνζε, ἐκακηίμκ ζμο πᾶζα  ἐπζεοιία ιμο, ηαὶ ὁ ζηεκαβιυξ ιμο ἀπὸ 

ζμῦ μὐη ἀπεηνφαδ.  



Ταθ. 37,10 Θονζε, μθμθάκενδ ειπνυξ ζμο είκαζ δ επζεοιία ιμο, δ επζεοιία ηδξ 

ζςηδνίαξ. Ν δε ηαηάπζηνμξ ζηεκαβιυξ ηδξ ηανδίαξ ιμο δεκ είκαζ 

άβκςζημξ ηαζ ηνοιιέκμξ απυ ζέ.  

Ψαθ. 37,11  ηανδία ιμο ἐηανάπεδ, ἐβηαηέθζπέ ιε  ἰζπφξ ιμο, ηαὶ ηὸ θξ ηκ 

ὀθεαθικ ιμο, ηαὶ αὐηὸ μὐη ἔζηζ ιεη᾿ ἐιμῦ.  

Ταθ. 37,11 Ζ ηανδία ιμο είκαζ ηαναβιέκδ. Ξαθθεζ ιε μνιήκ. Ζ ροπζηή ηαζ δ 

ζςιαηζηή δφκαιίξ ιμο ιε εβηαηέθζπε ηαζ ημ θςξ ηςκ μθεαθιχκ ιμο ηαζ 

αοηυ ζαήκεζ πθέμκ· ημ έπαζα, δεκ ημ έπς πθέμκ.  

Ψαθ. 37,12 μἱ θίθμζ ιμο ηαὶ μἱ πθδζίμκ ιμο ἐλ ἐκακηίαξ ιμο ἢββζζακ ηαὶ 

ἔζηδζακ, ηαὶ μἱ ἔββζζηά ιμο ἀπὸ ιαηνυεεκ ἔζηδζακ·  

Ταθ. 37,12 Νζ θίθμζ ιμο ηαζ υθμζ μζ βκςζημί ιμο ιε επθδζίαζακ, αθθά εζηαιάηδζακ 

εζξ απυζηαζζκ, ηαζ μζ πθδζζέζηενμζ απυ ημοξ ζοββεκείξ ιμο εζηάεδζακ 

πμθφ ιαηνάκ. Θακείξ δεκ πνμεοιμπμζείηαζ κα ιε αμδεήζδ.  

Ψαθ. 37,13 ηαὶ ἐλεαζάγμκημ μἱ γδημῦκηεξ ηὴκ ροπήκ ιμο, ηαὶ μἱ γδημῦκηεξ ηὰ 

ηαηά ιμζ ἐθάθδζακ ιαηαζυηδηαξ, ηαὶ δμθζυηδηαξ ὅθδκ ηὴκ ιένακ 

ἐιεθέηδζακ.  

Ταθ. 37,13 Κέζα ζημκ πυκμκ ιμο ηαζ ηδκ εβηαηάθεζρίκ ιμο αοηήκ μζ επενμί ιμο 

θένμκηαζ απέκακηί ιμο ιε αζαζυηδηα ηαζ ζηθδνυηδηα. Δηείκμζ μζ μπμίμζ 

επζγδημφκ ημκ εάκαηυκ ιμο, εηείκμζ πμο εέθμοκ ηαζ εοθναίκμκηαζ εζξ ηδκ 

δοζηοπίακ ιμο, εθάθδζακ θυβμοξ ζοημθακηζημφξ ηαζ μθεενίμοξ εκακηίμκ 

ιμο. Σαζνεηαημφκ δζα ηδκ ηαηάζηαζίκ ιμο. Ποβπνυκςξ δε ηαηαζηνχκμοκ 

δυθζα ζπέδζα ηαζ ζηήκμοκ παβίδαξ μθέενμο υθδκ ηδκ διένακ, δζα κα ιε 

ελμκηχζμοκ.  

Ψαθ. 37,14 ἐβὼ δὲ ὡζεὶ ηςθὸξ μὐη ἢημομκ ηαὶ ὡζεὶ ἄθαθμξ μὐη ἀκμίβςκ ηὸ 

ζηυια αὐημῦ·  

Ταθ. 37,14 Αθθά εβχ, ςξ εάκ ήιδκ ηςθυξ, δεκ ήημοα υζα εηείκμζ έθεβακ εκακηίμκ 

ιμο. Υξ εάκ ήιμοκ αςαυξ ηαζ άθαθμξ, ςζάκ κα ιδ διπμνμφζα κα ακμίλς 

ημ ζηυια ιμο, δεκ απακημφζα ηαευθμο εζξ αοημφξ.  



Ψαθ. 37,15 ηαὶ ἐβεκυιδκ ὡζεὶ ἄκενςπμξ μὐη ἀημφςκ ηαὶ μὐη ἔπςκ ἐκ ηῶ 

ζηυιαηζ αὐημῦ ἐθεβιμφξ.  

Ταθ. 37,15 Θαζ έβζκα έηζζ ζακ άκενςπμξ, πμο δεκ αημφεζ ηαευθμο ηαζ πμο δεκ έπεζ 

ζημ ζηυια ημο δζηαίαξ ακηζννήζεζξ ηαζ θυβμοξ απμζημιςηζημφξ εκακηίμκ 

εηείκςκ, πμο ημκ ηαηδβμνμφκ.  

Ψαθ. 37,16 ὅηζ ἐπὶ ζμί, Κφνζε, ἢθπζζα· ζὺ εἰηαημφζῃ, Κφνζε ὁ Θευξ ιμο.  

Ταθ. 37,16 Γεκ απακηχ ζημοξ επενμφξ ιμο, δζυηζ εβχ εζξ ζε έπς ζηδνίλεζ ηαξ 

εθπίδαξ ιμο, Θονζε. Δπς πεπμίεδζζκ υηζ εα αημφζδξ εοιεκχξ ηδκ 

πνμζεοπήκ ιμο ηαζ εα ζπεφζδξ εζξ ηδκ αμήεεζάκ ιμο.  

Ψαθ. 37,17 ὅηζ εἶπα· ιήπμηε ἐπζπανζί ιμζ μἱ ἐπενμί ιμο· ηαὶ ἐκ ηῶ ζαθεοεκαζ 

πυδαξ ιμο ἐπ᾿ ἐιὲ ἐιεβαθμῤῥδιυκδζακ.  

Ταθ. 37,17 Γζα ημφημ ηαζ είπα απυ ιέζα ιμο· Βμήεδζέ ιέ, Θονζε, ηαζ ιδ επζηνέρδξ 

κα δμηζιάζμοκ ιμπεδνάκ πανάκ εζξ αάνμξ ιμο μζ επενμί ιμο, μφηε κα 

ημιπμννδιμκμφκ, εάκ ιε αθέπμοκ κα ηνζηθίγς ηάης απυ ημ αάνμξ ηδξ 

εθίρεςξ.  

Ψαθ. 37,18 ὅηζ ἐβὼ εἰξ ιάζηζβαξ ἕημζιμξ, ηαὶ  ἀθβδδχκ ιμο ἐκχπζυκ ιμφ ἐζηζ 

δζαπακηυξ.  

Ταθ. 37,18 Γζυηζ εβχ είιαζ πνυεοιμξ κα οπμζηχ ηαξ δζηαίαξ ηζιςνίαξ ζμο δζα ηδκ 

αιανηίακ ιμο. Ν δε θμαενυξ πυκμξ δζα ηδκ πηχζζκ ιμο είκαζ πάκημηε 

εκχπζυκ ιμο, δεκ παφεζ κα δζαηνοπά ηδκ ηανδίακ ιμο.  

Ψαθ. 37,19 ὅηζ ηὴκ ἀκμιίακ ιμο ἐβὼ ἀκαββεθ ηαὶ ιενζικήζς ὑπὲν ηξ 

ἁιανηίαξ ιμο.  

Ταθ. 37,19 Ποκηεηνζιιέκμξ απυ ημ αάνμξ ηδξ εκμπήξ ιμο εα ελμιμθμβδεχ εκχπζμκ 

υθςκ ηδκ αιανηίακ ιμο ηαζ εα ηαηααάθς ηάεε πνμζπάεεζακ κα 

απαθθαβχ απυ αοηήκ, ηαζ μοδέπμηε πθέμκ κα ηδκ επακαθάας.  

Ψαθ. 37,20 μἱ δὲ ἐπενμί ιμο γζζ ηαὶ ηεηναηαίςκηαζ ὑπὲν ἐιέ, ηαὶ 



ἐπθδεφκεδζακ μἱ ιζζμῦκηέξ ιε ἀδίηςξ·  

Ταθ. 37,20 Νζ επενμί ιμο υιςξ γμοκ, είκαζ οβζείξ, ηζκμφκηαζ δναζηδνίςξ, είκαζ 

ζζπονυηενμί ιμο. Θαζ αοημί μζ μπμίμζ ιε ιζζμφκ αδίηςξ, έπμοκ πθδεοκεή.  

Ψαθ. 37,21 μἱ ἀκηαπμδζδυκηεξ ιμζ ηαηὰ ἀκηὶ ἀβαεκ ἐκδζέααθθυκ ιε, ἐπεὶ 

ηαηεδίςημκ ἀβαεςζφκδκ.  

Ταθ. 37,21 Αοημί, μζ μπμίμζ ακηαπμδίδμοκ εζξ ειέ ηαηυκ ακηί ημο ηαθμφ, πμο ημοξ 

έηαια, ιε ζοημθακημφκ, δζυηζ εβχ εέθς πάκημηε ημ αβαευκ, ημ 

ζφιθςκμκ ιε ημ εέθδιά ζμο.  

Ψαθ. 37,22 ιὴ ἐβηαηαθίπῃξ ιε, Κφνζε· ὁ Θευξ ιμο, ιὴ ἀπμζηῆξ ἀπ᾿ ἐιμῦ·  

Ταθ. 37,22 Κδ ιε εβηαηαθίπδξ, Θονζε ηαζ Θεέ ιμο, ιδ απμιαηνφκεζαζ απυ ειέ.  

Ψαθ. 37,23 πνυζπεξ εἰξ ηὴκ αμήεεζάκ ιμο, Κφνζε ηξ ζςηδνίαξ ιμο. 

Ταθ. 37,23 Ππεφζε, Θονζε, εζξ ηδκ αμήεεζάκ ιμο, ζο πμο είζαζ δ ιμκαδζηή ιμο 

ζςηδνία.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 38 (Μαζ. 39) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ, ηῶ Ἰδζεμφκ· ᾠδὴ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 38,2 Δἶπα· θοθάλς ηὰξ ὁδμφξ ιμο ημῦ ιὴ ἁιανηάκεζκ ιε ἐκ βθχζζῃ ιμο· 

ἐεέιδκ ηῶ ζηυιαηί ιμο θοθαηὴκ ἐκ ηῶ ζοζηκαζ ηὸκ ἁιανηςθὸκ 

ἐκακηίμκ ιμο.  

Ταθ. 38,2 Δίπα ηαζ απεθάζζζα· κα πνμζέπς υθδκ ηδκ ζοιπενζθμνάκ ηαζ δζαβςβήκ 

ιμο, χζηε κα ιδ αιανηάκς ιε ηδκ βθχζζακ ιμο, παναπμκμφιεκμξ δζα ημ 



πθήεμξ ηςκ δμηζιαζζχκ ιμο ηαζ επζηνίκςκ ηαξ ιοζηδνζχδεζξ, αθθά ηυζμκ 

αβαεάξ, αμοθάξ ημο Θονίμο. Απεθάζζζα κα εέζς θναβιυκ εζξ ηα πείθδ 

ιμο ηαζ κα ιδ εηθνάζς ηακέκα πανάπμκμκ, ηαιιίακ ηαηάηνζζζκ, υηακ μ 

αιανηςθυξ ζηαεή απεζθδηζηυξ εκχπζυκ ιμο.  

Ψαθ. 38,3 ἐηςθχεδκ ηαὶ ἐηαπεζκχεδκ ηαὶ ἐζίβδζα ἐλ ἀβαεκ, ηαὶ ηὸ ἄθβδιά 

ιμο ἀκεηαζκίζεδ.  

Ταθ. 38,3 Θεθδιαηζηχξ έβζκα ηςθυξ ηαζ άθαθμξ εκχπζμκ ημο πμκδνμφ ακενχπμο. 

Δηήνδζα ηαπεζκςιέκμξ απυθοημκ ζζςπήκ, αηυιδ ηαζ πενί δζαεέζεςκ ηαζ 

θυβςκ ηαζ πνάλεχκ ιμο αβαεχκ. Ζ ηαηάεθζρζξ ηαζ μ πυκμξ υιςξ ηδξ 

ροπήξ ιμο έηζζ ακεγςμβμκήεδ ηαζ δολήεδ.  

Ψαθ. 38,4 ἐεενιάκεδ  ηανδία ιμο ἐκηυξ ιμο, ηαὶ ἐκ ηῆ ιεθέηῃ ιμο 

ἐηηαοεήζεηαζ πῦν. ἐθάθδζα ἐκ βθχζζῃ ιμο·  

Ταθ. 38,4 Φςηζά άκαρε ιέζα εζξ ηδκ ηανδία ιμο. Δνεοκχκ ημ πνυαθδια ηδξ 

εοηοπίαξ ηςκ αζεαχκ ηαζ ηδξ θαζκμιεκζηήξ εβηαηαθείρεςξ ηςκ δζηαίςκ 

δζεάκεδκ κα ηαίδ πονηασά ιέζα ιμο. Ρμηε πθέμκ ςιίθδζεκ δ βθχζζα 

ιμο ηαζ είπα πνμξ ημκ Θονζμκ·  

Ψαθ. 38,5 βκχνζζυκ ιμζ, Κφνζε, ηὸ πέναξ ιμο ηαὶ ηὸκ ἀνζειὸκ ηκ ιενκ 

ιμο, ηίξ ἐζηζκ, ἵκα βκ ηί ὑζηεν ἐβχ.  

Ταθ. 38,5 Πε παναηαθχ, Θονζε, ηαηάζηδζε εζξ ειέ βκςζηυκ, πυηε εα έθεδ ημ ηένια 

ηδξ γςήξ ιμο ηαζ πμίμξ είκαζ μ ανζειυξ ηςκ διενχκ ιμο, δζα κα εκκμήζς 

ηαηά ημ δζάζηδια αοηυ ηαζ κα ακαπθδνχζς ημ οζηένδιά ιμο.  

Ψαθ. 38,6 ἰδμὺ παθαζζηὰξ ἔεμο ηὰξ ιέναξ ιμο, ηαὶ  ὑπυζηαζίξ ιμο ὡζεὶ 

μὐεὲκ ἐκχπζυκ ζμο· πθὴκ ηὰ ζφιπακηα ιαηαζυηδξ, πᾶξ ἄκενςπμξ 

γκ. (δζάραθια).  

Ταθ. 38,6 Κεηνδιέκαζ ηαζ πμθφ μθίβαζ είκαζ αζ διέναζ ιμο ηαζ δ γςδ ιμο, ςξ έκα 

ηίπμηε είκαζ ειπνυξ εζξ ηδκ αζςκζυηδηά ζμο. Ρα πάκηα εζξ ηδκ γςήκ ημο 

ακενχπμο είκαζ ιάηαζα. Θαζ αοηυξ μ άκενςπμξ είκαζ ιαηαζυηδξ.  



Ψαθ. 38,7 ιέκημζβε ἐκ εἰηυκζ δζαπμνεφεηαζ ἄκενςπμξ, πθὴκ ιάηδκ ηανάζζεηαζ· 

εδζαονίγεζ ηαὶ μὐ βζκχζηεζ ηίκζ ζοκάλεζ αὐηά.  

Ταθ. 38,7 Ξνάβιαηζ ζακ ιζα ζηζχδδξ εζηχκ, πμο εκηυξ μθίβμο ζαήκεζ, πμνεφεηαζ μ 

άκενςπμξ δζα ιέζμο ημο μναημφ αοημφ ηυζιμο. Γεκ εέθεζ υιςξ κα 

παναδεπεή αοηήκ ηδκ αθήεεζακ, δζα ημφημ ηανάζζεηαζ ηαζ ημπζάγεζ ηαζ 

ιμπεεί. Θδζαονίγεζ ηαζ δεκ βκςνίγεζ εζξ πμίμκ εα αθήζδ ημοξ εδζαονμφξ 

ημο, υηακ εα απμεάκδ.  

Ψαθ. 38,8 ηαὶ κῦκ ηίξ  ὑπμιμκή ιμο; μὐπὶ ὁ Κφνζμξ; ηαὶ  ὑπυζηαζίξ ιμο 

πανὰ ζμί ἐζηζκ.  

Ταθ. 38,8 Θαζ ηχνα, θμζπυκ, αθμφ ηυζμκ αναπφξ είκαζ μ αίμξ ηαζ ιάηαζαζ αζ 

πνμζπάεεζαζ ηςκ ακενχπςκ, ηζ πενζιέκς εδχ εβχ; Ξμζά είκαζ ηαζ πμία 

πνέπεζ κα είκαζ δ εθπίξ ιμο; Δθπίξ ιμο δεκ είκαζ μ Θονζμξ; Βεααίςξ. Δζξ 

ζέ, Θονζε, εκαπμεέης ιε ειπζζημζφκδκ υθδκ ιμο ηδκ φπανλζκ.  

Ψαθ. 38,9 ἀπὸ παζκ ηκ ἀκμιζκ ιμο ῥῦζαί ιε, ὄκεζδμξ ἄθνμκζ ἔδςηάξ ιε.  

Ταθ. 38,9 Ποβπχνδζε υθαξ ηαξ αιανηίαξ ιμο, δζυηζ ελ αζηίαξ αοηχκ επέηνερεξ, κα 

βίκς πενίβεθςξ ηςκ αζεαχκ ακενχπςκ.  

Ψαθ. 38,10 ἐηςθχεδκ ηαὶ μὐη ἢκμζλα ηὸ ζηυια ιμο, ὅηζ ζὺ ἐπμίδζαξ.  

Ταθ. 38,10 Δβζκα ηςθυξ ηαζ αιίθδημξ, δεκ ήκμζλα ημ ζηυια ιμο, δζα κα 

παναπμκεεχ, δζυηζ ζο επέηνερεξ κα έθεμοκ εζξ αάνμξ ιμο αζ δμηζιαζίαζ 

ηαζ αζ εθίρεζξ αοηαί.  

Ψαθ. 38,11 ἀπυζηδζμκ ἀπ᾿ ἐιμῦ ηὰξ ιάζηζβάξ ζμο· ἀπὸ βὰν ηξ ἰζπφμξ ηξ 

πεζνυξ ζμο ἐβὼ ἐλέθζπμκ.  

Ταθ. 38,11 Απμιάηνοκε απυ ειέ ηαξ δζηαίαξ ιαζηζβχζεζξ ζμο, παφζε πθέμκ κα ιε 

ηζιςνήξ, δζυηζ είκαζ πμθφ ζζπονά ηα παζδαβςβζηά ηηοπήιαηα, πμο 

ηαηαθένεζ ημ πακημδφκαιυκ ζμο πένζ, χζηε ηζκδοκεφς κα ζαήζς.  

Ψαθ. 38,12 ἐκ ἐθεβιμῖξ ὑπὲν ἀκμιίαξ ἐπαίδεοζαξ ἄκενςπμκ ηαὶ ἐλέηδλαξ ὡξ 



ἀνάπκδκ ηὴκ ροπὴκ αὐημῦ· πθὴκ ιάηδκ ηανάζζεηαζ πᾶξ ἄκενςπμξ. 

(δζάραθια).  

Ταθ. 38,12 Κε ηζιςνίαξ παζδαβςβείξ ημκ άκενςπμκ ελ αζηίαξ ηςκ αιανηζχκ ημο. 

Υζάκ ζζηυκ ανάπκδξ εφεναοζημκ ηάκεζξ ηδκ γςήκ ημο. Σςνίξ ηδκ 

αμήεεζάκ ζμο, ηάεε άκενςπμξ ιαηαίςξ ηανάζζεηαζ ηαζ ημπζάγεζ ηαζ 

εδζαονίγεζ.  

Ψαθ. 38,13 εἰζάημοζμκ ηξ πνμζεοπξ ιμο, Κφνζε, ηαὶ ηξ δεήζεχξ ιμο, 

ἐκχηζζαζ ηκ δαηνφςκ ιμο· ιὴ παναζζςπήζῃξ, ὅηζ πάνμζημξ ἐβχ 

εἰιζ πανὰ ζμὶ ηαὶ πανεπίδδιμξ ηαεὼξ πάκηεξ μἱ παηένεξ ιμο.  

Ταθ. 38,13 Αημοζε, θμζπυκ, Θονζε, ηδκ πνμζεοπήκ ιμο. Γέλαζ ηδκ δέδζίκ ιμο, ίδε ηα 

δάηνοά ιμο, άημοζε ημοξ θοβιμφξ ηςκ ενήκςκ ιμο. Κδ ηςθεφζδξ, δζυηζ 

πνμζςνζκυξ ηαζ λέκμξ είιαζ εζξ ηδκ βδκ αοηήκ, υπςξ ηαζ μζ πνυβμκμί ιμο.  

Ψαθ. 38,14 ἄκεξ ιμζ, ἵκα ἀκαρφλς πνὸ ημῦ ιε ἀπεθεεῖκ ηαὶ μὐηέηζ ιὴ ὑπάνλς. 

Ταθ. 38,14 Αθδζέ ιε, έζης ηαζ επ' μθίβμκ· πάρε κα ιε ηζιςνήξ, δζα κα ακαημοθζζεχ 

ηαζ κα εφνς ηάπμζακ ακαροπήκ, πνζκ δ θφβς απυ ηδκ γςήκ αοηήκ, μπυηε 

ηαζ δεκ εα οπάνπς πθέμκ επί ηδξ βδξ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 39 (Μαζ. 40) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ραθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 39,2 πμιέκςκ ὑπέιεζκα ηὸκ Κφνζμκ, ηαὶ πνμζέζπε ιμζ ηαὶ εἰζήημοζε ηξ 

δεήζεχξ ιμο  

Ταθ. 39,2 Κε πμθθήκ οπμιμκήκ ηαζ εθπίδα ηαηά ημ δζάζηδια ηδξ εθίρεχξ ιμο 



επενίιεκα ηδκ αμήεεζακ πανά ημο Θονίμο. Θαζ μ Θονζμξ ιε επνυζελεκ, 

εδέπεδ εοιεκχξ ηδκ δέδζίκ ιμο.  

Ψαθ. 39,3 ηαὶ ἀκήβαβέ ιε ἐη θάηημο ηαθαζπςνίαξ ηαὶ ἀπὸ πδθμῦ ἰθφμξ ηαὶ 

ἔζηδζεκ ἐπὶ πέηνακ ημὺξ πυδαξ ιμο ηαὶ ηαηδφεοκε ηὰ δζααήιαηά 

ιμο  

Ταθ. 39,3 Κε ακέζονεκ απυ ημκ θάηημκ, υπμο εηαθαζπςνμφιδκ, έαβαθε ηα πυδζα 

ιμο απυ ημ ηέθια, ζημ μπμίμκ είπα αοεζζεήήηαί ημθθήζεζ, ηαζ ηα 

εημπμεέηδζεκ ζημκ ζηενευκ ανάπμκ. Θαεςδήβδζεκ έπεζηα ηδκ πμνείακ 

ηδξ γςήξ ιμο ζημκ μνευκ ηαζ αζθαθή δνυιμκ ηδξ πνμυδμο.  

Ψαθ. 39,4 ηαὶ ἐκέααθεκ εἰξ ηὸ ζηυια ιμο ᾆζια ηαζκυκ, ὕικμκ ηῶ Θεῶ ικ· 

ὄρμκηαζ πμθθμὶ ηαὶ θμαδεήζμκηαζ ηαὶ ἐθπζμῦζζκ ἐπὶ Κφνζμκ.  

Ταθ. 39,4 Δεεζεκ ζημ ζηυια ιμο κέμκ άζια, φικμκ δμλμθμβίαξ ηαζ εοπανζζηίαξ 

πνμξ αοηυκ δζα ηαξ πμθθάξ, παθαζάξ ηαζ κέαξ, εοενβεζίαξ ημο. Ξμθθμί 

άκενςπμζ εα ζδμφκ ηα εαοιαζηά ένβα ημο, εα εοθααδεμφκ ημκ Θονζμκ 

ηαζ εα ζηδνίλμοκ εζξ αοηυκ ηαξ εθπίδαξ ηςκ.  

Ψαθ. 39,5 ιαηάνζμξ ἀκήν, μὗ ἐζηζ ηὸ ὄκμια Κονίμο ἐθπὶξ αὐημῦ, ηαὶ μὐη 

ἐπέαθερεκ εἰξ ιαηαζυηδηαξ ηαὶ ιακίαξ ρεοδεῖξ.  

Ταθ. 39,5 Ρνζζεοηοπζζιέκμξ ηαζ εοθμβδιέκμξ είκαζ μ άκενςπμξ, μ μπμίμξ έπεζ ηδκ 

εθπίδα ημο ζημκ Θευκ ηαζ δεκ έννζλε ηα ιάηζα ημο ζημκ ιάηαζμκ πθμφημκ, 

εζξ ηδκ δυλακ, εζξ ηαξ ιακίαξ ηαζ ελάθθμοξ ρεοδμπνμθδηείαξ ιάβςκ ηαζ 

ιάκηεςκ.  

Ψαθ. 39,6 πμθθὰ ἐπμίδζαξ ζφ, Κφνζε ὁ Θευξ ιμο, ηὰ εαοιάζζά ζμο, ηαὶ ημῖξ 

δζαθμβζζιμῖξ ζμο μὐη ἔζηζ ηίξ ὁιμζςεήζεηαί ζμζ· ἀπήββεζθα ηαὶ 

ἐθάθδζα, ἐπθδεφκεδζακ ὑπὲν ἀνζειυκ.  

Ταθ. 39,6 Πο, Θονζε ηαζ Θεέ ιμο, πμθθά εαοιαζηά ένβα έηαιεξ ηαζ ηακείξ απυ ημοξ 

ακενχπμοξ δ ημοξ ρεοδείξ εεμφξ δεκ διπμνεί κα ζοβηνζεή πνμξ ζέ, ςξ 

πνμξ ηαξ πακζυθμοξ ηαζ πακαβάεμοξ ζηέρεζξ ηαζ αμοθάξ ζμο. 



Ακήββεζθα ηαζ δζεθάθδζα αοηάξ. πενααίκμοκ υιςξ ηάεε ανζειυκ ηαζ 

οπμθμβζζιυκ.  

Ψαθ. 39,7 εοζίακ ηαὶ πνμζθμνὰκ μὐη εέθδζαξ, ζια δὲ ηαηδνηίζς ιμζ· 

ὁθμηαοηχιαηα ηαὶ πενὶ ἁιανηίαξ μὐη ἐγήηδζαξ.  

Ταθ. 39,7 Γειάημξ εοβκςιμζφκδκ δεέθδζα κα ζμο πνμζθένς εοζίακ, αθθά ζο μφηε 

αζιαηδνάκ μφηε ακαίιαηημκ εοζίακ δ άθθαξ πνμζθμνάξ δεέθδζεξ. Κμο 

έδςζεξ ηέθεζμκ ζχια, πνμζηζζιέκμκ ιε θμβζηήκ ηαζ αεάκαημκ ροπήκ, δζα 

κα ζμο ημ πνμζθένς εοάνεζημκ εοζίακ. Αοηυ εγήηδζεξ ηαζ υπζ εοζίαξ 

γχςκ ηαζμιέκαξ ελ μθμηθήνμο ζημ εοζζαζηήνζμκ, μφηε ελζθαζηήνζμοξ 

πενί αιανηίαξ εοζίαξ.  

Ψαθ. 39,8 ηυηε εἶπμκ· ἰδμὺ ἣης, ἐκ ηεθαθίδζ αζαθίμο βέβναπηαζ πενὶ ἐιμῦ·  

Ταθ. 39,8 Νηακ εβκχνζζα ημ εέθδιά ζμο ηαζ ηζ γδηείξ απυ ειέ, ηυηε είπα· ζδμφ εβχ 

ένπμιαζ κα ηεεχ οπυ ηαξ δζαηαβάξ ζμο. Δκ πενζθήρεζ εζξ ηα αζαθίμκ ημο 

Λμιμο είκαζ βναιιέκμκ δζ' ειέ, πςξ εα εοανεζηήζς εζξ ζέ.  

Ψαθ. 39,9 ημῦ πμζζαζ ηὸ εέθδιά ζμο, ὁ Θευξ ιμο, ἐαμοθήεδκ ηαὶ ηὸκ κυιμκ 

ζμο ἐκ ιέζῳ ηξ ημζθίαξ ιμο.  

Ταθ. 39,9 Ξνέπεζ, δδθαδή, κα εηηεθχ ημ εέθδιά ζμο, ς Θεέ ιμο. Δπυεδζα ηαζ 

δεέθδζα ημκ Λμιμκ ζμο ιε υθδκ ηδκ ηανδίακ ιμο, ιε υθα ιμο ηα 

ζπθάβπκα, Θονζε.  

Ψαθ. 39,10 εὐδββεθζζάιδκ δζηαζμζφκδκ ἐκ ἐηηθδζίᾳ ιεβάθῃ· ἰδμὺ ηὰ πείθδ ιμο 

μὐ ιὴ ηςθφζς· Κφνζε, ζὺ ἔβκςξ.  

Ταθ. 39,10 Δηήνολα πναξ υθμοξ, εζξ ιεβάθαξ ζοβηεκηνχζεζξ θαχκ, ηδκ δζηαζμζφκδκ 

ζμο. Ηδμφ, μφηε διπυδζζα μφηε εα ζθαθίζς πμηέ ηα πείθδ ιμο, κα 

δζαηδνφηημοκ αοηά. Θονζε, ζο βκςνίγζημφημ.  

Ψαθ. 39,11 ηὴκ δζηαζμζφκδκ ζμο μὐη ἔηνορα ἐκ ηῆ ηανδίᾳ ιμο, ηὴκ ἀθήεεζάκ 

ζμο ηαὶ ηὸ ζςηήνζυκ ζμο εἶπα, μὐη ἔηνορα ηὸ ἔθευξ ζμο ηαὶ ηὴκ 

ἀθήεεζάκ ζμο ἀπὸ ζοκαβςβξ πμθθξ.  



Ταθ. 39,11 Ξμηέ δεκ έηνορα ιέζα εζξ ηδκ ηανδίακ ιμο ηαζ δεκ πανεζζχπδζα ηδκ 

δζηαζμζφκδκ ζμο. Αθθά ηδκ αθήεεζακ ηςκ θυβςκ ζμο ηαζ ηδκ αλζμπζζηίακ 

ηςκ οπμζπέζεχκ ζμο ηαζ ηδκ ζςηδνίακ, πμο ιμο επάνζζεξ, ηδκ 

ακήββεζθα. Γεκ απέηνορα ημ έθευξ ζμο ηαζ ηδκ αθήεεζάκ ζμο απυ 

ζφκαλζκ πμθθμφ θαμφ.  

Ψαθ. 39,12 ζὺ δέ, Κφνζε, ιὴ ιαηνφκῃξ ημὺξ μἰηηζνιμφξ ζμο ἀπ᾿ ἐιμῦ· ηὸ ἔθευξ 

ζμο ηαὶ  ἀθήεεζά ζμο δζαπακηὸξ ἀκηζθάαμζκηυ ιμο.  

Ταθ. 39,12 Πο θμζπυκ, Θονζε, ιδ απμιαηνφκδξ απυ ειέ ημ έθευξ ζμο ηαζ ηδκ 

εοζπθαβπκίακ ζμο. Ρμ έθευξ ζμο ηαζ δ αθήεεζά ζμο αξ ιε ζοβηναημφκ ηαζ 

αξ ιε εκζζπφμοκ πάκημηε.  

Ψαθ. 39,13 ὅηζ πενζέζπμκ ιε ηαηά, ὧκ μὐη ἔζηζκ ἀνζειυξ, ηαηέθααυκ ιε αἱ 

ἀκμιίαζ ιμο, ηαὶ μὐη δοκήεδκ ημῦ αθέπεζκ· ἐπθδεφκεδζακ ὑπὲν 

ηὰξ ηνίπαξ ηξ ηεθαθξ ιμο, ηαὶ  ηανδία ιμο ἐβηαηέθζπέ ιε.  

Ταθ. 39,13 Γζυηζ ιε εηφηθςζακ πμθθαί ζοιθμναί, ακανίειδημζ. Δπεζακ επάκς ιμο 

αζ ηζιςνίαζ δζα ηαξ ακμιίαξ ιμο ηαζ ηζκδοκεφς κα πάζς ημ θςξ ηςκ 

μθεαθιχκ ιμο. Αζ αιανηίαζ ιμο επθδεφκεδζακ πενζζζυηενμκ απυ ηαξ 

ηνίπαξ ηδξ ηεθαθήξ ιμο ηαζ μ ζενυξ εκεμοζζαζιυξ ηαζ ημ ζεέκμξ ηδξ 

ηανδίαξ ιμο ιε έπμοκ εβηαηαθείρεζ.  

Ψαθ. 39,14 εὐδυηδζμκ, Κφνζε, ημῦ ῥφζαζεαί ιε· Κφνζε, εἰξ ηὸ αμδεζαί ιμζ 

πνυζπεξ.  

Ταθ. 39,14 Δοδυηδζε θμζπυκ, Θονζε, κα ιε θοηνχζδξ απυ ηδκ ηαηάζηαζζκ αοηήκ. 

Θονζε, ζπεφζε εζξ ηδκ αμήεεζάκ ιμο.  

Ψαθ. 39,15 ηαηαζζποκεείδζακ ηαὶ ἐκηναπείδζακ ἅια μἱ γδημῦκηεξ ηὴκ ροπήκ 

ιμο ημῦ ἐλᾶναζ αὐηήκ· ἀπμζηναθείδζακ εἰξ ηὰ ὀπίζς ηαὶ 

ηαηαζζποκεείδζακ μἱ εέθμκηέξ ιμζ ηαηά·  

Ταθ. 39,15 Αξ ηαηαζζποκεμφκ ηαζ αξ εκηνμπζαζεμφκ υθμζ ιαγή αοημί, πμο γδημφκ κα 

αθαζνέζμοκ ηδκ γςήκ ιμο. Αξ ζηνέρμοκ πακζηυαθδημζ ηα κχηα ηςκ ηαζ 



αξ ηναπμφκ ηαηεκηνμπζαζιέκμζ εζξ θοβήκ, υζμζ εέθμοκ ηδκ ζοιθμνάκ 

ιμο ηαζ ηδκ ηαηαζηνμθήκ ιμο.  

Ψαθ. 39,16 ημιζζάζεςζακ παναπνια αἰζπφκδκ αὐηκ μἱ θέβμκηέξ ιμζ· εὖβε, 

εὖβε.  

Ταθ. 39,16 Αξ πάνμοκ αιέζςξ ςξ ιζζευκ ηδξ ηαηυηδηυξ ηςκ ηδκ εκηνμπήκ, αοημί μζ 

μπμίμζ επζπαίνμοκ δζα ηαξ ζοιθμνάξ ιμο ηαζ θέβμοκ εφβε, εφβε.  

Ψαθ. 39,17 ἀβαθθζάζεςζακ ηαὶ εὐθνακεήηςζακ ἐπὶ ζμὶ πάκηεξ μἱ γδημῦκηέξ ζε, 

Κφνζε, ηαὶ εἰπάηςζακ δζαπακηυξ· ιεβαθοκεήης ὁ Κφνζμξ, μἱ 

ἀβαπκηεξ ηὸ ζςηήνζυκ ζμο.  

Ταθ. 39,17 Αξ πθδιιονίζμοκ δε απυ αβαθθίαζζκ ηαζ πανάκ ημκηά ζμο εηείκμζ, μζ 

μπμίμζ ζε πμεμφκ ηαζ ζε επζηαθμφκηαζ. Αοημί, μζ μπμίμζ ζε αβαπμφκ ηαζ 

απυ ζε πενζιέκμοκ ηαζ παίνκμοκ ηδκ ζςηδνίακ ηςκ, αξ θέβμοκ πάκημηε 

δμλαζιέκμξ αξ είκαζ μ Θονζμξ.  

Ψαθ. 39,18 ἐβὼ δὲ πηςπυξ εἰιζ ηαὶ πέκδξ, Κφνζμξ θνμκηζεῖ ιμο. αμδευξ ιμο ηαὶ 

ὑπεναζπζζηήξ ιμο εἶ ζφ· ὁ Θευξ ιμο, ιὴ πνμκίζῃξ. 

Ταθ. 39,18 Δβχ δε είιαζ πηςπυξ ηαζ άεθζμξ. Δθπίγς υιςξ ηαζ πζζηεφς αηθυκδηα υηζ 

μ Θονζμξ εα θννκηίζδ δζ' ειέ. Πο, Θονζε, είζαζ αμδευξ ηαζ οπεναζπζζηήξ 

ιμο. Κδ ανβμπμνήζδξ κα ιε αμδεήζδξ εζξ ηδκ πενίζηαζίκ ιμο αοηήκ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 40 (Μαζ. 41) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ραθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 40,2 Μαηάνζμξ ὁ ζοκζκ ἐπὶ πηςπὸκ ηαὶ πέκδηα· ἐκ ιένᾳ πμκδνᾷ 



ῥφζεηαζ αὐηὸκ ὁ Κφνζμξ.  

Ταθ. 40,2 Καηάνζμξ είκαζ μ άκενςπμξ εηείκμξ, πμο ηαηακμεί ηδκ εέζζκ ημο πηςπμφ 

ηαζ ημο πέκδημξ, ημκ ζοιπαεεί ηαζ εκδζαθένεηαζ δζ' αοηυκ. Αοηυκ εζξ 

διένακ δφζημθμκ εα ημκ αμδεήζδ μ Θονζμξ δζ' αοηήκ ηδκ ηαθςζφκδκ 

ημο.  

Ψαθ. 40,3 Κφνζμξ δζαθοθάλαζ αὐηὸκ ηαὶ γήζαζ αὐηὸκ ηαὶ ιαηανίζαζ αὐηὸκ ἐκ ηῆ 

βῆ ηαὶ ιὴ παναδῶ αὐηὸκ εἰξ πεῖναξ ἐπενκ αὐημῦ.  

Ταθ. 40,3 Ν Θονζμξ εα ημκ δζαθφθαλδ απυ ηάεε ηίκδοκμκ. Θα ημο πανίζδ 

ιαηνυηδηα γςήξ ηαζ αζθάθεζακ. Θα ημκ ηαηαζηήζδ εοηοπζζιέκμκ ηαζ 

πανμφιεκμκ ζημκ ηυζιμκ αοηυκ ηαζ δεκ εα ημκ παναδχζδ πμηέ εζξ ηα 

πένζα ηςκ επενχκ ημο.  

Ψαθ. 40,4 Κφνζμξ αμδεήζαζ αὐηῶ ἐπὶ ηθίκδξ ὀδφκδξ αὐημῦ· ὅθδκ ηὴκ ημίηδκ 

αὐημῦ ἔζηνεραξ ἐκ ηῆ ἀῤῥςζηίᾳ αὐημῦ.  

Ταθ. 40,4 Ν Θονζμξ εα ημκ αμδεήζδ κα εβενεή οβζήξ απυ ηδκ ηθίκδκ ημο. Λαζ, 

Θονζε, εα ιεηααάθδξ ημ ζηνχια ημο, υπμο ηαηάηεζηαζ αζεεκήξ ηαζ 

πμκχκ, εζξ ηθίκδκ ακέζεςξ, υπμο οβζήξ εα ακαπαφεηαζ.  

Ψαθ. 40,5 ἐβὼ εἶπα· Κφνζε, ἐθέδζυκ ιε, ἴαζαζ ηὴκ ροπήκ ιμο, ὅηζ ἣιανηυκ ζμζ.  

Ταθ. 40,5 Δβχ, ηαηά ημ δζάζηδια ηδξ αζεεκείαξ ιμο, πνμζδοπήεδκ ηαζ είπα πνμξ 

ημκ Θευκ· Θονζε, εθέδζυκ ιε. Θενάπεοζε ηδκ γςήκ ιμο απυ ηδκ 

αζεέκεζάκ ηδξ, δζυηζ εζξ ζε διάνηδζα ηαζ ελ αζηίαξ ηδξ αιανηίαξ ιμο 

δζεέκδζα.  

Ψαθ. 40,6 μἱ ἐπενμί ιμο εἶπακ ηαηά ιμζ· πυηε ἀπμεακεῖηαζ, ηαὶ ἀπμθεῖηαζ ηὸ 

ὄκμια αὐημῦ;  

Ταθ. 40,6 Νζ επενμί ιμο είπακ θυβζα ηαηεκηνεπή ηαζ πμκδνά εκακηίμκ ιμο· Ξμηε εα 

απμεάκδ ηαζ εα ζαήζδ αοηυξ ηαζ ημ υκμιά ημο απυ ηδκ βδκ;  

Ψαθ. 40,7 ηαὶ εἰζεπμνεφεημ ημῦ ἰδεῖκ, ιάηδκ ἐθάθεζ·  ηανδία αὐημῦ 



ζοκήβαβεκ ἀκμιίακ ἑαοηῶ, ἐλεπμνεφεημ ἔλς ηαὶ ἐθάθεζ ἐπὶ ηὸ αὐηυ.  

Ταθ. 40,7 Θαζ εάκ ηακείξ απυ ημοξ ηαηεκηνεπείξ αοημφξ ακενχπμοξ εζζήνπεημ ζημκ 

μίηυκ ιμο, ηάπα πνμξ επίζηερίκ ιμο, έθεβε πνμξ ειέ θυβζα δυθζα ηαζ 

οπμηνζηζηά. Ποβπνυκςξ δε δ ηανδία ημο ζοκήενμζγε ηαζ εζπεδίαγε 

ζοημθακηίαξ ηαζ δζααμθάξ, αζ μπμίαζ ηεθζηχξ εα ελεζπμφζακ εζξ αάνμξ 

ημο. Δαβαζκεκ έλς απυ ημ δςιάηζυκ ιμο ηαζ ζογδημφζε ηαηά εκακηίμκ 

ιμο.  

Ψαθ. 40,8 ηαη᾿ ἐιμῦ ἐρζεφνζγμκ πάκηεξ μἱ ἐπενμί ιμο, ηαη᾿ ἐιμῦ ἐθμβίγμκημ 

ηαηά ιμζ·  

Ταθ. 40,8 Δρζεφνζγακ υθμζ αοημί μζ επενμί ιμο εκακηίμκ ιμο. Γζεθμβίγμκημ πάκημηε 

ηαηά εζξ αάνμξ ιμο.  

Ψαθ. 40,9 θυβμκ πανάκμιμκ ηαηέεεκημ ηαη᾿ ἐιμῦ· ιὴ ὁ ημζιχιεκμξ μὐπὶ 

πνμζεήζεζ ημῦ ἀκαζηκαζ;  

Ταθ. 40,9 Ιμβμοξ ρεοδείξ ηαζ ακηζεέημοξ πνμξ ημκ κυιμκ ημο Θεμφ έεεηακ εζξ 

ηοηθμθμνίακ εκακηίμκ ιμο ηαζ έθεβακ· Κδπςξ ηαζ δεκ πνυηεζηαζ πμηέ κα 

ζδηςεή πθέμκ οβζήξ, αοηυξ μ αζεεκήξ, πμο ηαηάηεζηαζ ηαζ ημζιάηαζ εζξ 

ηδκ ηθίκδκ ημο;  

Ψαθ. 40,10 ηαὶ βὰν ὁ ἄκενςπμξ ηξ εἰνήκδξ ιμο, ἐθ᾿ ὃκ ἢθπζζα, ὁ ἐζείςκ 

ἄνημοξ ιμο, ἐιεβάθοκεκ ἐπ᾿ ἐιὲ πηενκζζιυκ.  

Ταθ. 40,10 Νπζ δε ιυκμκ μζ επενμί ιμο, αθθά ηαζ μ επζζηήεζμξ θίθμξ ιμο, ζημκ 

μπμίμκ είπα ζηδνίλεζ ηαξ εθπίδαξ ιμο, αοηυξ μ μπμίμξ έηνςβε εζξ ηδκ 

ηνάπεγάκ ιμο ημ θάβδηυκ ιμο, ηαηέθενε εκακηίμκ ιμο ιεβάθμκ 

θάηηζζια.  

Ψαθ. 40,11 ζὺ δέ, Κφνζε, ἐθέδζυκ ιε ηαὶ ἀκάζηδζυκ ιε, ηαὶ ἀκηαπμδχζς 

αὐημῖξ.  

Ταθ. 40,11 Πο θμζπυκ, Θονζε, εθέδζέ ιε, ζπθαβπκίζμο ιε, ζήηςζέ ιε απυ ηδκ ηθίκδκ 

ηδξ αζεεκείαξ ιμο, ηαζ εβχ εα ακηαπμδχζς ηα πνέπμκηα εζξ εηείκμοξ, 



πμο ιε αδζημφκ.  

Ψαθ. 40,12 ἐκ ημφηῳ ἔβκςκ ὅηζ ηεεέθδηάξ ιε, ὅηζ μὐ ιὴ ἐπζπανῆ ὁ ἐπενυξ ιμο 

ἐπ᾿ ἐιέ.  

Ταθ. 40,12 Κε αοηυ ημ εαοιαζηυκ ένβμκ ημο εθέμοξ ζμο εα έπς πεζζεή, υηζ 

απμθαιαάκς ηδκ εφκμζάκ ζμο. Σανζξ εζξ αοηυ δεκ εα ηαηαζηναθχ ηαζ 

δεκ εα πανή εζξ αάνμξ ιμο μ επενυξ ιμο.  

Ψαθ. 40,13 ἐιμῦ δὲ δζὰ ηὴκ ἀηαηίακ ἀκηεθάαμο, ηαὶ ἐαεααίςζάξ ιε ἐκχπζυκ ζμο 

εἰξ ηὸκ αἰκα.  

Ταθ. 40,13 Πο, δζα ηδκ αεςυηδηά ιμο αοηήκ, ιε εζηήνζλεξ ζημ πανεθευκ ηαζ εα ιε 

οπμζηήνζλδξ ηαζ ηχνα. Ρδκ αμήεεζάκ ζμο αοηήκ εζξ ειέ εα ηδκ 

ηαηαζηήζδξ ιυκζιμκ ηαζ εζξ υθαξ ηαξ επενπμιέκαξ βεκεάξ.  

Ψαθ. 40,14 εὐθμβδηὸξ Κφνζμξ ὁ Θεὸξ Ἰζναὴθ ἀπὸ ημῦ αἰκμξ ηαὶ εἰξ ηὸκ αἰκα. 

βέκμζημ, βέκμζημ. 

Ταθ. 40,14 Αξ είκαζ δμλαζιέκμξ μ Θονζμξ, μ Θευξ ημο ζζναδθζηζημφ θαμφ, ζημοξ 

αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ, αιήκ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 41 (Μαζ. 42) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· εἰξ ζφκεζζκ ημῖξ οἱμῖξ Κμνέ. 

Ψαθ. 41,2 Ὅκ ηνυπμκ ἐπζπμεεῖ  ἔθαθμξ ἐπὶ ηὰξ πδβὰξ ηκ ὑδάηςκ, μὕηςξ 

ἐπζπμεεῖ  ροπή ιμο πνυξ ζέ, ὁ Θευξ.  

Ταθ. 41,2 Νπςξ δ δζραζιέκδ έθαθμξ πμεεί πμθφ ηαζ ηνέπεζ εζξ ηαξ πδβάξ ηςκ 

ηαεανχκ οδάηςκ, έηζζ ηαζ δ ροπή ιμο πμεεί ζέ, ς Θεέ ιμο.  



Ψαθ. 41,3 ἐδίρδζεκ  ροπή ιμο πνὸξ ηὸκ Θευκ, ηὸκ ἰζπονυκ, ηὸκ γκηα· πυηε 

ἣλς ηαὶ ὀθεήζμιαζ ηῶ πνμζχπῳ ημῦ Θεμῦ;  

Ταθ. 41,3 Κεβάθδκ δίρακ δζεάκεδ ηαζ αζζεάκεηαζ δ ροπή ιμο δζα ζε ημκ αζςκίςξ 

γχκηα, ημκ πναβιαηζηυκ Θευκ. Ξμηε θμζπυκ εα αλζςεχ ηδξ πανάξ κα 

έθες ηαζ κα ίδς ημκ καυκ, ημκ ζενυκ ηυπμκ ηδξ πανμοζίαξ ζμο, ημο Θεμφ 

ιμο;  

Ψαθ. 41,4 ἐβεκήεδ ηὰ δάηνοά ιμο ἐιμὶ ἄνημξ ιέναξ ηαὶ κοηηὸξ ἐκ ηῶ 

θέβεζεαί ιμζ ηαε᾿ ἑηάζηδκ ιένακ· πμῦ ἐζηζκ ὁ Θευξ ζμο;  

Ταθ. 41,4 Δπέναζα πενζπεηείαξ ηαζ εθίρεζξ. Ρα δάηνοά ιμο έβζκακ δζ' ειέ θαβδηυκ 

ιμο διένακ ηαζ κφηηα, δζυηζ μζ επενμί έθεβακ εκακηίμκ ιμο ηάεε διένακ· 

Ξμο είκαζ μ Θευξ ζμο;  

Ψαθ. 41,5 ηαῦηα ἐικήζεδκ ηαὶ ἐλέπεα ἐπ᾿ ἐιὲ ηὴκ ροπήκ ιμο, ὅηζ δζεθεφζμιαζ 

ἐκ ηυπῳ ζηδκξ εαοιαζηξ ἕςξ ημῦ μἴημο ημῦ Θεμῦ ἐκ θςκῆ 

ἀβαθθζάζεςξ ηαὶ ἐλμιμθμβήζεςξ ἢπμο ἑμνηάγμκημξ.  

Ταθ. 41,5 Αοηυκ εκεεοιήεδκ ηαζ δ ροπή ιμο ελεπφεδ εζξ εενιήκ πνμζεοπήκ. 

Ξζζηεφς υηζ εα αλζςεχ ηδξ ιεβάθδξ ηζιήξ ηαζ πανάξ κα πενάζς ηαζ 

πάθζκ απυ ημκ ζενυκ πχνμκ ηδξ εαοιαζηήξ Πηδκήξ ημο Κανηονίμο ζμο, 

απυ ημκ ζενυκ καυκ ημο Θεμφ ιμο, ιε θςκήκ αβαθθζάζεςξ ηαζ 

δμλμθμβίαξ, ιε εμνηαζηζημφξ ραθιμφξ ηαζ φικμοξ.  

Ψαθ. 41,6 ἱκαηί πενίθοπμξ εἶ,  ροπή ιμο, ηαὶ ἱκαηί ζοκηανάζζεζξ ιε; ἔθπζζμκ 

ἐπὶ ηὸκ Θευκ, ὅηζ ἐλμιμθμβήζμιαζ αὐηῶ· ζςηήνζμκ ημῦ πνμζχπμο 

ιμο ηαὶ ὁ Θευξ ιμο.  

Ταθ. 41,6 Γζαηί θμζπυκ, ς ροπή ιμο, είζαζ πενίθοπμξ; Γζαηί ακαηανάζζεζαζ ελ 

μθμηθήνμο απυ αοηά, πμο αημφεζξ; Δπε ηδκ εθπίδα ζμο ζημκ Θευκ, δζυηζ 

εα έθεδ πάθζκ δ διένα, ηαηά ηδκ μπμίακ εα ημκ δμλμθμβήζς ςξ ζςηήνα 

ιμο ηαζ Θευκ ιμο. Ζ ροπή ιμο εηανάπεδ ηαζ πάθζκ εκηυξ ιμο.  

Ψαθ. 41,7 πνὸξ ἐιαοηὸκ  ροπή ιμο ἐηανάπεδ· δζὰ ημῦημ ικδζεήζμιαί ζμο 



ἐη βξ Ἰμνδάκμο ηαὶ νιςκζείι, ἀπὸ ὄνμοξ ιζηνμῦ.  

Ταθ. 41,7 Γζα ημφημ απυ ηδκ πενζμπήκ αοηήκ, πμο εονίζημιαζ, ημκηά ζημκ 

Ημνδάκδκ, απυ ηαξ ημνοθάξ ημο υνμοξ Δνιχκ, απυ ημκ ιζηνυκ θυθμκ, 

εκεοιμφιαζ ηαζ πάθζκ ζε ηαζ γδηχ πανδβμνίακ απυ ηδκ ακάικδζίκ ζμο.  

Ψαθ. 41,8 ἄαοζζμξ ἄαοζζμκ ἐπζηαθεῖηαζ εἰξ θςκὴκ ηκ ηαηαῤῥαηηκ ζμο, 

πάκηεξ μἱ ιεηεςνζζιμί ζμο ηαὶ ηὰ ηφιαηά ζμο ἐπ᾿ ἐιὲ δζθεμκ.  

Ταθ. 41,8 Νπςξ εδχ ηα φδαηα ημο Ημνδάκμο ζακ ηφιαηα ένπμκηαζ ηαζ ζακ κα 

επζηαθήηαζ ημ έκα ημ άθθμ, υπςξ αημφεηαζ δ αμή ηςκ ηαηανναηηχκ, πμο 

λεπφκμκηαζ απυ ημ υνμξ Δνιχκ, έηζζ επήθεακ ηαζ επένπμκηαζ εκακηίμκ 

ιμο αθθεπάθθδθα υθα ηα αβνζειέκα ηφιαηα ηδξ δζηαίαξ ζμο μνβήξ, αζ 

ζοιθμναί ιμο.  

Ψαθ. 41,9 ιέναξ ἐκηεθεῖηαζ Κφνζμξ ηὸ ἔθεμξ αὐημῦ, ηαὶ κοηηὸξ ᾠδὴ αὐηῶ 

παν᾿ ἐιμί, πνμζεοπὴ ηῶ Θεῶ ηξ γςξ ιμο.  

Ταθ. 41,9 Αθθά μ Θονζμξ εα ιε αμδεήζδ, εα απμζηείθδ εζξ ειέ ημ έθευξ ημο, εα ιε 

επζζηεθεή ηάπμζμκ διένακ ηαζ ηαηά ηδκ επαημθμοεμφζακ κφηηα εα 

ακαπέιρς εοπανζζηδνζμκ ςδήκ, πνμζεοπήκ, πνμξ ημκ Θευκ ηαζ Θονζμκ 

ηδξ γςήξ ιμο.  

Ψαθ. 41,10 ἐν ηῶ Θεῶ· ἀκηζθήπηςν ιμο εἶ· δζαηί ιμο ἐπεθάεμο; ηαὶ ἱκαηί 

ζηοενςπάγςκ πμνεφμιαζ ἐκ ηῶ ἐηεθίαεζκ ηὸκ ἐπενυκ ιμο;  

Ταθ. 41,10 Θα είπς ηυηε, υπςξ θέβς ηαζ ηχνα, ζημκ Θονζμκ· Πο είζαζ μ πνμζηάηδξ 

ιμο, δζαηί έςξ ηχνα ιε εθδζιυκδζεξ; Γζαηί κα δζένπςιαζ ηαξ διέναξ ιμο 

ηαηδθήξ ηαζ πεκεχκ ηαζ μ επενυξ ιμο κα ιε ηαηαεθίαδ;  

Ψαθ. 41,11 ἐκ ηῶ ηαηαεθᾶζεαζ ηὰ ὀζηᾶ ιμο ὠκείδζγυκ ιε μἱ ἐπενμί ιμο, ἐκ ηῶ 

θέβεζκ αὐημφξ ιμζ ηαε᾿ ἑηάζηδκ ιένακ· Πμῦ ἐζηζκ ὁ Θευξ ζμο;  

Ταθ. 41,11 Δκῶ απυ ηδκ πμθθήκ ηαθαζπςνίακ ηαζ μδφκδκ ζοκηνίαμκηαζ ηα μζηά ιμο, 

μζ επενμί ιμο ιε οανίγμοκ, ιε ειπαίγμοκ ηαζ ιμο θέβμοκ ηάεε διένακ· 

Ξμο είκαζ θμζπυκ μ Θευξ ζμο, δζα κα ζε ζχζδ;  



Ψαθ. 41,12 ἱκαηί πενίθοπμξ εἶ,  ροπή ιμο; ηαὶ ἱκαηί ζοκηανάζζεζξ ιε; ἔθπζζμκ 

ἐπὶ ηὸκ Θευκ, ὅηζ ἐλμιμθμβήζμιαζ αὐηῶ· ζςηήνζμκ ημῦ πνμζχπμο 

ιμο ηαὶ ὁ Θευξ ιμο. 

Ταθ. 41,12 Γζαηί, θμζπυκ, είζαζ ηυζμκ θοπδιέκδ, ς ροπή ιμο; Γζαηί ιε ζοβηθμκίγεζξ; 

Δπε ηδκ εθπίδα ζμο ζημκ Θευκ, δζυηζ εα έθεδ ηαζ πάθζκ διένα, πμο εα 

δμλμθμβήζς ημκ Θονζμκ, ημκ ζςηήνα ιμο ηαζ Θευκ ιμο, ζημκ ζενυκ καυκ 

ημο.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 42 (Μαζ. 43) 

  

Ψαθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 42,1 Κνῖκυκ ιε, ὁ Θευξ, ηαὶ δίηαζμκ ηὴκ δίηδκ ιμο ἐλ ἔεκμοξ μὐπ ὁζίμο· 

ἀπὸ ἀκενχπμο ἀδίημο ηαὶ δμθίμο ῥῦζαί ιε.  

Ταθ. 42,1 Θονζε ηαζ Θεέ ιμο, ζο μ δίηαζμξ ηνζηήξ, ηάιε ηδκ δζηαίακ οπέν ειμφ 

ηνίζζκ ζμο, δίηαζε ηδκ οπυεεζίκ ιμο εκακηίμκ εκυξ έεκμοξ ακμζίμο ηαζ 

λέκμο πνμξ ζέ. Γθφηςζέ ιε ηαζ ζχζε ιε απυ ηάεε άδζημκ ηαζ δυθζμκ 

άκενςπμκ.  

Ψαθ. 42,2 ὅηζ ζὺ εἶ ὁ Θεὸξ ηναηαίςιά ιμο· ἱκαηί ἀπχζς ιε; ηαὶ ἱκαηί 

ζηοενςπάγςκ πμνεφμιαζ ἐκ ηῶ ἐηεθίαεζκ ηὸκ ἐπενυκ ιμο;  

Ταθ. 42,2 Γζυηζ ζο, ς Θεέ ιμο, είζαζ δ ηναηαζά πνμζηαζία ιμο ηαζ δφκαιζξ. Γζαηί 

θαίκεηαζ, ζακ κα ιε απχεδζεξ απυ ημκηά ζμο; Γζαηί ιε εβηαηέθεζρεξ, 

χζηε εβχ κα δζένπμιαζ ηαξ διέναξ ιμο ζηοενςπυξ ηαζ εθζιιέκμξ, ηαε' 

μκ πνυκμκ ιε ηαηααανφκεζ ηαζ ιε ηαηαπαηεί μ επενυξ ιμο;  

Ψαθ. 42,3 ἐλαπυζηεζθμκ ηὸ θξ ζμο ηαὶ ηὴκ ἀθήεεζάκ ζμο· αὐηά ιε ὡδήβδζακ 



ηαὶ ἢβαβυκ ιε εἰξ ὄνμξ ἅβζυκ ζμο ηαὶ εἰξ ηὰ ζηδκχιαηά ζμο.  

Ταθ. 42,3 Πηείθε ημ θοηνςηζηυκ ηαζ πανιυζοκμκ ζδζηυκ ζμο θςξ. Γείλε βνήβμνα ηδκ 

αθήεεζάκ ζμο, ηήνδζε ηαξ οπμζπέζεζξ ζμο πενί ηδξ ζςηδνίαξ ιμο. Ρμ 

ζδζηυκ ζμο θςξ ηαζ δ αθήεεζά ζμο ιε ςδήβδζακ αζθαθχξ ηαζ εα ιε 

θένμοκ ζημ άβζμκ υνμξ, εζξ ηα ζηδκχιαηα ηα ζδζηά ζμο.  

Ψαθ. 42,4 ηαὶ εἰζεθεφζμιαζ πνὸξ ηὸ εοζζαζηήνζμκ ημῦ Θεμῦ, πνὸξ ηὸκ Θεὸκ 

ηὸκ εὐθναίκμκηα ηὴκ κευηδηά ιμο· ἐλμιμθμβήζμιαί ζμζ ἐκ ηζεάνᾳ, 

ὁ Θευξ, ὁ Θευξ ιμο.  

Ταθ. 42,4 Θα εζζέθες ζημ εοζζαζηήνζμκ ημο Θεμφ ιμο, εα πανμοζζαζεχ πνμξ ημκ 

Θευκ ιμο, μ μπμίμξ εοθναίκεζ ηαζ ακαηαζκίγεζ ηδκ κευηδηά ιμο. Θα ζε 

δμλμθμβήζς ιε φικμοξ ηζεάναξ, ς Θονζέ ιμο ηαζ Θεέ ιμο.  

Ψαθ. 42,5 ἱκαηί πενίθοπμξ εἶ,  ροπή ιμο; ηαὶ ἱκαηί ζοκηανάζζεζξ ιε; ἔθπζζμκ 

ἐπὶ ηὸκ Θευκ, ὅηζ ἐλμιμθμβήζμιαζ αὐηῶ· ζςηήνζμκ ημῦ πνμζχπμο 

ιμο ηαὶ ὁ Θευξ ιμο. 

Ταθ. 42,5 Ιμζπυκ, δζαηί, ς ροπή ιμο, είζαζ πενίθοπμξ; Γζαηί ιε ζοκηανάζζεζξ ηαζ 

ιε ζοβηθμκίγεζξ; Πηήνζλε ηαξ εθπίδαξ ζμο ζημκ Θευκ, δζυηζ αοηυξ 

αζθαθχξ εα έθεδ αμδευξ ζμο, ηαζ ηυηε εα δμλμθμβήζς αοηυκ, μ μπμίμξ 

είκαζ δ ζςηδνία ιμο ηαζ μ Θευξ ιμο.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 43 (Μαζ. 44) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ημῖξ οἱμῖξ Κμνὲ εἰξ ζφκεζζκ ραθιυξ. 

Ψαθ. 43,2 Ὁ Θεὸξ, ἐκ ημῖξ ὠζὶκ ικ ημφζαιεκ, ηαὶ μἱ παηένεξ ικ 

ἀκήββεζθακ ιῖκ ἔνβμκ, ὃ εἰνβάζς ἐκ ηαῖξ ιέναζξ αὐηκ, ἐκ 



ιέναζξ ἀνπαίαζξ.  

Ταθ. 43,2 Κε ηα αοηζά ιαξ, ς Θεέ, δημφζαιεκ, υηακ αηυιδ είιεεα παζδζά, ηαζ μζ 

παηένεξ ιαξ ζφιθςκα ιε ηδκ εκημθήκ ζμο ιαξ δζδβήεδζακ ημ 

εαοιαζηυκ ένβμκ, ημ μπμίμκ ζο εζξ εηείκαξ ηαξ διέναξ ηςκ έηαιεξ.  

Ψαθ. 43,3  πείν ζμο ἔεκδ ἐλςθυενεοζε, ηαὶ ηαηεθφηεοζαξ αὐημφξ, ἐηάηςζαξ 

θαμὺξ ηαὶ ἐλέααθεξ αὐημφξ.  

Ταθ. 43,3 Ζ πακημδφκαιμξ δελζά ζμο ελςθυενεοζε ηα ηαημζημφκηα ηδκ Σακαάκ 

αιανηςθά εζδςθμθαηνζηά έεκδ ηαζ ηαηεθφηεοζαξ εζξ ηδκ Σακαάκ ςξ 

ιμκίιμοξ ηαημίημοξ ηδξ αοημφξ. Δηζιχνδζεξ εκ ηδ δζηαζμζφκδ ζμο θαμφξ 

αζεαείξ ηαζ ημοξ ελεδίςλεξ απυ ηδκ βδκ ηδξ Δπαββεθίαξ.  

Ψαθ. 43,4 μὐ βὰν ἐκ ηῆ ῥμιθαίᾳ αὐηκ ἐηθδνμκυιδζακ βκ, ηαὶ ὁ αναπίςκ 

αὐηκ μὐη ἔζςζεκ αὐημφξ, ἀθθ᾿  δελζά ζμο ηαὶ ὁ αναπίςκ ζμο ηαὶ 

ὁ θςηζζιὸξ ημῦ πνμζχπμο ζμο, ὅηζ δὐδυηδζαξ ἐκ αὐημῖξ.  

Ταθ. 43,4 Νζ πνυβμκμί ιαξ δεκ ηαηέηηδζακ ιε ηδκ νμιθαίακ ηςκ ςξ ηθδνμκμιίακ 

ηςκ πακημηεζκήκ ηδκ βδκ Σακαάκ. Γεκ ημοξ έζςζε ηαηά ηαξ ιάπαξ 

εκακηίμκ ηςκ εζδςθμθαηνζηχκ εεκχκ δ δφκαιζξ ημο αναπίμκυξ ηςκ, αθθά 

δ πακημδφκαιμξ δελζά ζμο, Θονζε, ηαζ μ ζδζηυξ ζμο αναπίςκ, δ 

πνμζςπζηή ζμο ειθάκζζζξ ηαζ εφκμζα, αοηά ημοξ έζςζακ. Γζυηζ ζο απυ 

ημκ εαοηυκ ζμο εοδυηδζεξ κα ημοξ πνμζθένδξ ηδκ βδκ Σακαάκ.  

Ψαθ. 43,5 ζὺ εἶ αὐηὸξ ὁ Βαζζθεφξ ιμο ηαὶ ὁ Θευξ ιμο ὁ ἐκηεθθυιεκμξ ηὰξ 

ζςηδνίαξ Ἰαηχα·  

Ταθ. 43,5 Πο μ ίδζμξ είζαζ ηαζ ζήιενμκ μ ζδζηυξ ιμο ααζζθεφξ ηαζ Θευξ, μ μπμίμξ 

δζέηαλεξ ηαζ επναβιαημπμζήεδζακ κζηδθυνμζ πυθειμζ ημο Ηζναήθ ηαηά 

ημ πανεθευκ.  

Ψαθ. 43,6 ἐκ ζμὶ ημὺξ ἐπενμὺξ ικ ηεναηζμῦιεκ ηαὶ ἐκ ηῶ ὀκυιαηί ζμο 

ἐλμοδεκχζμιεκ ημὺξ ἐπακζζηαιέκμοξ ιῖκ.  

Ταθ. 43,6 Γζα ζμο ηαζ ηχνα εα ζοκηνίρςιεκ ηαζ εα ηαηααάθςιεκ ημοξ επενμφξ 



ιαξ ηαζ εκ ης μκυιαηί ζμο εα εηιδδεκίζςιεκ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ 

επένπμκηαζ εκακηίμκ ιαξ.  

Ψαθ. 43,7 μὐ βὰν ἐπὶ ηῶ ηυλῳ ιμο ἐθπζ, ηαὶ  ῥμιθαία ιμο μὐ ζχζεζ ιε·  

Ταθ. 43,7 Γεκ ζηδνίγς εβχ ζήιενμκ ηαξ εθπίδαξ ιμο ζημ ηυλμκ ιμο, μφηε πζζηεφς 

υηζ δ νμιθαία ιμο εα ιε ζχζδ, αθθά Πο εα ιε ζχζδξ.  

Ψαθ. 43,8 ἔζςζαξ βὰν ιᾶξ ἐη ηκ εθζαυκηςκ ιᾶξ ηαὶ ημὺξ ιζζμῦκηαξ ιᾶξ 

ηαηῄζποκαξ.  

Ταθ. 43,8 Γζυηζ ηαζ ζημ πανεθευκ ζο ιαξ δζέζςζεξ απυ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ ιαξ 

ηαηέεθζαακ, ηαζ ηαηελδοηέθζζεξ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ ιαξ ειζζμφζακ.  

Ψαθ. 43,9 ἐκ ηῶ Θεῶ ἐπαζκεεδζυιεεα ὅθδκ ηὴκ ιένακ ηαὶ ἐκ ηῶ ὀκυιαηί ζμο 

ἐλμιμθμβδεδζυιεεα εἰξ ηὸκ αἰκα. (δζάραθια).  

Ταθ. 43,9 Δζξ ζέ, θμζπυκ, ημκ πακημδφκαιμκ ηαζ πακάβαεμκ Θευκ εα ηαοπχιεεα 

υθαξ ηαξ διέναξ ηδξ γςήξ ιαξ ηαζ εα δμλμθμβμφιεκ ηδκ πακημδοκαιίακ 

ζμο αηαηαπαφζηςξ.  

Ψαθ. 43,10 κοκὶ δὲ ἀπχζς ηαὶ ηαηῄζποκαξ ιᾶξ ηαὶ μὐη ἐλεθεφζῃ, ὁ Θευξ, ἐκ 

ηαῖξ δοκάιεζζκ ικ.  

Ταθ. 43,10 Ρςνα υιςξ ιαξ έζπνςλεξ ιαηνοά ζμο ηαζ ιαξ εκηνυπζαζεξ εζξ ηα ιάηζα 

ηςκ άθθςκ θαχκ. Γεκ εηζηναηεφεζξ πθέμκ, ς Θεέ ιμο, ιαγή ιε ηαξ 

ζηναηζςηζηάξ δοκάιεζξ ιαξ.  

Ψαθ. 43,11 ἀπέζηνεραξ ιᾶξ εἰξ ηὰ ὀπίζς πανὰ ημὺξ ἐπενμὺξ ικ, ηαὶ μἱ 

ιζζμῦκηεξ ιᾶξ δζήνπαγμκ ἑαοημῖξ.  

Ταθ. 43,11 Ξανεπχνδζεξ κα βονίζςιεκ κζηδιέκμζ ηζξ πθάηεξ πνμ ηςκ επενχκ ιαξ 

ηαζ εηείκμζ, πμο ιαξ ειζζμφζακ, ιαξ εθαθοναβςβμφζακ, δζα κα 

εδζαονίγμοκ εζξ αάνμξ ιαξ.  

Ψαθ. 43,12 ἔδςηαξ ιᾶξ ὡξ πνυααηα ανχζεςξ ηαὶ ἐκ ημῖξ ἔεκεζζ δζέζπεζναξ 



ιᾶξ·  

Ταθ. 43,12 Καξ πανέδςηεξ ζημοξ επενμφξ ιαξ ζακ πνυααηα πνμςνζζιέκα εζξ 

ζθαβήκ ηαζ εζξ ανχζζκ. Καξ δζεζηυνπζζεξ ιεηαλφ ηςκ εζδςθμθαηνζηχκ 

εεκχκ αζπιαθχημοξ.  

Ψαθ. 43,13 ἀπέδμο ηὸκ θαυκ ζμο ἄκεο ηζιξ, ηαὶ μὐη ἤκ πθεμξ ἐκ ημῖξ 

ἀθαθάβιαζζκ αὐηκ.  

Ταθ. 43,13 Δπέηνερεξ κα πςθδεή μ θαυξ ζμο δζα ημ ηίπμηε, ζακ άπνδζημζ ηαζ πςνίξ 

ηαιιίακ αλίακ δμφθμζ. Θαζ υθα αοηά, ηαε' μκ πνυκμκ δεκ ήημ πμθφ ημ 

πθήεμξ εηείκςκ, μζ μπμίμζ ιε αθαθαβιμφξ επεηέεδζακ εκακηίμκ ιαξ ηαζ 

ιαξ ηαηεκίηδζακ.  

Ψαθ. 43,14 ἔεμο ιᾶξ ὄκεζδμξ ημῖξ βείημζζκ ικ, ιοηηδνζζιὸκ ηαὶ πθεοαζιὸκ 

ημῖξ ηφηθῳ ικ·  

Ταθ. 43,14 Ξανεπχνδζεξ κα βίκςιεκ ειπαζβιυξ ζημοξ βεζημκζημφξ ιαξ θαμφξ. 

Σθεοαζιυξ ηαζ πενίβεθςξ εζξ ηα ηνζβφνς απυ διάξ έεκδ.  

Ψαθ. 43,15 ἔεμο ιᾶξ εἰξ πανααμθὴκ ἐκ ημῖξ ἔεκεζζκ, ηίκδζζκ ηεθαθξ ἐκ ημῖξ 

θαμῖξ.  

Ταθ. 43,15 Ξανμζιζχδδξ ηαηήκηδζεκ δ ηνμιενά ηαηάπηςζίξ ιαξ ιεηαλφ ηςκ 

εζδςθμθαηνζηχκ εεκχκ, ηςκ μπμίςκ μζ θαμί ηζκμφκ ειπαζηηζηχξ ηαξ 

ηεθαθάξ ηςκ δζα ηδκ ηαηαζηνμθήκ ιαξ.  

Ψαθ. 43,16 ὅθδκ ηὴκ ιένακ  ἐκηνμπή ιμο ηαηεκακηίμκ ιμφ ἐζηζ, ηαὶ  

αἰζπφκδ ημῦ πνμζχπμο ιμο ἐηάθορέ ιε  

Ταθ. 43,16 Θαε' υθδκ αοηήκ ηδκ πενίμδμκ, μ ελεοηεθζζιυξ ημο ηαπεζκςιέκμο θαμφ 

εονίζηεηαζ πνμ ηςκ μθεαθιχκ ιμο ηαζ δ έκηνμπή ιμο έπεζ απθςεή ηαζ 

έπεζ ζηεπάζεζ ημ πνυζςπυκ ιμο  

Ψαθ. 43,17 ἀπὸ θςκξ ὀκεζδίγμκημξ ηαὶ ηαηαθαθμῦκημξ, ἀπὸ πνμζχπμο ἐπενμῦ 

ηαὶ ἐηδζχημκημξ.  



Ταθ. 43,17 Θαζ ημφημ ελ αζηίαξ ηςκ ειπαζβιχκ απυ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ ιαξ οανίγμοκ 

ηαζ ιαξ πενζθνμκμφκ, ελ αζηίαξ ηδξ ηαηαθνμκήζεςξ, δ μπμία 

δζαβνάθεηαζ έκημκα ζημ πνυζςπμκ ηαζ ημ αθέιια ηςκ επενχκ ιαξ ηαζ 

ηςκ ηαηαδζςηυκηςκ διάξ.  

Ψαθ. 43,18 ηαῦηα πάκηα ἤθεεκ ἐθ᾿ ιᾶξ ηαὶ μὐη ἐπεθαευιεεά ζμο ηαὶ μὐη 

δζηήζαιεκ ἐκ ηῆ δζαεήηῃ ζμο,  

Ταθ. 43,18 Νθα αοηά ηα δεζκά ελέζπαζακ εκακηίμκ ιαξ, ηαζ υιςξ διείξ δεκ ζε 

εθδζιμκήζαιεκ. Γεκ ηαηεπαηήζαιεκ ημκ κυιμκ ζμο ηαζ ηδκ δζαεήηδκ 

ζμο.  

Ψαθ. 43,19 ηαὶ μὐη ἀπέζηδ εἰξ ηὰ ὀπίζς  ηανδία ικ ηαὶ ἐλέηθζκαξ ηὰξ 

ηνίαμοξ ικ ἀπὸ ηξ ὁδμῦ ζμο.  

Ταθ. 43,19 Ζ ηανδία ιαξ δεκ απειαηνφκεδ απυ ζέ. Πο υιςξ, Θονζε, επέηνερεξ ιε 

ηαξ εθίρεζξ αοηάξ κα πάζςιεκ ημκ δνυιμκ ιαξ ηαζ κα πανεηηθίκςιεκ 

απυ ημκ ζδζηυκ ζμο δνυιμκ.  

Ψαθ. 43,20 ὅηζ ἐηαπείκςζαξ ιᾶξ ἐκ ηυπῳ ηαηχζεςξ, ηαὶ ἐπεηάθορεκ ιᾶξ 

ζηζὰ εακάημο.  

Ταθ. 43,20 Γζυηζ ιαξ εηαπείκςζεξ ζημκ ηυπμκ αοηυκ ηδξ ηαθαζπςνίαξ ηαζ 

οπμδμοθχζεςξ. Δηεί ιαξ εηάθορεκ δ γμθενά ζηζα ημο εακάημο.  

Ψαθ. 43,21 εἰ ἐπεθαευιεεα ημῦ ὀκυιαημξ ημῦ Θεμῦ ικ ηαὶ εἰ δζεπεηάζαιεκ 

πεῖναξ ικ πνὸξ Θεὸκ ἀθθυηνζμκ,  

Ταθ. 43,21 Δάκ είπαιεκ θδζιμκήζεζ ημ υκμια ημο Θεμφ ιαξ, εάκ είπαιεκ ορχζεζ 

ζηεηεοηζηάξ ηαξ πείναξ πνμξ άθθμκ εευκ ρεοδή εζδςθμθαηνζηυκ,  

Ψαθ. 43,22 μὐπὶ ὁ Θεὸξ ἐηγδηήζεζ ηαῦηα; αὐηὸξ βὰν βζκχζηεζ ηὰ ηνφθζα ηξ 

ηανδίαξ.  

Ταθ. 43,22 μ Θευξ ιαξ δεκ εα είπε ακηζθδθεή ημφημ ηαζ δεκ εα ιαξ εγδημφζε ημκ 

θυβμκ; Αοηυξ βκςνίγεζ ηαζ ηα πθέμκ απυηνοθα αζζεήιαηα ηαζ 



αμοθεφιαηα ηςκ ηανδζχκ ιαξ.  

Ψαθ. 43,23 ὅηζ ἕκεηά ζμο εακαημφιεεα ὅθδκ ηὴκ ιένακ, ἐθμβίζεδιεκ ὡξ 

πνυααηα ζθαβξ.  

Ταθ. 43,23 Αθθ' διείξ, Θονζε, πνμξ πάνζκ ζμο οθζζηάιεεα εακάζζια ιανηφνζα υθδκ 

ηδκ διένακ. Δεεςνήεδιεκ ςξ πνυααηα ζονυιεκα εζξ ηδκ ζθαβήκ.  

Ψαθ. 43,24 ἐλεβένεδηζ· ἱκαηί ὑπκμῖξ, Κφνζε; ἀκάζηδεζ ηαὶ ιὴ ἀπχζῃ εἰξ ηέθμξ.  

Ταθ. 43,24 Πδης επάκς. Γζαηί θαίκεηαζ υηζ ημζιάζαζ, Θονζε; Πδης ηαζ ιδ ιαξ 

ζπνχπκδξ ιαηνοά απυ ημκηά ζμο, δζα κα ιδ ηαηαζηναθχιεκ ελ 

μθμηθήνμο.  

Ψαθ. 43,25 ἱκαηί ηὸ πνυζςπυκ ζμο ἀπμζηνέθεζξ; ἐπζθακεάκῃ ηξ πηςπείαξ 

ικ ηαὶ ηξ εθίρεςξ ικ;  

Ταθ. 43,25 Γζαηί βονίγεζξ αθθμφ ημ πνυζςπυκ ζμο; Ιδζιμκείξ ηδκ δοζηοπίακ ηαζ ηδκ 

εθίρζκ ιαξ;  

Ψαθ. 43,26 ὅηζ ἐηαπεζκχεδ εἰξ πμῦκ  ροπὴ ικ, ἐημθθήεδ εἰξ βκ  βαζηὴν 

ικ.  

Ταθ. 43,26 Ππθαβπκίζμο ιαξ, Θονζε, δζυηζ δ γςδ ιαξ ηαηέπεζεκ ζημ πχια ημο ηάθμο. 

Ζ ημζθία ιαξ εημθθήεδ ζημ έδαθμξ ηαζ επμδμπαηήεδιεκ απυ ημοξ 

επενμφξ ιαξ.  

Ψαθ. 43,27 ἀκάζηα, Κφνζε, αμήεδζμκ ιῖκ ηαὶ θφηνςζαζ ιᾶξ ἕκεηεκ ημῦ 

ὀκυιαηυξ ζμο. 

Ταθ. 43,27 Πδης, Θονζε, αμήεδζέ ιαξ, ηαζ βθφηςζέ ιαξ εζξ δυλακ ημο αβίμο ζμο 

Νκυιαημξ.  

  

  



ΨΑΛΜΟΣ 44 (Μαζ. 45) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ, ὑπὲν ηκ ἀθθμζςεδζμιέκςκ· ημῖξ οἱμῖξ Κμνὲ εἰξ 

ζφκεζζκ· ᾠδὴ ὑπὲν ημῦ ἀβαπδημῦ. 

Ψαθ. 44,2 λδνεφλαημ  ηανδία ιμο θυβμκ ἀβαευκ, θέβς ἐβὼ ηὰ ἔνβα ιμο ηῶ 

ααζζθεῖ,  βθζζά ιμο ηάθαιμξ βναιιαηέςξ ὀλοβνάθμο.  

Ταθ. 44,2 Απυ ηδκ βειάηδκ ζενά αζζεήιαηα ηανδίακ ιμο οπενελεπείθζζε ηαζ 

ελεπήβαζε θυβμξ έλμπμξ, ςναίμξ, ζςηήνζμξ. Λαζ· απαββέθθς εβχ ημ 

πμίδιά ιμο ζημκ ααζζθέα. Ζ βθχζζά ιμο εα ιεηααθδεή εζξ πέκκακ 

ηαπμβνάθμο βναιιαηέςξ, δζα κα εηθνάζδ ηα ζενά ζοκαζζεήιαηα ηδξ 

ηανδίαξ ιμο.  

Ψαθ. 44,3 ὡναῖμξ ηάθθεζ πανὰ ημὺξ οἱμὺξ ηκ ἀκενχπςκ, ἐλεπφεδ πάνζξ ἐκ 

πείθεζί ζμο· δζὰ ημῦημ εὐθυβδζέ ζε ὁ Θεὸξ εἰξ ηὸκ αἰκα.  

Ταθ. 44,3 Δίζαζ ζο, ς Σνζζηέ ηαζ Κεζζία, ςναζυηαημξ. Ζ ςναζυηδξ ζμο οπενααίκεζ 

υθαξ ηαξ ηαθθμκάξ ηςκ ακενχπςκ. Ηδζαζηένα πάνζξ έπεζ ποεή ζημοξ 

θυβμοξ ηςκ πεζθέςκ ζμο. Γζα ημφημ μ Θευξ ζε δοθυβδζε, ζμο έδςζε 

πάνζηαξ ηαζ δςνεάξ εζξ υθμοξ ημοξ αζχκαξ.  

Ψαθ. 44,4 πενίγςζαζ ηὴκ ῥμιθαίακ ζμο ἐπὶ ηὸκ ιδνυκ ζμο, δοκαηέ, ηῆ 

ὡναζυηδηί ζμο ηαὶ ηῶ ηάθθεζ ζμο  

Ταθ. 44,4 Εχζε βφνς απυ ηδ ιέζδκ ζμο ηαζ ηνέιαζε πανά ημκ ιδνυκ ζμο ηδκ 

νμιθαίακ ζμο, ς δοκαηέ, χζηε αοηή κα είκαζ μ επί πθέμκ μπθζζιυξ εζξ 

ηδκ ςναζυηδηά ζμο ηαζ ημ ηάθθμξ ζμο.  

Ψαθ. 44,5 ηαὶ ἔκηεζκμκ ηαὶ ηαηεομδμῦ ηαὶ ααζίθεοε ἕκεηεκ ἀθδεείαξ ηαὶ 

πνᾳυηδημξ ηαὶ δζηαζμζφκδξ, ηαὶ ὁδδβήζεζ ζε εαοιαζηξ  δελζά 

ζμο.  

Ταθ. 44,5 Ρέκηςζε ημ ηυλμκ ζμο ηαζ πνμπχνεζ ιε επζηοπίακ. Πηήζε ημ ααζίθεζμκ ηδξ 



αθδεείαξ ζμο, ηδξ πναυηδημξ ηαζ ηδξ δζηαζμζφκδξ. Θαζ αζθαθχξ δ 

πακημδφκαιμξ δελζά ζμο εα ζε μδδβήζδ εζξ εαοιαζηά ηαημνεχιαηα.  

Ψαθ. 44,6 ηὰ αέθδ ζμο ημκδιέκα, δοκαηέ -θαμὶ ὑπμηάης ζμο πεζμῦκηαζ- ἐκ 

ηανδίᾳ ηκ ἐπενκ ημῦ ααζζθέςξ.  

Ταθ. 44,6 Ρα αέθδ ζμο, ς δοκαηέ, είκαζ αημκζζιέκα ηαζ αζπιδνά. Ξθήεμξ απυ ημοξ 

επενμφξ ζμο εα πέζμοκ κεηνμί ηάης εζξ ηδκ βδκ, δζυηζ αοηά εα 

ειπδβκφςκηαζ εζξ ηαξ ηανδίαξ ηςκ επενχκ ημο ααζζθέςξ.  

Ψαθ. 44,7 ὁ ενυκμξ ζμο, ὁ Θευξ, εἰξ ηὸκ αἰκα ημῦ αἰκμξ, ῥάαδμξ εὐεφηδημξ 

 ῥάαδμξ ηξ ααζζθείαξ ζμο.  

Ταθ. 44,7 Ν ααζζθζηυξ ζμο ενυκμξ, ς Θεέ Σνζζηέ ιμο, εα παναιέκδ αηθυκδημξ εζξ 

υθμοξ ημοξ αζχκαξ ηαζ δ ααζζθζηή ζμο νάαδμξ εα είκαζ ελμοζία 

εοεφηδημξ ηαζ δζηαζμζφκδξ.  

Ψαθ. 44,8 βάπδζαξ δζηαζμζφκδκ ηαὶ ἐιίζδζαξ ἀκμιίακ· δζὰ ημῦημ ἔπνζζέ ζε ὁ 

Θεὸξ ὁ Θευξ ζμο ἔθαζμκ ἀβαθθζάζεςξ πανὰ ημὺξ ιεηυπμοξ ζμο.  

Ταθ. 44,8 Ζβάπδζεξ ηδκ δζηαζμζφκδκ ηαζ ειίζδζεξ ηδκ πανακμιίακ. Γζα ημφημ, ς 

Θεέ Σνζζηέ ιμο, μ Θευξ παηήν ζμο ζε έπνζζε ιε πκεοιαηζηυκ πνίζια 

αβαθθζάζεςξ, αζοβηνίηςξ ακχηενμκ απυ ημ πνίζια ημο εθαίμο, ιε ημ 

μπμίμκ επνίμκημ μζ ζενείξ, μζ πνμθήηαζ ηαζ μζ ααζζθείξ, αοημί πμο 

ζοιανθζηχξ ιεηείπμκ εζξ μιμίακ πνίζζκ ιε ηδκ ζδζηήκ ζμο.  

Ψαθ. 44,9 ζιφνκα ηαὶ ζηαηηὴ ηαὶ ηαζζία ἀπὸ ηκ ἱιαηίςκ ζμο, ἀπὸ αάνεςκ 

ἐθεθακηίκςκ, ἐλ ὧκ εὔθνακάκ ζε.  

Ταθ. 44,9 Δοχδδ ιφνα, ζιφνκα, ανςιαηχδεξ δάηνο πμθοηίιμο δέκδνμο ηαζ ηαζία, 

εηπέιπμοκ ηδκ εοςδίακ ηςκ απυ ηα ζιάηζά ζμο, ηα μπμία ιυθζξ ηχνα 

ελήπεδζακ απυ πμθφηζια ηζαχηζα εθεθακημζημφ ηαζ ζε δφθνακακ ιε ηδκ 

βθοηείακ εοςδίακ ηςκ.  

Ψαθ. 44,10 εοβαηέναξ ααζζθέςκ ἐκ ηῆ ηζιῆ ζμο· πανέζηδ  ααζίθζζζα ἐη 

δελζκ ζμο ἐκ ἱιαηζζιῶ δζαπνφζῳ πενζαεαθδιέκδ, πεπμζηζθιέκδ.  



Ταθ. 44,10 Ξνζβηίπζζζαζ, εοβαηένεξ ααζζθέςκ, απμηεθμφκ ηδκ ηζιδηζηήκ ζοκμδείακ 

ζμο. Δζξ ηα δελζά ζμο ιεβαθμπνεπήξ ίζηαηαζ δ ααζίθζζζα, ζημθζζιέκδ ηαζ 

θένμοζα θυνεια οθαζιέκμκ ιε πνοζάξ ηθςζηάξ ηαζ πμζηίθα ηεκηήιαηα 

ηαζ πνχιαηα.  

Ψαθ. 44,11 ἄημοζμκ, εφβαηεν, ηαὶ ἴδε ηαὶ ηθῖκμκ ηὸ μὖξ ζμο ηαὶ ἐπζθάεμο ημῦ 

θαμῦ ζμο ηαὶ ημῦ μἴημο ημῦ παηνυξ ζμο·  

Ταθ. 44,11 Πο, ς ιεθθυκοιθμξ ηυνδ, άημοζε ηδκ ζοιαμοθήκ ιμο. Θθίκε ημ αοηί ζμο, 

χζηε κα αημφδ ιε πνμζμπήκ ηαζ κα δέπεηαζ ηαξ εκημθάξ ημο ηαζ 

θδζιυκδζε εκηεθχξ ημκ θαυκ, ζημκ μπμίμκ ιέπνζ ηχνα ακήηεξ, ηαζ αοηυκ 

αηυιδ ημκ παηνζηυκ ζμο μίημκ.  

Ψαθ. 44,12 ηαὶ ἐπζεοιήζεζ ὁ ααζζθεὺξ ημῦ ηάθθμοξ ζμο, ὅηζ αὐηυξ ἐζηζ Κφνζυξ 

ζμο,  

Ταθ. 44,12 Ρμηε μ ααζζθεφξ κοιθίμξ ζμο εα αβαπήζδ ημ ηάθθμξ ζμο. Δπεζδή υιςξ 

αοηυξ είκαζ ηαζ μ Θονζμξ ζμο,  

Ψαθ. 44,13 ηαὶ πνμζηοκήζεζξ αὐηῶ. ηαὶ εοβάηδν Τφνμο ἐκ δχνμζξ· ηὸ 

πνυζςπυκ ζμο θζηακεφζμοζζκ μἱ πθμφζζμζ ημῦ θαμῦ.  

Ταθ. 44,13 εα πνμζηοκήζδξ αοηυκ. Ζ πενίθδιμξ ηαζ πθμοζζςηάηδ Ρονμξ εα 

απμζηείθδ, ηζιήξ έκεηεκ, πμθθά δχνα. Νζ πθμφζζμζ άνπμκηεξ ηςκ θαχκ εα 

γδημφκ ζηεηεοηζηχξ, χζακ εζξ θζηακείακ, ηδκ εφκμζακ ημο πνμζχπμο ζμο.  

Ψαθ. 44,14 πᾶζα  δυλα ηξ εοβαηνὸξ ημῦ ααζζθέςξ ἔζςεεκ, ἐκ ηνμζζςημῖξ 

πνοζμῖξ πενζαεαθδιέκδ, πεπμζηζθιέκδ.  

Ταθ. 44,14 Νθδ δ δυλα ηδξ κφιθδξ, δ μπμία είκαζ εοβάηδν ημο ααζζθέςξ, πνμένπεηαζ 

απυ ημκ πθμφζζμκ εζςηενζηυκ ζημθζζιυκ ηδξ ανεηήξ ηαζ ηςκ 

πκεοιαηζηχκ ηδξ πανίηςκ. Κε ηνμζζςηυκ πνοζμηέκηδημκ έκδοια είκαζ 

πενζαεαθδιέκδ ηαζ ζημθζζιέκδ.  

Ψαθ. 44,15 ἀπεκεπεήζμκηαζ ηῶ ααζζθεῖ πανεέκμζ ὀπίζς αὐηξ, αἱ πθδζίμκ 

αὐηξ ἀπεκεπεήζμκηαί ζμζ·  



Ταθ. 44,15 Θα πνμζαπεμφκ ζημκ ααζζθέα πανεέκμζ, αζ μπμίαζ εα αημθμοεμφκ μπίζς 

απυ αοηήκ ςξ ηζιδηζηή ηδξ ζοκμδεία. Αζ θίθαζ ηδξ, πμο ηδκ ζοκμδεφμοκ, 

εα πνμζαπεμφκ εζξ ζε ημκ ααζζθέα ηαζ κοιθίμκ.  

Ψαθ. 44,16 ἀπεκεπεήζμκηαζ ἐκ εὐθνμζφκῃ ηαὶ ἀβαθθζάζεζ, ἀπεήζμκηαζ εἰξ καὸκ 

ααζζθέςξ.  

Ταθ. 44,16 Νφηςξ αζ δφμ ιεβαθμπνεπείξ πμιπαί, κοιθίμο ηαζ κφιθδξ, εα 

πνμπςνμφκ ιε πανάκ ηαζ αβαθθίαζζκ ηαζ εα θεάζμοκ ζημ ακάηημνμκ ημο 

ααζζθέςξ κοιθίμο.  

Ψαθ. 44,17 ἀκηὶ ηκ παηένςκ ζμο ἐβεκήεδζάκ ζμζ οἱμί· ηαηαζηήζεζξ αὐημὺξ 

ἄνπμκηαξ ἐπὶ πᾶζακ ηὴκ βκ.  

Ταθ. 44,17 Υ ααζίθζζζα, ακηί ηςκ πνμβυκςκ ζμο ημοξ μπμίμοξ εβηαηέθεζρεξ ηαζ 

δνκήεδξ, εα είκαζ ηχνα εζξ ηδκ εέζζκ αοηχκ ηα ηέηκα ζμο, ηα μπμία 

εβεκκήεδζακ εζξ ζε απυ ημκ πκεοιαηζηυκ ζμο βάιμκ ιε ημκ κοιθίμκ 

Σνζζηυκ. Θα ακαδείλδξ ηαζ εα ηαηαζηήζδξ αοημφξ άνπμκηαξ εζξ 

μθυηθδνμκ ηδκ βδκ.  

Ψαθ. 44,18 ικδζεήζμιαζ ημῦ ὀκυιαηυξ ζμο ἐκ πάζῃ βεκεᾷ ηαὶ βεκεᾷ· δζὰ ημῦημ 

θαμὶ ἐλμιμθμβήζμκηαί ζμζ εἰξ ηὸκ αἰκα ηαὶ εἰξ ηὸκ αἰκα ημῦ 

αἰκμξ. 

Ταθ. 44,18 Υ ααζζθεφ, εα ικδιμκεφς ηαζ εα δζαθαθχ ημ Νκμιά ζμο εζξ ηαξ βεκεάξ 

ηςκ βεκεχκ. Γζα ημφημ θαμί ηαζ θοθαί δζάθμνμζ εα ζε οικμθμβμφκ 

αηαημπηαφζηςξ ζημκ αζχκα ημο αζχκμξ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 45 (Μαζ. 46) 

  



Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ὑπὲν ηκ οἱκ Κμνέ, ὑπὲν ηκ ηνοθίςκ ραθιυξ. 

Ψαθ. 45,2 Ὁ Θεὸξ ικ ηαηαθοβὴ ηαὶ δφκαιζξ, αμδεὸξ ἐκ εθίρεζζ ηαῖξ 

εὑνμφζαζξ ιᾶξ ζθυδνα.  

Ταθ. 45,2 Ν Θευξ ιαξ ζημ πανεθευκ οπήνλε ημ απυνεδημκ ηαηαθφβζυκ ιαξ, δ 

αηαηακίηδημξ δφκαιίξ ιαξ, μ αμδευξ εζξ ηαξ ιεβάθαξ εθίρεζξ, αζ μπμίαζ 

ιαξ είπακ εφνεζ.  

Ψαθ. 45,3 δζὰ ημῦημ μὐ θμαδεδζυιεεα ἐκ ηῶ ηανάζζεζεαζ ηὴκ βκ ηαὶ 

ιεηαηίεεζεαζ ὄνδ ἐκ ηανδίαζξ εαθαζζκ.  

Ταθ. 45,3 Γζα ημφημ δεκ εα θμαδεχιεκ ηαζ ηχνα, έζης ηαζ ακ ζοβηθμκίγεηαζ εη 

εειεθίςκ υθδ δ βδ, ηαζ αμοκά μθυηθδνα απμζπχκηαζ ηαζ αοείγςκηαζ ζημ 

ιέζμκ ηςκ ςηεακχκ.  

Ψαθ. 45,4 ἢπδζακ ηαὶ ἐηανάπεδζακ ηὰ ὕδαηα αὐηκ, ἐηανάπεδζακ ηὰ ὄνδ ἐκ 

ηῆ ηναηαζυηδηζ αὐημῦ. (δζάραθια).  

Ταθ. 45,4 Δζης ηαζ ακ ηαναπεμφκ ηαζ αμοΐγμοκ ηα φδαηα ηςκ εαθαζζχκ, ηαζ ακ 

ακαζηαηςεμφκ ηα υνδ ιε ηδκ ηνμιενάκ δφκαιζκ ημο Θονίμο, διείξ δεκ εα 

θμαδεχιεκ.  

Ψαθ. 45,5 ημῦ πμηαιμῦ ηὰ ὁνιήιαηα εὐθναίκμοζζ ηὴκ πυθζκ ημῦ Θεμῦ· βίαζε 

ηὸ ζηήκςια αὐημῦ ὁ Ὕρζζημξ.  

Ταθ. 45,5 Ζ Ηενμοζαθήι ηαηά ημκ ηαζνυκ αοηυκ ηδξ ακαηαναπήξ ηςκ ζημζπείςκ εα 

δζαηδνδεή εκ αζθαθεία. Ρα νεφιαηα ημο πμηαιμφ, μ μπμίμξ νέεζ πθδζίμκ 

ηδξ, εοθναίκμοκ ηδκ πυθζκ ημο Θεμφ, ηδκ μπμίακ μ ρζζημξ δβίαζε, δζα 

κα είκαζ ζενυξ ηυπμξ ηαημζηίαξ ημο.  

Ψαθ. 45,6 ὁ Θεὸξ ἐκ ιέζῳ αὐηξ ηαὶ μὐ ζαθεοεήζεηαζ· αμδεήζεζ αὐηῆ ὁ Θεὸξ 

ηὸ πνὸξ πνςΐ πνςΐ.  

Ταθ. 45,6 Ν Θευξ ηαημζηεί εκ ης ιέζς αοηήξ ηαζ ηδκ πνμζηαηεφεζ, χζηε κα ιδ 

ζαθεοεή. Ραπέςξ ζημκ ηαηάθθδθμκ ηαζνυκ ηαζ απμηεθεζιαηζηχξ εα ηδκ 



αμδεήζδ μ Θονζμξ.  

Ψαθ. 45,7 ἐηανάπεδζακ ἔεκδ, ἔηθζκακ ααζζθεῖαζ· ἔδςηε θςκὴκ αὐημῦ, 

ἐζαθεφεδ  β.  

Ταθ. 45,7 Δηανάπεδζακ ηα έεκδ εκακηίμκ ηδξ Ηενμοζαθήι, εηζκήεδζακ εκακηίμκ 

ηδξ ααζίθεζα μθυηθδνα, αθθά μ Θονζμξ ελαπέθοζεκ εη ηςκ άκς θςκήκ 

ηαζ εανμκηδζε ηαζ εζείζεδ μθυηθδνμξ δ βδ.  

Ψαθ. 45,8 Κφνζμξ ηκ δοκάιεςκ ιεε᾿ ικ, ἀκηζθήπηςν ικ ὁ Θεὸξ Ἰαηχα. 

(δζάραθια).  

Ταθ. 45,8 Ν Θονζμξ υθςκ ηςκ δοκάιεςκ ημο μονακμφ ηαζ ηδξ βδξ είκαζ ιαγή ιαξ. 

Ξνμζηάηδξ ιαξ είκαζ αοηυξ μφημξ μ Θευξ ημο παηνζάνπμο ιαξ Ηαηχα.  

Ψαθ. 45,9 δεῦηε ηαὶ ἴδεηε ηὰ ἔνβα ημῦ Θεμῦ, ἃ ἔεεημ ηέναηα ἐπὶ ηξ βξ.  

Ταθ. 45,9 Δθάηε υθμζ ηαζ ίδεηε ηα ιεβάθα ένβα ημο Θεμφ. Ρα εαοιαζηά ηνυπαζα, ηα 

μπμία έζηδζεκ εζξ ηδκ πχνακ ιαξ.  

Ψαθ. 45,10 ἀκηακαζνκ πμθέιμοξ ιέπνζ ηκ πενάηςκ ηξ βξ ηυλμκ ζοκηνίρεζ 

ηαὶ ζοκεθάζεζ ὅπθμκ ηαὶ εονεμὺξ ηαηαηαφζεζ ἐκ πονί.  

Ταθ. 45,10 Αοηυξ είκαζ πμο ηαηαπαφεζ ημοξ πμθέιμοξ έςξ εζξ ηα πέναηα ηδξ βδξ ηδξ 

Δπαββεθίαξ. Ποκηνίαεζ ηα ηυλα ηςκ επενχκ, ζπάγεζ ηα υπθα ηςκ ηαζ 

ηαηαηαίεζ ηαξ ιεβάθαξ αζπίδαξ ηςκ ιε θςηζά.  

Ψαθ. 45,11 ζπμθάζαηε ηαὶ βκηε ὅηζ ἐβχ εἰιζ ὁ Θευξ· ὑρςεήζμιαζ ἐκ ημῖξ 

ἔεκεζζκ, ὑρςεήζμιαζ ἐκ ηῆ βῆ.  

Ταθ. 45,11 Αθήζαηε ηαηά ιένμξ ηάεε αζμηζηυκ πενζζπαζιυκ ηαζ ιάεεηε υηζ εβχ 

είιαζ μ αθδεζκυξ Θευξ. Θα δμλαζεχ δε ηαζ ιεηαλφ ηςκ άθθςκ εεκχκ, εα 

ιεβαθοκεχ εζξ υθδκ ηδκ μζημοιέκδκ.  

Ψαθ. 45,12 Κφνζμξ ηκ δοκάιεςκ ιεε᾿ ικ, ἀκηζθήπηςν ικ ὁ Θεὸξ Ἰαηχα. 

Ταθ. 45,12 Ν Θονζμξ ηςκ αββεθζηχκ δοκάιεςκ είκαζ ιαγή ιαξ, μ Θευξ ημο Ηαηχα 



αοηυξ είκαζ μ αμδευξ ηαζ πνμζηάηδξ ιαξ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 46 (Μαζ. 47) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ὑπὲν ηκ οἱκ Κμνὲ ραθιυξ. 

Ψαθ. 46,2 Πάκηα ηὰ ἔεκδ ηνμηήζαηε πεῖναξ, ἀθαθάλαηε ηῶ Θεῶ ἐκ θςκῆ 

ἀβαθθζάζεςξ.  

Ταθ. 46,2 Νθα ηα έεκδ πεζνμηνμηήζαηε. Εδηςηναοβάζαηε ηαζ αθαθάλαηε πνμξ 

δυλακ ημο Θεμφ ιε θςκήκ ιεβάθδξ πανάξ.  

Ψαθ. 46,3 ὅηζ Κφνζμξ ὕρζζημξ, θμαενυξ, ααζζθεὺξ ιέβαξ ἐπὶ πᾶζακ ηὴκ βκ.  

Ταθ. 46,3 Γζυηζ μ Θονζμξ είκαζ μ ρζζημξ Θευξ, θμαενυξ, ιέβαξ ααζζθεφξ 

μθμηθήνμο ηδξ μζημοιέκδξ.  

Ψαθ. 46,4 ὑπέηαλε θαμὺξ ιῖκ ηαὶ ἔεκδ ὑπὸ ημὺξ πυδαξ ικ·  

Ταθ. 46,4 πεδμφθςζεκ εζξ διάξ άθθμοξ θαμφξ, έεκδ εζδςθμθαηνζηά οπέηαλε ηάης 

απυ ημοξ πυδαξ ιαξ.  

Ψαθ. 46,5 ἐλεθέλαημ ιῖκ ηὴκ ηθδνμκμιίακ αὐημῦ, ηὴκ ηαθθμκὴκ Ἰαηχα, ἡκ 

βάπδζεκ. (δζάραθια).  

Ταθ. 46,5 Δδζάθελε ηαζ έδςηεκ εζξ διάξ ςξ ιυκζιμκ παηνίδα ηδκ ζδζηήκ ημο 

ηθδνμκμιίακ, ηδκ ςναζμηάηδκ αοηήκ πχνακ ημο ζζναδθζηζημφ θαμφ, ηδκ 

μπμίακ πμθφ δβάπδζεκ.  

Ψαθ. 46,6 ἀκέαδ ὁ Θεὸξ ἐκ ἀθαθαβιῶ, Κφνζμξ ἐκ θςκῆ ζάθπζββμξ.  

Ταθ. 46,6 Δκίηδζεκ μ Θευξ ηαζ ακέαδ ζημκ μονακυκ εκ ιέζς αθαθαβιχκ. Ακέαδ μ 



Θονζμξ, εκχ αζ ζάθπζββεξ ακηδπμφζακ ενζαιαεοηζηά εμφνζα.  

Ψαθ. 46,7 ράθαηε ηῶ Θεῶ ικ, ράθαηε, ράθαηε ηῶ ααζζθεῖ ικ, ράθαηε,  

Ταθ. 46,7 Ταθαηε φικμοξ ζημκ Θευκ ιαξ, ράθαηε, ράθαηε ιε ιμοζζηά υνβακα 

εβηςιζάγμκηεξ ημκ ααζζθέα ιαξ.  

Ψαθ. 46,8 ὅηζ ααζζθεὺξ πάζδξ ηξ βξ ὁ Θευξ, ράθαηε ζοκεηξ.  

Ταθ. 46,8 Ταθαηε, δζυηζ μ Θευξ ιαξ είκαζ ααζζθεφξ υθμο ημο ηυζιμο. Ταθαηε πνμξ 

αοηυκ ιε επίβκςζζκ ημο ιεβαθείμο ημο.  

Ψαθ. 46,9 ἐααζίθεοζεκ ὁ Θεὸξ ἐπὶ ηὰ ἔεκδ, ὁ Θεὸξ ηάεδηαζ ἐπὶ ενυκμο ἁβίμο 

αὐημῦ.  

Ταθ. 46,9 Ν Θευξ ιαξ εααζίθεοζε ηαζ εα ααζζθεφζδ εζξ υθα ηα εζδςθμθαηνζηά έεκδ. 

Ν Θευξ ηάεεηαζ επάκς ζημκ άβζμκ, ημκ οπένθαιπνμκ μονάκζμκ ενυκμκ 

ημο.  

Ψαθ. 46,10 ἄνπμκηεξ θακ ζοκήπεδζακ ιεηὰ ημῦ Θεμῦ Ἁαναάι, ὅηζ ημῦ Θεμῦ 

μἱ ηναηαζμὶ ηξ βξ ζθυδνα ἐπήνεδζακ. 

Ταθ. 46,10 Νζ άνπμκηεξ ηςκ θαχκ ζοκήπεδζακ εκχπζμκ ημο Θεμφ ημο Ααναάι, δζυηζ 

ημο Θεμφ δμφθμζ είκαζ μζ ηναηαζμί αοημί άνπμκηεξ ημο ηυζιμο ηαζ δζα 

ημφημ πθδζίμκ ημο Θεμφ ελορχεδζακ ηαζ εδμλάζεδζακ πάνα πμθφ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 47 (Μαζ. 48) 

  

Ψαθιὸξ ᾠδξ ημῖξ οἱμῖξ Κμνέ· δεοηένα ζαααάημο. 

Ψαθ. 47,2 Μέβαξ Κφνζμξ ηαὶ αἰκεηὸξ ζθυδνα ἐκ πυθεζ ημῦ Θεμῦ ικ, ἐκ ὄνεζ 



ἁβίῳ αὐημῦ,  

Ταθ. 47,2 Κέβαξ είκαζ, μ Θονζμξ ηαζ άλζμξ κα οικμθμβήηαζ αηαηαπαφζηςξ ιε ημ 

παναπάκς απυ υθμοξ ιαξ εζξ ηδκ πυθζκ ημο ηαζ ζημκ ζενυκ θυθμκ ηδξ 

Πζχκ·  

Ψαθ. 47,3 εὐνίγῳ ἀβαθθζάιαηζ πάζδξ ηξ βξ. ὄνδ Σζχκ, ηὰ πθεονὰ ημῦ αμῤῥᾶ, 

 πυθζξ ημῦ ααζζθέςξ ημῦ ιεβάθμο.  

Ταθ. 47,3 ζημ αζθαθχξ ηαζ αηθμκήηςξ νζγςιέκμκ αβαθθίαια αοηυ υθμο ημο 

ηυζιμο. Ξμζμκ ςναία είκαζ ηα ορχιαηά ζμο, Πζχκ! Καθζζηα ηα πνμξ 

αμννάκ ορςιέκα πθεονά ημο, υπμο είκαζ μ καυξ ηαζ ηάης απυ αοηά δ 

Ηενμοζαθήι, δ πυθζξ ημο ιεβάθμο ααζζθέςξ.  

Ψαθ. 47,4 ὁ Θεὸξ ἐκ ημῖξ αάνεζζκ αὐηξ βζκχζηεηαζ, ὅηακ ἀκηζθαιαάκδηαζ 

αὐηξ.  

Ταθ. 47,4 Ν Θευξ ηαεζζηά βκςζηήκ ηαζ ειθακή ηδκ πανμοζίακ ημο ζημοξ μπονμφξ 

πθμοζίμοξ πφνβμοξ ηδξ πυθεςξ, υηακ πνμζθένδ ηδκ έβηαζνμκ αμήεεζάκ 

ημο ηαζ πνμζηαζίακ εζξ αοηήκ.  

Ψαθ. 47,5 ὅηζ ἰδμὺ μἱ ααζζθεῖξ ηξ βξ ζοκήπεδζακ, δζήθεμζακ ἐπὶ ηὸ αὐηυ·  

Ταθ. 47,5 Γζυηζ ζδμφ, μζ ααζζθείξ ηδξ βδξ ζοκεηεκηνχεδζακ απυ ηαξ δζαθυνμοξ 

πχναξ. Δζζήθεμκ υθμζ ιαγή εζξ ηα ζφκμνα ηδξ Ημοδαίαξ, έθεαζακ 

απέκακηζ ηδξ Ηενμοζαθήι.  

Ψαθ. 47,6 αὐημὶ ἰδυκηεξ μὕηςξ ἐεαφιαζακ, ἐηανάπεδζακ, ἐζαθεφεδζακ,  

Ταθ. 47,6 Κμθζξ υιςξ ακηίηνοζακ ηδκ πυθζκ, ηαηεπθάβδζακ, εηανάπεδζακ, 

ζοκεηθμκίζεδζακ,  

Ψαθ. 47,7 ηνυιμξ ἐπεθάαεημ αὐηκ, ἐηεῖ ὠδῖκεξ ὡξ ηζηημφζδξ.  

Ταθ. 47,7 ηνυιμξ ημοξ ηαηέθααε. Δδμηίιαζακ πυκμοξ, ςζάκ εηείκμοξ πμο 

αζζεάκεηαζ δ επίημημξ βοκή.  



Ψαθ. 47,8 ἐκ πκεφιαηζ αζαίῳ ζοκηνίρεζξ πθμῖα Θανζεῖξ.  

Ταθ. 47,8 Θα ημοξ ζοκηνίρδξ, ζο Θονζε, ιε ηδκ δφκαιίκ ζμο, υπςξ ιε ημκ 

μνιδηζηυκ άκειμκ ζοκηνίαεζξ ηα πενίθδια πθμία, ηα μπμία πθέμοκ εζξ 

ηδκ Θανζίξ, έςξ εζξ ηα άηνα ηδξ Κεζμβείμο.  

Ψαθ. 47,9 ηαεάπεν ημφζαιεκ, μὕης ηαὶ εἴδμιεκ ἐκ πυθεζ Κονίμο ηκ 

δοκάιεςκ, ἐκ πυθεζ ημῦ Θεμῦ ικ· ὁ Θεὸξ ἐεειεθίςζεκ αὐηὴκ εἰξ 

ηὸκ αἰκα. (δζάραθια).  

Ταθ. 47,9 Θαεχξ δημφζαιεκ κα ιαξ δζδβμφκηαζ μζ πνυβμκμί ιαξ, έηζζ είδαιεκ 

ζήιενμκ εζξ ηδκ πυθζκ αοηήκ ημο Θονίμο ηαζ ααζζθέςξ ηςκ μονακίςκ ηαζ 

επζβείςκ δοκάιεςκ, εζξ ηδκ πυθζκ ημο Θεμφ ιαξ. Δίδμιεκ ιεβάθα 

πνάβιαηα. Ν Θευξ έπεζ εειεθζχζεζ ηδκ Ηενμοζαθήι, δζα κα ιέκδ 

αηθυκδημξ ζημκ αζχκα.  

Ψαθ. 47,10 ὑπεθάαμιεκ, ὁ Θευξ, ηὸ ἔθευξ ζμο ἐκ ιέζῳ ημῦ θαμῦ ζμο.  

Ταθ. 47,10 Απυ ηδκ πνμζςπζηήκ ιαξ πείνακ εβκςνίζαιεκ, ς Θεέ ιαξ, ημ έθευξ ζμο, 

κα πναβιαημπμζή εαοιαζηά ένβα εκ ιέζς ημο θαμφ ζμο.  

Ψαθ. 47,11 ηαηὰ ηὸ ὄκμιά ζμο, ὁ Θευξ, μὕης ηαὶ  αἴκεζίξ ζμο ἐπὶ ηὰ πέναηα 

ηξ βξ· δζηαζμζφκδξ πθήνδξ  δελζά ζμο.  

Ταθ. 47,11 Νπςξ ημ υκμιά ζμο, ς Θεέ, είκαζ ιέβα ηαζ θμαενυκ, έηζζ πνέπεζ ηαζ δ 

δμλμθμβία ζμο ηαηά πανυιμζμκ ηνυπμκ κα αημοζεή έςξ εζξ ηα πέναηα 

ηδξ βδξ. Ζ πακημδφκαιμξ δελζά ζμο είκαζ βειάηδ απυ δζηαίαξ αιμζαάξ 

αθθά ηαζ δζηαίαξ ηζιςνίαξ.  

Ψαθ. 47,12 εὐθνακεήης ηὸ ὄνμξ Σζὼκ ηαὶ ἀβαθθζάζεςζακ αἱ εοβαηένεξ ηξ 

Ἰμοδαίαξ ἕκεηεκ ηνζιάηςκ ζμο, Κφνζε.  

Ταθ. 47,12 Αξ εοθνακεή, θμζπυκ, μ θυθμξ Πζχκ δζα ηδκ πνμζηαζίακ, πμο 

απμθαιαάκεζ εη ιένμοξ ζμο. Αξ πθδιιονίζμοκ, Θονζε, απυ πανάκ ηαζ 

αβαθθίαζζκ αζ πυθεζξ ηδξ Ημοδαίαξ δζα ηαξ δζηαίαξ αοηάξ επί ηςκ θαχκ 

ηνίζεζξ ηαζ απμθάζεζξ ζμο.  



Ψαθ. 47,13 ηοηθχζαηε Σζὼκ ηαὶ πενζθάαεηε αὐηήκ, δζδβήζαζεε ἐκ ημῖξ πφνβμζξ 

αὐηξ,  

Ταθ. 47,13 Πεζξ δε μζ ηάημζημζ ηδξ Ηενμοζαθήι πενζηνζβονίζαηε ιε πανάκ ηδκ πυθζκ 

ζαξ, ηοηηάλαηέ ηδκ ηαζ ιεηνήζαηε έκα πνμξ έκα ημοξ πφνβμοξ, μζ μπμίμζ 

ιε ηδκ δφκαιζκ ημο Θεμφ δζεθοθάπεδζακ αηέναζμζ ηαζ ζχμζ.  

Ψαθ. 47,14 εέζεε ηὰξ ηανδίαξ ὑικ εἰξ ηὴκ δφκαιζκ αὐηξ ηαὶ ηαηαδζέθεζεε 

ηὰξ αάνεζξ αὐηξ, ὅπςξ ἂκ δζδβήζδζεε εἰξ βεκεὰκ ἑηένακ.  

Ταθ. 47,14 Ακαθμβζζεήηε ηδκ δφκαιίκ ηδξ ηαζ ηαηακμήζαηε, πυζμκ είκαζ ζζπονά. 

Ξενζενβαζεήηε ιε αηυιδ ιεβαθοηένακ πνμζμπήκ έκα πνμξ έκα ημοξ 

οπενδθάκμοξ πφνβμοξ ηςκ εδζαονχκ, δζα κα δζδβδεήηε αοηά ηαζ εζξ ηδκ 

άθθδκ βεκεάκ, δ μπμία ηαζ εα ζαξ δζαδεπεή·  

Ψαθ. 47,15 ὅηζ μὗηυξ ἐζηζκ ὁ Θεὸξ ικ εἰξ ηὸκ αἰκα ηαὶ εἰξ ηὸκ αἰκα ημῦ 

αἰκμξ· αὐηὸξ πμζιακεῖ ιᾶξ εἰξ ημὺξ αἰκαξ. 

Ταθ. 47,15 κα δζδβδεήηε υηζ μ Θευξ ιαξ είκαζ εηείκμξ, μ μπμίμξ έζηεζθε ηδκ ζςηδνίακ 

ιαξ. Ν Θευξ ιαξ, μ γςκ ζημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ, αοηυξ εα ιαξ 

πνμζηαηεφδ ηαζ εα ιαξ ηαεμδδβή δζα πακηυξ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 48 (Μαζ. 49) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ημῖξ οἱμῖξ Κμνὲ ραθιυξ. 

Ψαθ. 48,2 Ἀημφζαηε ηαῦηα, πάκηα ηὰ ἔεκδ, ἐκςηίζαζεε πάκηεξ μἱ 

ηαημζημῦκηεξ ηὴκ μἰημοιέκδκ,  

Ταθ. 48,2 Νθα ηα έεκδ αοηά ηα μπμία εα ζαξ πς. Ακμίλαηε ηα αοηζά ζαξ ηαζ 



αηνμαζεήηε ιε πνμζμπήκ υθμζ μζ ηάημζημζ ηδξ βδξ,  

Ψαθ. 48,3 μἵ ηε βδβεκεῖξ ηαὶ μἱ οἱμὶ ηκ ἀκενχπςκ, ἐπὶ ηὸ αὐηὸ πθμφζζμξ ηαὶ 

πέκδξ.  

Ταθ. 48,3 μζ εκηυπζμζ ηάεε πενζμπήξ ηαζ μζ άθθμζ άκενςπμζ, υθμζ ιαγή πθμφζζμζ ηαζ 

πηςπμί.  

Ψαθ. 48,4 ηὸ ζηυια ιμο θαθήζεζ ζμθίακ ηαὶ  ιεθέηδ ηξ ηανδίαξ ιμο 

ζφκεζζκ·  

Ταθ. 48,4 Ρμ ζηυια ιμο εα θαθήζδ ζμθίακ, ααεεζά ηαζ ειπενζζηαηςιέκδ ιεθέηδ 

ηδξ ηανδίαξ ηαζ ημο κμο ιμο εα εηθναζεή ιε θυβμοξ βειάημοξ ζφκεζζκ.  

Ψαθ. 48,5 ηθζκ εἰξ πανααμθὴκ ηὸ μὖξ ιμο, ἀκμίλς ἐκ ραθηδνίῳ ηὸ πνυαθδιά 

ιμο.  

Ταθ. 48,5 Δβχ μ ίδζμξ εα ηθίκς ημ αοηί ιμο εζξ ηαξ αθδεείαξ, ηαξ μπμίαξ ημ Ξκεφια 

ημο Θεμφ οπυ ιμνθήκ πανααμθήξ ιμο ειπκέεζ. Κε ηδκ ιμοζζηήκ 

ανιμκίακ ημο ραθηδνίμο εα εηεέζς ημ ζημηεζκυκ ηαζ δφζημθμκ 

πνυαθδια, πμο εα δζαπναβιαηεοεχ.  

Ψαθ. 48,6 ἱκαηί θμαμῦιαζ ἐκ ιένᾳ πμκδνᾷ;  ἀκμιία ηξ πηένκδξ ιμο 

ηοηθχζεζ ιε.  

Ταθ. 48,6 Γζαηί κα θμαμφιαζ ηαηά ηαξ διέναξ ηςκ δμηζιαζζχκ ηαζ ηςκ ηζκδφκςκ; 

Κμκμκ δ ζδζηή ιμο αιανηία ηαζ μ ηαηυξ ηνυπμξ ηδξ γςήξ ιμο διπμνεί κα 

ιε αθάρδ, αθθά δεκ ιμο ηαηαιανηονεί ηάηζ ηέημζμ δ ζοκείδδζίξ ιμο.  

Ψαθ. 48,7 μἱ πεπμζευηεξ ἐπὶ ηῆ δοκάιεζ αὐηκ ηαὶ ἐπὶ ηῶ πθήεεζ ημῦ πθμφημο 

αὐηκ ηαοπχιεκμζ,  

Ταθ. 48,7 Αθθμζ είκαζ, πμο γδημφκ ηδκ ελμκηςζίκ ιμο· εηείκμζ πμο έπμοκ πεπμίεδζζκ 

εζξ ηδκ δφκαιίκ ηςκ, αοημί πμο ηαοπχκηαζ δζα ημκ πμθφκ αοηχκ πθμφημκ.  

Ψαθ. 48,8 ἀδεθθὸξ μὐ θοηνμῦηαζ, θοηνχζεηαζ ἄκενςπμξ; μὐ δχζεζ ηῶ Θεῶ 



ἐλίθαζια ἑαοημῦ  

Ταθ. 48,8 Θα ακηζηνφδζμοκ υιςξ ηαζ αοημί ημκ εάκαημκ, απυ ημκ μπμίμκ μφηε μ 

ζημνβζηχηενμξ αδεθθυξ δεκ διπμνεί κα ημοξ ζχζδ. Ξςξ θμζπυκ είκαζ 

δοκαηυκ κα ημοξ βθοηχζδ μ μπμζμζδήπμηε λέκμξ άκενςπμξ; Θακείξ δεκ 

διπμνεί κα πνμζθένδ πνμξ ημκ Θευκ ελζθεςηζηήκ πνμζθμνάκ, δζα κα 

δζαθφβδ ημκ εάκαημκ·  

Ψαθ. 48,9 ηαὶ ηὴκ ηζιὴκ ηξ θοηνχζεςξ ηξ ροπξ αὐημῦ ηαὶ ἐημπίαζεκ εἰξ 

ηὸκ αἰκα  

Ταθ. 48,9 κα πνμζθένδ ηίιδια, δζα κα ελαβμνάζδ ηδκ γςήκ ημο απυ ημκ εάκαημκ, 

έζης ηαζ ακ εημπίαζεκ εζξ υθδκ ημο ηδκ γςήκ, χζηε κα εδζαονίζδ πμθθά 

πνήιαηα,  

Ψαθ. 48,10 ηαὶ γήζεηαζ εἰξ ηέθμξ· μὐη ὄρεηαζ ηαηαθεμνάκ,  

Ταθ. 48,10 δζα κα γήζδ πακημηεζκά εοηοπήξ ιέπνζ ηέθμοξ. Ν αζεαήξ δεκ εα εεθήζδ 

κα ίδδ ηαζ κα εκκμήζδ ηδκ θεμνάκ ημο ακενχπμο δζα ημο εακάημο,  

Ψαθ. 48,11 ὅηακ ἴδῃ ζμθμὺξ ἀπμεκήζημκηαξ. ἐπὶ ηὸ αὐηὸ ἄθνςκ ηαὶ ἄκμοξ 

ἀπμθμῦκηαζ ηαὶ ηαηαθείρμοζζκ ἀθθμηνίμζξ ηὸκ πθμῦημκ αὐηκ,  

Ταθ. 48,11 έζης ηαζ ακ αθέπδ ηαζ αοημφξ αηυιδ ημοξ ζμθμφξ κα απμεκήζημοκ. 

Θαηά ημκ ίδζμκ ηνυπμκ, μ άθνςκ αζεαήξ ηαζ μ ακυδημξ αιανηςθυξ εα 

απμεάκμοκ ηαζ εα αθήζμοκ ηα πθμφηδ ηςκ εζξ ηα πένζα λέκςκ.  

Ψαθ. 48,12 ηαὶ μἱ ηάθμζ αὐηκ μἰηίαζ αὐηκ εἰξ ηὸκ αἰκα, ζηδκχιαηα αὐηκ 

εἰξ βεκεὰκ ηαὶ βεκεάκ. ἐπεηαθέζακημ ηὰ ὀκυιαηα αὐηκ ἐπὶ ηκ 

βαζκ αὐηκ.  

Ταθ. 48,12 Νζ ηάθμζ ηςκ εα είκαζ αζ πακημηεζκαί ηαημζηίαζ ηςκ. Αοηή εα είκαζ δ 

ηαηαζηήκςζίξ ηςκ, εζξ ηδκ μπμίακ εα ιέκμοκ εζξ υθαξ ηαξ βεκεάξ. 

Θαηέβναρακ ακμήηςξ επ' μκυιαηί ηςκ ηα ηηήιαηα ηαζ ηα μζηυπεδά ηςκ 

κμιίγμκηεξ υηζ έηζζ εα ηα ηαηέπμοκ αζςκίςξ.  



Ψαθ. 48,13 ηαὶ ἄκενςπμξ ἐκ ηζιῆ ὢκ μὐ ζοκηε, παναζοκεαθήεδ ημῖξ ηηήκεζζ 

ημῖξ ἀκμήημζξ ηαὶ ὡιμζχεδ αὐημῖξ.  

Ταθ. 48,13 Ραθαίπςνμξ άκενςπμξ! Δκῶ έπεζ ηζιήκ ηαζ αλίακ, ςξ θμβζηυκ 

δδιζμφνβδια ημο Θεμφ, δεκ ηαηεκυδζε ημφημ. Αθθά ήθεε ηαζ εηάπεδ εζξ 

ηδκ εέζζκ ηςκ ακμήηςκ ηηδκχκ, έβζκεκ υιμζμξ ιε αοηά ηαηά ηδκ 

ακμδζίακ ηαζ ηδκ γςήκ.  

Ψαθ. 48,14 αὕηδ  ὁδὸξ αὐηκ ζηάκδαθμκ αὐημῖξ ηαὶ ιεηὰ ηαῦηα ἐκ ηῶ ζηυιαηζ 

αὐηκ εὐδμηήζμοζζκ. (δζάραθια).  

Ταθ. 48,14 Αοηυξ είκαζ μ ηνυπμξ ηδξ γςήξ ηςκ αιανηςθχκ, πμο ημοξ ελμιμζχκεζ ιε 

ηα ηηήκδ ηαζ βίκεηαζ εζξ αοημφξ πνυζημιια δζα ηδκ ανεηήκ ηαζ αζηία ηδξ 

ηαηαζηνμθήξ ηςκ. Θαζ παν' υθα αοηά, αθμφ αοημί απμεάκμοκ, 

πανμοζζάγμκηαζ άθθμζ αζεαείξ, μζ μπμίμζ ημοξ επαζκμφκ ιε ηα θυβζα ηςκ, 

εβηνίκμοκ ηδκ δζαβςβήκ ηαζ ηδκ γςήκ ηςκ ηαζ εέθμοκ κα ημοξ ιζιδεμφκ.  

Ψαθ. 48,15 ὡξ πνυααηα ἐκ ᾅδῃ ἔεεκημ, εάκαημξ πμζιακεῖ αὐημφξ· ηαὶ 

ηαηαηονζεφζμοζζκ αὐηκ μἱ εὐεεῖξ ηὸ πνςΐ, ηαὶ  αμήεεζα αὐηκ 

παθαζςεήζεηαζ ἐκ ηῶ ᾅδῃ, ἐη ηξ δυλδξ αὐηκ ἐλχζεδζακ.  

Ταθ. 48,15 Πακ πνυααηα πνμξ ζθαβήκ ημοξ έννζρεκ μ Θευξ ζημκ άδδκ. Ν εάκαημξ 

ςξ άθθμξ ηαηυξ πμζιήκ εα ημοξ μδδβή εηεί. Δλ άθθμο πμθφ ζφκημια μζ 

πνμξ ημ πανυκ αθακείξ ηαζ πηςπμί δίηαζμζ εα ακαδεζπεμφκ οπένηενμί 

ηςκ ηαζ ηφνζμί ηςκ ηαζ δ αμήεεζα, ηδκ μπμίακ εηείκμζ ακηθμφζακ απυ ηα 

πθμφηδ ηςκ, εα απμδεζπεή εκηεθχξ άπνδζημξ ιέζα ζημκ άδδκ. Απυ ηδκ 

επίβεζμκ δυλακ ηαζ ιεβαθμπνέπεζάκ ηςκ ελεδζχπεδζακ ηαζ 

απεβοικχεδζακ.  

Ψαθ. 48,16 πθὴκ ὁ Θεὸξ θοηνχζεηαζ ηὴκ ροπήκ ιμο ἐη πεζνὸξ ᾅδμο, ὅηακ 

θαιαάκῃ ιε. (δζάραθια).  

Ταθ. 48,16 Αθθά ςξ πνμξ ειέ, μ Θευξ εα εθεοεενχζδ ηδκ ροπήκ ιμο απυ ηδκ 

ελμοζίακ ημο άδμο, υηακ εα ιε παναθάαδ απυ ηδκ πανμφζακ γςήκ.  



Ψαθ. 48,17 ιὴ θμαμῦ, ὅηακ πθμοηήζῃ ἄκενςπμξ, ἠ ὅηακ πθδεοκεῆ  δυλα ημῦ 

μἴημο αὐημῦ·  

Ταθ. 48,17 Κδ ηαηαπθήζζεζαζ, θμζπυκ, ηαζ ιδ ηανάζζεζαζ ροπζηχξ, υηακ μ αζεαήξ 

άκενςπμξ πθμοηίγδ, δηακ ιεβαθχκδ δ δυλα ημο μίημο ημο.  

Ψαθ. 48,18 ὅηζ μὐη ἐκ ηῶ ἀπμεκήζηεζκ αὐηὸκ θήρεηαζ ηὰ πάκηα, μὐδὲ 

ζοβηαηααήζεηαζ αὐηῶ  δυλα αὐημῦ.  

Ταθ. 48,18 Γζυηζ, υηακ εα απμεάκδ, ηίπμηε δεκ εα πάνδ ιαγή ημο απυ ηα πθμφηδ ημο, 

μφηε δ δυλα ημο εα ηαηεαή ιαγή ιε αοηυκ ζημκ άδδκ.  

Ψαθ. 48,19 ὅηζ  ροπὴ αὐημῦ ἐκ ηῆ γςῆ αὐημῦ εὐθμβδεήζεηαζ· ἐλμιμθμβήζεηαί 

ζμζ, ὅηακ ἀβαεφκῃξ αὐηῶ.  

Ταθ. 48,19 Δθ' υζμκ αέααζα γδ ημκ πανυκηα επζβεζμκ αίμκ, εα επαζκήηαζ απυ ημοξ 

ηυθαηαξ, αοηυξ δε μ ίδζμξ εα επαζκέζδ ηαζ ζέ, υηακ εα εηηναπήξ εζξ 

ημθαηείαξ ηαζ επαίκμοξ πνμξ αοηυκ.  

Ψαθ. 48,20 εἰζεθεφζεηαζ ἕςξ βεκεᾶξ παηένςκ αὐημῦ, ἕςξ αἰκμξ μὐη ὄρεηαζ 

θξ.  

Ταθ. 48,20 Θα απμεάκδ υιςξ ηαζ εα ιεηααή κα ζοκακηήζδ ημοξ πνμβυκμοξ ημο. 

Ξμηέ πθέμκ δεκ εα ίδδ ημ θςξ ημο δθίμο.  

Ψαθ. 48,21 ηαὶ ἄκενςπμξ ἐκ ηζιῆ ὢκ μὐ ζοκηε, παναζοκεαθήεδ ημῖξ ηηήκεζζ 

ημῖξ ἀκμήημζξ ηαὶ ὡιμζχεδ αὐημῖξ. 

Ταθ. 48,21 Ραθαίπςνμξ άκενςπμξ! Δκῶ έπεζ πάνεζ απυ ημκ Θευκ ηδκ ακοπμθυβζζημκ 

ηζιήκ ηδξ θμβζηήξ ημο θφζεςξ, δεκ εζοκεηίζεδ, αθθά έηαλε ημκ εαοηυκ 

ημο εζξ ηδκ εέζζκ ηςκ ακμήηςκ ηηδκχκ, έβζκε υιμζμξ ιε αοηά ηαηά ημκ 

ηνυπμκ ηδξ γςήξ ηαζ ηα έκζηζηηα.  

  

  



ΨΑΛΜΟΣ 49 (Μαζ. 50) 

  

Ψαθιὸξ ηῶ Ἀζάθ. 

Ψαθ. 49,1 Θεὸξ εεκ Κφνζμξ ἐθάθδζε ηαὶ ἐηάθεζε ηὴκ βκ ἀπὸ ἀκαημθκ 

θίμο ιέπνζ δοζικ.  

Ταθ. 49,1 Ν αζχκζμξ ηαζ απεζνμηέθεζμξ Θευξ, μ Θονζμξ υθςκ ηςκ ηαηηά πάνζκ Θεχκ, 

ηςκ ανπυκηςκ ηαζ δζηαζηχκ ηδξ βδξ, πνμζηαθεί υθδκ ηδκ μζημοιέκδκ 

απυ ακαημθχκ ιέπνζ δοζιχκ.  

Ψαθ. 49,2 ἐη Σζὼκ  εὐπνέπεζα ηξ ὡναζυηδημξ αὐημῦ,  

Ταθ. 49,2 Αηηζκμαμθείηαζ απυ ηδκ Πζχκ δ αζφθθδπημξ θαιπνυηδξ ηαζ ςναζυηδξ ηδξ 

απείνμο ηεθεζυηδηυξ ημο.  

Ψαθ. 49,3 ὁ Θεὸξ ἐιθακξ ἣλεζ, ὁ Θεὸξ ικ, ηαὶ μὐ παναζζςπήζεηαζ· πῦν 

ἐκχπζμκ αὐημῦ ηαοεήζεηαζ, ηαὶ ηφηθῳ αὐημῦ ηαηαζβὶξ ζθυδνα.  

Ταθ. 49,3 Ν Θονζμξ ένπεηαζ μθμθάκενα ιε ημ ιεβαθείμκ ηδξ δυλδξ ημο. Γεκ εα 

ηδνήζδ πθέμκ ζζςπήκ. Θαοζηζηυκ πον πνμπμνεφεηαζ έιπνμζεέκ ημο. Θαζ 

ηαηαζβίξ ιεβάθδ εηζπά μθυβονά ημο.  

Ψαθ. 49,4 πνμζηαθέζεηαζ ηὸκ μὐνακὸκ ἄκς ηαὶ ηὴκ βκ ημῦ δζαηνῖκαζ ηὸκ 

θαὸκ αὐημῦ·  

Ταθ. 49,4 Ξνμζηαθεί ςξ ιάνηοναξ ημκ μονακυκ άκς ηαζ ηδκ βδκ ηάης, 

πνμηεζιέκμο κα ζηήζδ δζηαζηήνζμκ ηαζ κα δζηάζδ ημκ θαυκ ημο.  

Ψαθ. 49,5 ζοκαβάβεηε αὐηῶ ημὺξ ὁζίμοξ αὐημῦ, ημὺξ δζαηζεειέκμοξ ηὴκ 

δζαεήηδκ αὐημῦ ἐπὶ εοζίαζξ,  

Ταθ. 49,5 Πεζξ μζ άββεθμζ ζοκαενμίζαηε, θμζπυκ, εκχπζυκ ημο ημοξ αβίμοξ ημο, ημοξ 

εηθεηημφξ Ηζναδθίηαξ, μζ μπμίμζ έδεζλακ ηδκ αβαεήκ δζάεεζίκ ηςκ ιε ηαξ 

εοθααείξ εοζίαξ ηυηε, πμο εδέπεδζακ ηδκ δζαεήηδκ ημο ζημ υνμξ Πζκά.  



Ψαθ. 49,6 ηαὶ ἀκαββεθμῦζζκ μἱ μὐνακμὶ ηὴκ δζηαζμζφκδκ αὐημῦ, ὅηζ ὁ Θεὸξ 

ηνζηήξ ἐζηζ. (δζάραθια).  

Ταθ. 49,6 Νζ μονακμί εα ηαηαεέζμοκ ςξ ιάνηονεξ δζα ηδκ δζηαζμζφκδκ ημο, δζυηζ 

αοηυξ είκαζ ηχνα μ οπένηαημξ δζηαζηήξ.  

Ψαθ. 49,7 ἄημοζμκ, θαυξ ιμο, ηαὶ θαθήζς ζμζ, Ἰζναήθ, ηαὶ δζαιανηφνμιαί 

ζμζ· ὁ Θεὸξ ὁ Θευξ ζμφ εἰιζ ἐβχ.  

Ταθ. 49,7 Ν Θονζμξ μιζθεί. Αημοζε, θαέ ιμο, δζυηζ εα μιζθήζς πνμξ ζέ, ζζναδθζηζηέ 

θαέ· δχζε πνμζμπήκ, δζυηζ εα δζαιανηονδεχ εκηυκςξ πνμξ ζέ. Δβχ, πμο 

μιζθχ, είιαζ μ Θευξ υθμο ημο ηυζιμο ηαζ ζδζαζηένςξ μ ζδζηυξ ζμο Θευξ.  

Ψαθ. 49,8 μὐη ἐπὶ ηαῖξ εοζίαζξ ζμο ἐθέβλς ζε, ηὰ δὲ ὁθμηαοηχιαηά ζμο 

ἐκχπζυκ ιμο ἐζηὶ δζαπακηυξ.  

Ταθ. 49,8 Γεκ εα ζε εθέβλς δζα ηαξ δζαθυνμοξ εοζίαξ ζμο. Ρα μθμηαοηχιαηά ζμο, 

πμο πνμζθένμκηαζ πνμξ ειέ, εονίζημκηαζ πάκημηε εκχπζυκ ιμο.  

Ψαθ. 49,9 μὐ δέλμιαζ ἐη ημῦ μἴημο ζμο ιυζπμοξ μὐδὲ ἐη ηκ πμζικίςκ ζμο 

πζιάνμοξ.  

Ταθ. 49,9 Αθθά δεκ έπς ακάβηδκ κα δεπεχ ιυζπμοξ απυ ημκ μίημκ ζμο ηαζ ηνάβμοξ 

απυ ηα ημπάδζα ζμο.  

Ψαθ. 49,10 ὅηζ ἐιά ἐζηζ πάκηα ηὰ εδνία ημῦ ἀβνμῦ, ηηήκδ ἐκ ημῖξ ὄνεζζ ηαὶ 

αυεξ·  

Ταθ. 49,10 Γζυηζ υθα ηα άβνζα εδνία ηςκ δαζχκ είκαζ ζδζηά ιμο, υπςξ ηαζ ηα 

ηαημζηίδζα γχα, ηα μπμία αυζημοκ εζξ ηα υνδ, ηαζ μζ αυεξ, υθα είκαζ ζδζηά 

ιμο.  

Ψαθ. 49,11 ἔβκςηα πάκηα ηὰ πεηεζκὰ ημῦ μὐνακμῦ, ηαὶ ὡναζυηδξ ἀβνμῦ ιεη᾿ 

ἐιμῦ ἐζηζκ.  

Ταθ. 49,11 Δβχ βκςνίγς πμθφ ηαθά ηα πάκηα. Δίιαζ μ Θονζμξ επί ηςκ πηδκχκ ημο 



μονακμφ ηαζ δ ςναία πμθφπνςιμξ αθάζηδζζξ ημο αβνμφ εονίζηεηαζ 

πάκημηε εζξ ηδκ ηονζυηδηά ιμο.  

Ψαθ. 49,12 ἐὰκ πεζκάζς, μὐ ιή ζμζ εἴπς· ἐιὴ βάν ἐζηζκ  μἰημοιέκδ ηαὶ ηὸ 

πθήνςια αὐηξ.  

Ταθ. 49,12 Δάκ εα πεζκάζς, δεκ πνυηεζηαζ κα ζμο είπς κα ιμο δχζδξ θαβδηυκ, δζυηζ 

ζδζηή ιμο είκαζ υθδ δ βδ ηαζ υθα εηείκα, απυ ηα μπμία αοηή είκαζ βειάηδ.  

Ψαθ. 49,13 ιὴ θάβμιαζ ηνέα ηαφνςκ, ἠ αἷια ηνάβςκ πίμιαζ;  

Ταθ. 49,13 Κδπςξ έπς εβχ ακάβηδκ κα θάβς ηνέαηα ηαφνςκ ηαζ κα πίς αίια 

ηνάβςκ; Νπζ αέααζα.  

Ψαθ. 49,14 εῦζμκ ηῶ Θεῶ εοζίακ αἰκέζεςξ ηαὶ ἀπυδμξ ηῶ ρίζηῳ ηὰξ εὐπάξ 

ζμο·  

Ταθ. 49,14 Γζ' αοηυ ζο πνυζθενε ζημκ Θευκ ζμο ςξ εοζίακ ηδκ δμλμθμβίακ ηαζ 

εηπθήνςζε υθα ηα ηάιαηα, πμο έπεζξ ηάλεζ πνμξ αοηυκ.  

Ψαθ. 49,15 ηαὶ ἐπζηάθεζαί ιε ἐκ ιένᾳ εθίρεχξ ζμο, ηαὶ ἐλεθμῦιαί ζε, ηαὶ 

δμλάζεζξ ιε. (δζάραθια).  

Ταθ. 49,15 Δπζηάθεζαί ιε εζξ πενίμδμκ εθίρεςξ ηαζ εβχ εα ζε απαθθάλς απυ αοηήκ 

ηαζ ζο εοβκςιμκχκ εα ιε δμλμθμβήζδξ.  

Ψαθ. 49,16 ηῶ δὲ ἁιανηςθῶ εἶπεκ ὁ Θευξ· ἱκαηί ζὺ ἐηδζδβῆ ηὰ δζηαζχιαηά ιμο 

ηαὶ ἀκαθαιαάκεζξ ηὴκ δζαεήηδκ ιμο δζὰ ζηυιαηυξ ζμο;  

Ταθ. 49,16 Δζξ δε ημκ αιανηςθυκ είπεκ μ Θευξ· Γζαηί ζο ημθιάξ ηαζ δζδβείζαζ ημοξ 

κυιμοξ ηαζ ηαξ εκημθάξ ιμο ηαζ παίνκεζξ ζημ αιανηςθυκ ζηυια ζμο ηδκ 

δζαεήηδκ ιμο, ηδκ μπμίακ ζο ηαηαπαηείξ;  

Ψαθ. 49,17 ζὺ δὲ ἐιίζδζαξ παζδείακ ηαὶ ἐλέααθεξ ημὺξ θυβμοξ ιμο εἰξ ηὰ 

ὀπίζς.  

Ταθ. 49,17 Πο ειίζδζεξ ηδκ δζμνεςηζηήκ παζδαβςβίακ ιμο ηαζ πεηάξ πνμξ ηα μπίζς 



ιε πενζθνυκδζζκ ημοξ θυβμοξ ιμο.  

Ψαθ. 49,18 εἰ ἐεεχνεζξ ηθέπηδκ, ζοκέηνεπεξ αὐηῶ, ηαὶ ιεηὰ ιμζπμῦ ηὴκ ιενίδα 

ζμο ἐηίεεζξ.  

Ταθ. 49,18 Δάκ έαθεπεξ ηθέπηδκ έηνεπεξ ηαζ ζο ιαγή ημο ςξ ζοκενβυξ ημο· 

ζοιιεηείπεξ δε εζξ ηαξ αεθζυηδηαξ ηςκ ιμζπχκ.  

Ψαθ. 49,19 ηὸ ζηυια ζμο ἐπθευκαζε ηαηίακ, ηαὶ  βθζζά ζμο πενζέπθεηε 

δμθζυηδηαξ·  

Ταθ. 49,19 Ρμ ζηυια ζμο είκαζ απφθςημκ εζξ πθήεμξ ηαηζχκ, δ δε βθχζζα ζμο 

ελοθαίκεζ πάκημηε δμθζυηδηαξ.  

Ψαθ. 49,20 ηαεήιεκμξ ηαηὰ ημῦ ἀδεθθμῦ ζμο ηαηεθάθεζξ ηαὶ ηαηὰ ημῦ οἱμῦ ηξ 

ιδηνυξ ζμο ἐηίεεζξ ζηάκδαθμκ.  

Ταθ. 49,20 Θαεήιεκμξ ανβυξ ηαηδβμνμφζεξ ηαζ δοζθδιμφζεξ ημκ αδεθθυκ ζμο ηαζ 

εκακηίμκ ημο οζμφ ηδξ ιδηνυξ ζμο, εκακηίμκ ημο αδεθθμφ ζμο, έζηδκεξ 

παβίδαξ ηαζ έεεηεξ πνμζηυιιαηα, δζα κα ζημκηάρδ ηαζ πέζδ.  

Ψαθ. 49,21 ηαῦηα ἐπμίδζαξ, ηαὶ ἐζίβδζα· ὑπέθααεξ ἀκμιίακ, ὅηζ ἔζμιαί ζμζ 

ὅιμζμξ· ἐθέβλς ζε ηαὶ παναζηήζς ηαηὰ πνυζςπυκ ζμο ηὰξ 

ἁιανηίαξ ζμο.  

Ταθ. 49,21 Αοηά έπναλεξ ηαζ εβχ έδεζλα ιαηνμεοιίακ ηαζ εζζχπδζα. Δκυιζζεξ υιςξ 

παναθυβςξ ηαζ πανακυιςξ, υηζ εα είιαζ υιμζμξ ιε ζέ. Θα έθεδ υιςξ δ 

ζηζβιή, μπυηε εα ζε εθέβλς ηαζ εα θακενχζς εκχπζυκ ζμο ηαζ εκχπζμκ 

ηςκ άθθςκ ηαξ αιανηίαξ ζμο, δζα κα ζε ελεοηεθίζς.  

Ψαθ. 49,22 ζφκεηε δὴ ηαῦηα, μἱ ἐπζθακεακυιεκμζ ημῦ Θεμῦ, ιήπμηε ἁνπάζῃ, 

ηαὶ μὐ ιὴ ᾖ ὁ ῥουιεκμξ.  

Ταθ. 49,22 Δκκμήζαηε, θμζπυκ, υθα αοηά υζμζ θδζιμκείηε ημκ Θευκ, ιήπςξ ηαζ ζαξ 

ανπάζδ εζξ ηαξ πείναξ ηδξ δ εεία δζηαζμζφκδ, μπυηε δεκ εα οπάνπδ 

ηακείξ κα ζαξ βθοηχζδ.  



Ψαθ. 49,23 εοζία αἰκέζεςξ δμλάζεζ ιε, ηαὶ ἐηεῖ ὁδυξ, ᾗ δείλς αὐηῶ ηὸ 

ζςηήνζυκ ιμο. 

Ταθ. 49,23 Θοζία δμλμθμβίαξ απυ αβκήκ ηανδίακ ανηεί κα ιε δμλάζδ πνάβιαηζ· ηαζ 

αοηυξ είκαζ μ εοεφξ δνυιμξ, ημκ μπμίμκ εβχ εα δείλς εζξ ηαεέκα, πμο 

πμεεί ηδκ ζςηδνζχδδ αμήεεζάκ ιμο.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 50 (Μαζ. 51) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ραθιὸξ ηῶ Γαοΐδ  

 ἐκ ηῶ ἐθεεῖκ πνὸξ αὐηὸκ Νάεακ ηὸκ πνμθήηδκ, κίηα εἰζθεε πνὸξ 

Βδνζααεέ.  

  

Ψαθ. 50,3 θέδζυκ ιε, ὁ Θευξ, ηαηὰ ηὸ ιέβα ἔθευξ ζμο ηαὶ ηαηὰ ηὸ πθεμξ 

ηκ μἰηηζνικ ζμο ἐλάθεζρμκ ηὸ ἀκυιδιά ιμο·  

Ταθ. 50,3 Δθέδζέ ιε, ς Θεέ ιμο, ζφιθςκα πνμξ ημ άπεζνμκ έθευξ ζμο· ηαζ 

ζφιθςκα ιε ημ απένακημκ πθήεμξ ηςκ μζηηζνιχκ ζμο ζαήζε εκηεθχξ ηδκ 

πανακμιίακ ιμο.  

Ψαθ. 50,4 ἐπὶ πθεῖμκ πθῦκυκ ιε ἀπὸ ηξ ἀκμιίαξ ιμο ηαὶ ἀπὸ ηξ ἁιανηίαξ 

ιμο ηαεάνζζυκ ιε.  

Ταθ. 50,4 Ξθφκε ιε ηαζ λακαπθφκε ιε απυ ηδκ πανακμιίακ ιμο, ηαζ απυ ημκ νφπμκ 

ηδξ αιανηίαξ ιμο ηαεάνζζέ ιε.  

Ψαθ. 50,5 ὅηζ ηὴκ ἀκμιίακ ιμο ἐβὼ βζκχζης, ηαὶ  ἁιανηία ιμο ἐκχπζυκ ιμφ 



ἐζηζ δζαπακηυξ.  

Ταθ. 50,5 Ρμ έθευξ ζμο γδηχ, δζυηζ ηαζ εβχ ακαβκςνίγς ηαζ μιμθμβχ ηδκ 

πανακμιίακ ιμο. Αοηή δε δ αιανηία ιμο είκαζ πάκημηε εκχπζυκ ιμο, εζξ 

ηδκ ηανδίακ ιμο ηαζ εζξ ηδκ ζηέρζκ, δζα κα ιε εθέβπδ ηαζ κα ιε ηονακκή.  

Ψαθ. 50,6 ζμὶ ιυκῳ ἣιανημκ ηαὶ ηὸ πμκδνὸκ ἐκχπζυκ ζμο ἐπμίδζα, ὅπςξ ἂκ 

δζηαζςεῆξ ἐκ ημῖξ θυβμζξ ζμο, ηαὶ κζηήζῃξ ἐκ ηῶ ηνίκεζεαί ζε.  

Ταθ. 50,6 Εδηχ απυ ζε ηδκ ζοβπχνδζζκ, δζυηζ αζ αιανηίαζ, ηαξ μπμίαξ δζέπναλα, 

είκαζ πανάααζζξ ημο ζδζημφ ζμο Λμιμο. Δκχπζυκ ζμο εβχ δζέπναλα ηο 

πμκδνυκ. Νιμθμβχ υηζ είιαζ άλζμξ ηζιςνίαξ δζα ηαξ αιανηίαξ ιμο, δζα κα 

θακή έηζζ πυζμκ δίηαζμκ είπεξ εζξ ηαξ εκακηίμκ ιμο ηαηαδζηαζηζηάξ 

απμθάζεζξ ηαζ κα ελέθεδξ έηζζ κζηδηήξ, υηακ αζεαείξ ηαζ ιςνμί 

εεθήζμοκ κα ζε επζηνίκμοκ.  

Ψαθ. 50,7 ἰδμὺ βὰν ἐκ ἀκμιίαζξ ζοκεθήθεδκ, ηαὶ ἐκ ἁιανηίαζξ ἐηίζζδζέ ιε  

ιήηδν ιμο.  

Ταθ. 50,7 Δθέδζέ ιε, δζυηζ απυ βμκείξ αιανηςθμφξ ζοκεθήθεδκ ηαζ εκ ιέζς 

αιανηζχκ ιε εηομθυνδζεκ δ ιδηένα ιμο.  

Ψαθ. 50,8 ἰδμὺ βὰν ἀθήεεζακ βάπδζαξ, ηὰ ἄδδθα ηαὶ ηὰ ηνφθζα ηξ ζμθίαξ 

ζμο ἐδήθςζάξ ιμζ.  

Ταθ. 50,8 Θευξ ηδξ αθδεείαξ ζο δβάπδζεξ ηαζ αβαπάξ πάκημηε ηδκ αθήεεζακ ηαζ 

ηδκ εοεφηδηα. Δθακένςζεξ εζξ ειέ ηα άδδθα ηαζ ηα ηνφθζα ηδξ ζμθίαξ 

ζμο, δζα κα έπς έηζζ ηδκ δοκαηάηδηα κα πνμθοθαπεχ απυ ηδκ αιανηίακ.  

Ψαθ. 50,9 ῥακηζεῖξ ιε ὑζζχπῳ, ηαὶ ηαεανζζεήζμιαζ, πθοκεῖξ ιε, ηαὶ ὑπὲν 

πζυκα θεοηακεήζμιαζ.  

Ταθ. 50,9 Πακ ιε ζοιαμθζηά ηθςκάνζα οζζχπμο εα ιε νακηίζδξ ιε ημ έθευξ ζμο, 

ηαζ έηζζ εβχ εα ηαεανζζεχ απυ ηδκ αιανηίακ ιμο. Θα ιε πθφκδξ ιε ηδκ 

πάνζκ ζμο ηαζ εα βίκς ηυζμκ ηαεανυξ, χζηε κα είιαζ θεοηχηενμξ απυ ημ 

πζυκζ.  



Ψαθ. 50,10 ἀημοηζεῖξ ιμζ ἀβαθθίαζζκ ηαὶ εὐθνμζφκδκ, ἀβαθθζάζμκηαζ ὀζηέα 

ηεηαπεζκςιέκα.  

Ταθ. 50,10 Ρμηε εα ιε ηάιδξ κα αζζεακεχ αβαθθίαζζκ ηαζ εοθνμζφκδκ, χζηε ηαζ 

αοηά ηα ζοκηεηνζιιέκα ηαζ πανάθοηα μζηά ιμο κα ζηζνηήζμοκ απυ 

πανάκ.  

Ψαθ. 50,11 ἀπυζηνερμκ ηὸ πνυζςπυκ ζμο ἀπὸ ηκ ἁιανηζκ ιμο ηαὶ πάζαξ 

ηὰξ ἀκμιίαξ ιμο ἐλάθεζρμκ.  

Ταθ. 50,11 Γονζζε ημ πνυζςπυκ ζμο ιαηνοά απυ ηαξ αιανηίαξ ιμο, χζηε κα ιδ ηαξ 

αθέπδξ, ηαζ ζαήζε μθεξ ηζξ πανακμιίεξ ιμο.  

Ψαθ. 50,12 ηανδίακ ηαεανὰκ ηηίζμκ ἐκ ἐιμί, ὁ Θευξ, ηαὶ πκεῦια εὐεὲξ 

ἐβηαίκζζμκ ἐκ ημῖξ ἐβηάημζξ ιμο.  

Ταθ. 50,12 Ξθάζε ιέζα ιμο ηαζ ηηίζε κέακ ηανδίακ ηαεανάκ, Θεέ ιμο, δζα κα 

εκενμκίζδξ ηαζ εβηαζκζάζδξ εζξ ηα αάεδ ηδξ ροπήξ ιμο πκεφια αθδεείαξ, 

πκεφια μνεμθνμζφκδξ.  

Ψαθ. 50,13 ιὴ ἀπμῤῥίρῃξ ιε ἀπὸ ημῦ πνμζχπμο ζμο ηαὶ ηὸ πκεῦιά ζμο ηὸ 

ἅβζμκ ιὴ ἀκηακέθῃξ ἀπ᾿ ἐιμῦ.  

Ταθ. 50,13 Κδ ιε απμιαηνφκδξ ηαζ ιδ ιε απμννίρδξ απυ ημ βειάημκ ηαθςζφκδκ 

πνυζςπυκ ζμο ηαζ ημ Αβζυκ ζμο Ξκεφια ιδ ημ αθαζνέζδξ απυ ειέ.  

Ψαθ. 50,14 ἀπυδμξ ιμζ ηὴκ ἀβαθθίαζζκ ημῦ ζςηδνίμο ζμο ηαὶ πκεφιαηζ 

βειμκζηῶ ζηήνζλυκ ιε.  

Ταθ. 50,14 Μακαδυξ ιμο ηδκ πανάκ ηαζ αβαθθίαζζκ ηδξ ζςηδνίαξ ιμο, πμο 

πνμένπεηαζ απυ ζέ, ηαζ ζηήνζλέ ιε ιε ζηαεενάκ ηαζ άηαιπημκ εέθδζζκ 

ζημ αβαευκ, ζημκ άβζμκ Λμιμκ ζμο.  

Ψαθ. 50,15 δζδάλς ἀκυιμοξ ηὰξ ὁδμφξ ζμο, ηαὶ ἀζεαεῖξ ἐπὶ ζὲ ἐπζζηνέρμοζζ.  

Ταθ. 50,15 Δηζζ δε ελδβκζζιέκμξ ηαζ θςηζζιέκμξ εβχ εα δζδάλς εζξ πμθθμφξ 



πανακμιμφκηαξ ημοξ ζδζημφξ ζμο δνυιμοξ, ημκ Λμιμκ ζμο. Κε ημ 

πανάδεζβιά ιμο δε ηαζ ιε ηα θυβζα ιμο εα ζοκηεθέζς, χζηε πμθθμί 

αζεαείξ κα επζζηνέρμοκ εκ ιεηάκμζα πνμξ ζέ, υπςξ επέζηνερα ηαζ εβχ.  

Ψαθ. 50,16 ῥῦζαί ιε ἐλ αἱιάηςκ, ὁ Θεὸξ ὁ Θεὸξ ηξ ζςηδνίαξ ιμο· 

ἀβαθθζάζεηαζ  βθζζά ιμο ηὴκ δζηαζμζφκδκ ζμο.  

Ταθ. 50,16 Απάθθαλέ ιε, Θονζε, απυ ηδκ εκμπήκ ηςκ αεχςκ αζιάηςκ, πμο επφεδζακ 

ελ αζηίαξ ιμο, Θεέ ηαζ Θονζε ηδξ ζςηδνίαξ ιμο. Ζ βθχζζα βειάηδ πανάκ 

εα δζαθαθή ηδκ δζηαζμζφκδκ ηαζ ηδκ αβαευηδηά ζμο.  

Ψαθ. 50,17 Κφνζε, ηὰ πείθδ ιμο ἀκμίλεζξ, ηαὶ ηὸ ζηυια ιμο ἀκαββεθεῖ ηὴκ 

αἴκεζίκ ζμο.  

Ταθ. 50,17 Λαζ, Θονζε, εα ακμίλδξ ζο ηα πείθδ ιμο ηαζ ημ ζηυια ιμο ιε παννδζίακ 

ηαζ εάννμξ ηαζ εα ακαπέιπδ αίκμοξ ηαζ δμλμθμβίαξ πνμξ ζέ.  

Ψαθ. 50,18 ὅηζ εἰ εέθδζαξ εοζίακ, ἔδςηα ἄκ· ὁθμηαοηχιαηα μὐη εὐδμηήζεζξ.  

Ταθ. 50,18 Γμλμθμβίαξ μθμεένιμοξ εα ζμο ακαπέιπς, Θονζε, δζυηζ εάκ ήεεθεξ ηαζ 

ηάπμζακ εοζίακ δζα ηδκ άθεζζκ ηςκ αιανηζχκ ιμο, εα ζμο ηδκ 

πνμζέθενα. Πο υιςξ δεκ εοανεζηείζαζ ηυζμκ εζξ ηα μθμηαοηχιαηα ηςκ 

εοζζχκ.  

Ψαθ. 50,19 εοζία ηῶ Θεῶ πκεῦια ζοκηεηνζιιέκμκ, ηανδίακ ζοκηεηνζιιέκδκ ηαὶ 

ηεηαπεζκςιέκδκ ὁ Θεὸξ μὐη ἐλμοδεκχζεζ.  

Ταθ. 50,19 Ζ εοάνεζημξ εοζία δζα ζε ημκ Θευκ είκαζ ροπή ζοκηεηνζιιέκδ απυ ημκ 

πυκμκ ηαζ ηδκ ζοκαίζεδζζκ ηδξ αιανηίαξ. Θανδίακ δε ακενχπμο, δ μπμία 

έπεζ ζοκηνζαή απυ ηδκ ιεηάκμζακ ηαζ έπεζ ηαπεζκςεή, ζο μ πακάβαεμξ 

ηαζ πμθοέθεμξ Θευξ μοδέπμηε εα ηδκ ελμοεεκχζδξ.  

Ψαθ. 50,20 ἀβάεοκμκ, Κφνζε, ἐκ ηῆ εὐδμηίᾳ ζμο ηὴκ Σζχκ, ηαὶ μἰημδμιδεήης ηὰ 

ηείπδ Ἱενμοζαθήι·  

Ταθ. 50,20 Δοδυηδζμκ, θμζπυκ, Θονζε, κα θακήξ αβαευξ ηαζ εοενβεηζηυξ εζξ ηδκ 



Ηενμοζαθήι. Γείλε ηδκ ηαθςζφκδκ ζμο, χζηε κα ακμζημδμιδεμφκ ηαζ 

πάθζκ ηα ηείπδ ηδξ Ηενμοζαθήι.  

Ψαθ. 50,21 ηυηε εὐδμηήζεζξ εοζίακ δζηαζμζφκδξ, ἀκαθμνὰκ ηαὶ ὁθμηαοηχιαηα· 

ηυηε ἀκμίζμοζζκ ἐπὶ ηὸ εοζζαζηήνζυκ ζμο ιυζπμοξ. 

Ταθ. 50,21 Ρμηε εα εοδμηήζδξ κα δεπεήξ ηάεε εοζίακ, δ μπμία εα ζμο πνμζθένεηαζ 

ζφιθςκα ιε υζα έπεζξ δζαηάλεζ ζημκ Λμιμκ ζμο, εοζίαξ ακαθενμιέκαξ 

εζξ ζέ, εοζίαξ μθμηαοηςιάηςκ. Ρμηε εα ακεαάζμοκ ζημ εοζζαζηήνζμκ 

ηςκ μθμηαοηςιάηςκ ζμο ιυζπμοξ πνμξ εοζίακ εζξ έηθναζζκ 

εοβκςιμζφκδξ ηαζ δμλμθμβίαξ πνμξ ζέ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 51 (Μαζ. 52) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ζοκέζεςξ ηῶ Γαοΐδ·  

 ἐκ ηῶ ἐθεεῖκ Γςὴη ηὸκ Ἰδμοιαῖμκ ηαὶ ἀκαββεῖθαζ ηῶ Σαμὺθ ηαὶ 

εἰπεῖκ αὐηῶ· ἤθεε Γαοΐδ εἰξ ηὸκ μἶημκ Ἀαζιέθεπ.  

  

Ψαθ. 51,3 Τί ἐβηαοπᾷ ἐκ ηαηίᾳ, ὁ δοκαηυξ, ἀκμιίακ ὅθδκ ηὴκ ιένακ;  

Ταθ. 51,3 Γζαηί αθαγμκεφεζαζ δζα ηδκ ηαηίακ ζμο ζο, ς δοκαηέ, χζηε κα 

δζαπνάηηδξ ακμιίαξ ιε εναζφηδηα ηαζ κα παναααίκδξ υθδκ ηδκ διένακ 

ημκ κυιμκ ημο Θεμφ;  

Ψαθ. 51,4 ἀδζηίακ ἐθμβίζαημ  βθζζά ζμο· ὡζεὶ λονὸκ ημκδιέκμκ ἐπμίδζαξ 

δυθμκ.  

Ταθ. 51,4 Αδίημοξ θμβζζιμφξ ηδξ ηανδίαξ ζμο εθάθδζε ημ απφθςημκ ζηυια ζμο· 



χζακ ιε λονάθζ αημκζζιέκμκ δζα ηδξ βθχζζδξ ζμο εζνβάζεδξ δμθίςξ 

πνμξ ηαηαζηνμθήκ ημο πθδζίμκ.  

Ψαθ. 51,5 βάπδζαξ ηαηίακ ὑπὲν ἀβαεςζφκδκ, ἀδζηίακ ὑπὲν ημῦ θαθζαζ 

δζηαζμζφκδκ. (δζάραθια).  

Ταθ. 51,5 Ζβάπδζεξ ηδκ ηαηίακ ηαζ υπζ ηδκ αβαευηδηα. Δπνμηίιδζεξ ηδκ 

δμθζυηδηα ηαζ ζοημθακηίακ απυ ημο κα θαθήξ ηδκ αθήεεζακ ηαζ ηδκ 

δζηαζμζφκδκ.  

Ψαθ. 51,6 βάπδζαξ πάκηα ηὰ ῥήιαηα ηαηαπμκηζζιμῦ, βθζζακ δμθίακ.  

Ταθ. 51,6 Δπνμηίιδζεξ κα θέβδξ θυβμοξ, μζ μπμίμζ θένμοκ ηαηαπμκηζζιυκ ηαζ 

υθεενμκ, ηαζ κα έπδξ βθχζζακ δμθίακ ηαζ ζοημθακηζηήκ εκακηίμκ ηςκ 

άθθςκ.  

Ψαθ. 51,7 δζὰ ημῦημ ὁ Θεὸξ ηαεέθμζ ζε εἰξ ηέθμξ· ἐηηίθαζ ζε ηαὶ ιεηακαζηεφζαζ 

ζε ἀπὸ ζηδκχιαηυξ ζμο ηαὶ ηὸ ῥίγςιά ζμο ἐη βξ γχκηςκ. 

(δζάραθια).  

Ταθ. 51,7 Γζα ημφημ μ Θευξ εα ζε ηαηαηνδικίζδ, εα ζε λεννζγχζδ εκηεθχξ, εα ζε 

ιαδήζδ ηαζ εα ζε βοικχζδ απυ υθα υζα έπεζξ. Θα ζε εηδζχλδ ηαζ εα ζε 

ελμνίζδ απυ ηδκ παηνίδα ζμο, ηαζ αοηάξ αηυιδ ηαξ νίγαξ ηςκ απμβυκςκ 

ζμο εα ελαθακίζδ εη ιέζμο ηςκ γχκηςκ.  

Ψαθ. 51,8 ὄρμκηαζ δίηαζμζ ηαὶ θμαδεήζμκηαζ ηαὶ ἐπ᾿ αὐηὸκ βεθάζμκηαζ ηαὶ 

ἐνμῦζζκ·  

Ταθ. 51,8 Θα ίδμοκ μζ δίηαζμζ ηδκ δζηαίακ εη ιένμοξ ημο Θεμφ ηζιςνίακ ζμο ηαζ εα 

θμαδεμφκ. Θαηυπζκ υιςξ εα βεθάζμοκ ιε ζηακμπμίδζζκ ηαζ πανάκ, δζυηζ 

απεδυεδ δ πνέπμοζα δζηαζμζφκδ ηαζ εα είπμοκ·  

Ψαθ. 51,9 ἰδμὺ ἄκενςπμξ, ὃξ μὐη ἔεεημ ηὸκ Θεὸκ αμδεὸκ αὐημῦ, ἀθθ᾿ 

ἐπήθπζζεκ ἐπὶ ηὸ πθεμξ ημῦ πθμφημο αὐημῦ ηαὶ ἐκεδοκαιχεδ ἐπὶ 

ηῆ ιαηαζυηδηζ αὐημῦ.  



Ταθ. 51,9 Ηδμφ μ άκενςπμξ αοηυξ, μ μπμίμξ δεκ δεέθδζε ημκ Θευκ ςξ 

ζοιπαναζηάηδκ ηαζ αμδευκ ημο, αθθά ήθπζζεκ ζημκ πμθφκ πθμφημκ ημο. 

Δζηήνζλε ηαζ ειεβάθςζε ηδκ δφκαιίκ ημο επί ιαηαίςκ ηαζ εθδιένςκ 

πναβιάηςκ.  

Ψαθ. 51,10 ἐβὼ δὲ ὡζεὶ ἐθαία ηαηάηανπμξ ἐκ ηῶ μἴηῳ ημῦ Θεμῦ· ἢθπζζα ἐπὶ ηὸ 

ἔθεμξ ημῦ Θεμῦ εἰξ ηὸκ αἰκα ηαὶ εἰξ ηὸκ αἰκα ημῦ αἰκμξ.  

Ταθ. 51,10 Δβχ υιςξ ακηζεέηςξ εα είιαζ ιέζα ζημκ μίημκ ημο Θονίμο, υπςξ δ 

ηαηάηανπμξ εθαία. Δβχ εζηήνζλα ηαξ εθπίδαξ ιμο ζημ έθεμξ ημο Θεμφ 

ιμο πάκημηε, ζημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ.  

Ψαθ. 51,11 ἐλμιμθμβήζμιαί ζμζ εἰξ ηὸκ αἰκα, ὅηζ ἐπμίδζαξ, ηαὶ ὑπμιεκ ηὸ 

ὄκμιά ζμο, ὅηζ πνδζηὸκ ἐκακηίμκ ηκ ὁζίςκ ζμο. 

Ταθ. 51,11 Θονζε, ζε δμλμθμβχ ηαζ εα ζε δμλμθμβχ πάκημηε, δζυηζ έηαιεξ ηαζ εα 

ηάιδξ δεηηά ηα αζηήιαηά ιμο. Δζξ ηάεε δε δοζημθίακ ηδξ γςήξ ιμο εα 

πενζιέκς ηδκ ζδζηήκ ζμο επέιααζζκ, δζυηζ αοηή είκαζ πάκημηε 

αβαεμπμζυξ ηαζ εοενβεηζηή ζημοξ αθςζζςιέκμοξ πνμξ ζέ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 52 (Μαζ. 53) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ, ὑπὲν Μαεθέε· ζοκέζεςξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 52,2 Δἶπεκ ἄθνςκ ἐκ ηανδίᾳ αὐημῦ· Οὐη ἔζηζ Θευξ. δζεθεάνδζακ ηαὶ 

ἐαδεθφπεδζακ ἐκ ἀκμιίαζξ, μὐη ἔζηζ πμζκ ἀβαευκ.  

Ταθ. 52,2 Πημηζζιέκμξ ιέπνζξ αθνμζφκδξ απυ ηαξ πμθθάξ ημο αιανηίαξ μ αζεαήξ 

θέβεζ απυ ιέζα ημο· Γεκ οπάνπεζ Θευξ. Αοηυξ ηαζ μζ υιμζμί ημο 

δζεθεάνδζακ απυ ηδκ ηαηίακ ηςκ. Δβζκακ αδδζαζηζημί ηαζ ζοπαιενμί ιε 



ηαξ πανακμιίαξ ηςκ. Θακείξ απυ αοημφξ δεκ ζηέπηεηαζ ηαζ δεκ πνάηηεζ 

ημ αβαευκ.  

Ψαθ. 52,3 ὁ Θεὸξ ἐη ημῦ μὐνακμῦ δζέηορεκ ἐπὶ ημὺξ οἱμὺξ ηκ ἀκενχπςκ ημῦ 

ἰδεῖκ εἰ ἔζηζ ζοκζὼκ ἠ ἐηγδηκ ηὸκ Θευκ.  

Ταθ. 52,3 Ν Θευξ έζηορεκ απυ ημκ μονακυκ, δζα κα ίδδ ημοξ οζμφξ ηςκ ακενχπςκ· 

εάκ οπάνπδ ηακείξ ιεηαλφ αοηχκ, πμο κα έπδ ζφκεζζκ ηαζ βκχζζκ Θεμφ δ 

κα ακαγδηή ηαζ κα πνμζεφπεηαζ πνμξ ημκ Θευκ.  

Ψαθ. 52,4 πάκηεξ ἐλέηθζκακ, ἅια πνεζχεδζακ, μὐη ἔζηζ πμζκ ἀβαευκ, μὐη 

ἔζηζκ ἕςξ ἑκυξ.  

Ταθ. 52,4 Δίδεκ υηζ υθμζ έπμοκ πανεηηθίκεζ απυ ηδκ μνεήκ μδυκ. Δβζκακ 

δζεθεανιέκμζ ηαζ απνείμζ. Γεκ οπάνπεζ ηακείξ, πμο κα γδηή ημ αβαευκ, 

δεκ οπάνπεζ μφηε εκαξ.  

Ψαθ. 52,5 μὐπί βκχζμκηαζ πάκηεξ μἱ ἐνβαγυιεκμζ ηὴκ ἀκμιίακ; μἱ ηαηεζείμκηεξ 

ηὸκ θαυκ ιμο ἐκ ανχζεζ ἄνημο ηὸκ Κφνζμκ μὐη ἐπεηαθέζακημ.  

Ταθ. 52,5 Γεκ εα αάθμοκ επί ηέθμοξ πμηέ βκχζζκ ηαζ δεκ εα ζοκεηζζεμφκ υθμζ 

αοημί, μζ μπμίμζ δζαπνάηημοκ ηαξ πανακμιίαξ; Αοημί, μζ μπμίμζ 

ηαηαηνχβμοκ ημκ θαυκ ιμο ιε ηυζδκ εοημθίακ ηαζ πανάκ, ιε υζδκ 

ηνχβμοκ ημ ρςιί ηςκ, μοδέπμηε εζηνάθδζακ πνμξ ημκ Θευκ, μοδέπμηε 

επεηαθέζεδζακ ημκ Θονζμκ.  

Ψαθ. 52,6 ἐηεῖ ἐθμαήεδζακ θυαμκ, μὗ μὐη ἤκ θυαμξ, ὅηζ ὁ Θεὸξ δζεζπυνπζζεκ 

ὀζηᾶ ἀκενςπανέζηςκ· ηαηῃζπφκεδζακ, ὅηζ ὁ Θεὸξ ἐλμοδέκςζεκ 

αὐημφξ.  

Ταθ. 52,6 Αοημί εθμαήεδζακ ηαζ επακζημαθήεδζακ εηεί, υπμο δεκ οπήνπε θυαμξ. 

Ποκεηνίαδζακ, δζυηζ, μ Θευξ ζοκέηνζρε ηαζ δζεζηυνπζζε ηα μζηά ηςκ 

ακενχπςκ εηείκςκ, πμο εέθμοκ κα ανέζμοκ ζημοξ άθθμοξ ηαζ υπζ ζημκ 

Θευκ. Αοημί ηαηελδοηεθίζεδζακ, δζυηζ μ Θευξ ημοξ ελμοεέκςζε.  

Ψαθ. 52,7 ηίξ δχζεζ ἐη Σζὼκ ηὸ ζςηήνζμκ ημῦ Ἰζναήθ; ἐκ ηῶ ἀπμζηνέραζ ηὸκ 



Θεὸκ ηὴκ αἰπιαθςζίακ ημῦ θαμῦ αὐημῦ ἀβαθθζάζεηαζ Ἰαηὼα ηαὶ 

εὐθνακεήζεηαζ Ἰζναήθ. 

Ταθ. 52,7 Ξμίμξ άθθμξ εηηυξ απυ ημκ Θονζμκ γεηζκχκ απυ ηδκ Ηενμοζαθήι εα 

πνμζθένδ ζςηδνίακ ηαζ αζθάθεζακ ζημκ ζζναδθζηζηυκ θαυκ; Θακείξ 

άθθμξ, πανά μ Θευξ. Νηακ μ Θονζμξ επακαθένδ ημοξ ελμνίζημοξ ημο θαμφ 

ημο απυ ηδκ αζπιαθςζίακ, εα πθδιιονίζμοκ απυ αβαθθίαζζκ μζ απυβμκμζ 

ημο Ηαηχα, εα εοθνακεμφκ αζ ηανδίαζ ηςκ Ηζναδθζηχκ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 53 (Μαζ. 54) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ, ἐκ ὕικμζξ· ζοκέζεςξ ηῶ Γαοΐδ  

 ἐκ ηῶ ἐθεεῖκ ημὺξ Εζθαίμοξ ηαὶ εἰπεῖκ ηῶ Σαμφθ· μὐη ἰδμὺ Γαοΐδ 

ηέηνοπηαζ παν᾿ ιῖκ;  

  

Ψαθ. 53,3 Ὁ Θεὸξ, ἐκ ηῶ ὀκυιαηί ζμο ζζυκ ιε ηαὶ ἐκ ηῆ δοκάιεζ ζμο ηνῖκυκ 

ιε.  

Ταθ. 53,3 Θεέ ιμο, ζο πμο ημ υκμιά ζμο είκαζ εοζπθαβπκία ηαζ αβαευηδξ, ζχζε ιε 

ηαζ ιε ηδκ πακημδφκαιμκ δζηαζμζφκδκ ζμο ηνίκε ηδκ οπυεεζίκ ιμο.  

Ψαθ. 53,4 ὁ Θευξ, εἰζάημοζμκ ηξ πνμζεοπξ ιμο, ἐκχηζζαζ ηὰ ῥήιαηα ημῦ 

ζηυιαηυξ ιμο.  

Ταθ. 53,4 Υ Θονζε, άημοζε ηαζ ηάιε δεηηήκ ηδκ πνμζεοπήκ ιμο. Βαθε εζξ ηα αοηζά 

ζμο ηα θυβζα ημο ζηυιαηυξ ιμο.  

Ψαθ. 53,5 ὅηζ ἀθθυηνζμζ ἐπακέζηδζακ ἐπ᾿ ἐιὲ ηαὶ ηναηαζμὶ ἐγήηδζακ ηὴκ 



ροπήκ ιμο ηαὶ μὐ πνμέεεκημ ηὸκ Θεὸκ ἐκχπζμκ αὐηκ. (δζάραθια).  

Ταθ. 53,5 Γζυηζ ζδμφ, άκενςπμζ λέκμζ ηαζ επενμί πνμξ ειέ επακεζηάηδζακ εκακηίμκ 

ιμο, ηαζ ζζπονμί επεδίςλακ κα αθαζνέζμοκ ηδκ γςήκ ιμο ηαζ δεκ έθααμκ 

οπ' υρζκ ηςκ ημκ δίηαζμκ Θευκ.  

Ψαθ. 53,6 ἰδμὺ βὰν ὁ Θεὸξ αμδεεῖ ιμζ, ηαὶ ὁ Κφνζμξ ἀκηζθήπηςν ηξ ροπξ 

ιμο.  

Ταθ. 53,6 Αοημί ιε εκυιζζακ εβηαηαθεθεζιιέκμκ απυ ζέ. Ζπαηήεδζακ υιςξ, δζυηζ 

ζδμφ, μ Θευξ απ' ανπήξ ηαζ ιέπνζ ζήιενμκ ιε αμδεεί. Ν Θονζμξ απ' ανπήξ 

ηαζ ιέπνζ ηχνα είκαζ μ οπεναζπζζηήξ ηαζ πνμζηάηδξ ηδξ γςήξ ιμο.  

Ψαθ. 53,7 ἀπμζηνέρεζ ηὰ ηαηὰ ημῖξ ἐπενμῖξ ιμο· ἐκ ηῆ ἀθδεείᾳ ζμο 

ἐλμθυενεοζμκ αὐημφξ.  

Ταθ. 53,7 Αοηυξ ηαζ ηα ηαηά ηδξ πανμφζδξ πενζυδμο εα ηα επζζηνέρδ ηαζ εα ηα 

νίρδ επάκς εζξ ηαξ ηεθαθάξ ηςκ επενχκ ιμο. Πο, Θονζε, ςξ αλζυπζζημξ, 

πμο είζαζ εζξ ηαξ οπμζπέζεζξ ζμο, ελμθυενεοζε ημοξ επενμφξ ιμο.  

Ψαθ. 53,8 ἑημοζίςξ εφζς ζμζ, ἐλμιμθμβήζμιαζ ηῶ ὀκυιαηί ζμο, Κφνζε, ὅηζ 

ἀβαευκ·  

Ταθ. 53,8 Δβχ δε ιε υθδκ ιμο ηδκ εέθδζζκ ηαζ ηδκ ηανδίακ εα πνμζθένς εζξ ζε ηδκ 

εοζίακ ιμο ηαζ ιε εοβκςιμζφκδκ εα ζε δμλμθμβήζς, δζυηζ είζαζ 

πακάβαεμξ.  

Ψαθ. 53,9 ὅηζ ἐη πάζδξ εθίρεςξ ἐῤῥφζς ιε, ηαὶ ἐκ ημῖξ ἐπενμῖξ ιμο ἐπεῖδεκ ὁ 

ὀθεαθιυξ ιμο. 

Ταθ. 53,9 Γζυηζ ηαζ ζημ πανεθευκ ιε εβθφηςζεξ απυ ηάεε εθίρζκ, ηα δε ιάηζα ιμο 

είδμκ ημκ ελεοηεθζζιυκ ηςκ επενχκ ιμο. Ξζζηεφς υηζ αοηυ εα βίκδ ηαζ 

ηχνα, Θονζε.  

  



  

ΨΑΛΜΟΣ 54 (Μαζ. 55) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ, ἐκ ὕικμζξ· ζοκέζεςξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 54,2 κχηζζαζ, ὁ Θευξ, ηὴκ πνμζεοπήκ ιμο ηαὶ ιὴ ὑπενίδῃξ ηὴκ δέδζίκ 

ιμο,  

Ταθ. 54,2 Αημοζε, ς Θεέ ιμο, ηδκ πνμζεοπήκ ιμο, ιδ ηαηαθνυκδζδξ ηδκ δέδζίκ 

ιμο.  

Ψαθ. 54,3 πνυζπεξ ιμζ ηαὶ εἰζάημοζυκ ιμο. ἐθοπήεδκ ἐκ ηῆ ἀδμθεζπίᾳ ιμο ηαὶ 

ἐηανάπεδκ  

Ταθ. 54,3 Γχζε εζξ ειέ πνμζμπήκ ηαζ άημοζέ ιε. Ζ ζοκεπήξ ζηέρζξ ηαζ ιεθέηδ ηδξ 

εθζαενάξ ιμο ηαηαζηάζεςξ ιε έπεζ βειίζεζ, απυ θφπδκ.  

Ψαθ. 54,4 ἀπὸ θςκξ ἐπενμῦ ηαὶ ἀπὸ εθίρεςξ ἁιανηςθμῦ, ὅηζ ἐλέηθζκακ ἐπ᾿ 

ἐιὲ ἀκμιίακ ηαὶ ἐκ ὀνβῆ ἐκεηυημοκ ιμζ.  

Ταθ. 54,4 Ποκεηθμκίζεδκ ηαζ εηανάπεδκ απυ ηαξ απεζθδηζηάξ ηναοβάξ ηςκ επενχκ 

ιμο, απυ ηδκ ηαηάεθζρζκ ηαζ ηαηαπίεζζκ, πμο μζ αιανηςθμί αζημφκ 

εκακηίμκ ιμο. Γζυηζ αοημί έννζρακ ηαζ επεζχνεοζακ εκακηίμκ ιμο ηάεε 

πανακμιίακ ηςκ ηαζ ηονζεοιέκμζ απυ ιμπεδνάκ μνβήκ έηνεθακ ηαζ 

ηνέθμοκ θμαενυκ ιίζμξ εκακηίμκ ιμο.  

Ψαθ. 54,5  ηανδία ιμο ἐηανάπεδ ἐκ ἐιμί, ηαὶ δεζθία εακάημο ἐπέπεζεκ ἐπ᾿ 

ἐιέ·  

Ταθ. 54,5 Ζ ηανδία ιμο ζοκεηανάπεδ εκηυξ ιμο. Ακίηδημξ θυαμξ εακάημο έπεζεκ 

επάκς ιμο.  

Ψαθ. 54,6 θυαμξ ηαὶ ηνυιμξ ἤθεεκ ἐπ᾿ ἐιέ, ηαὶ ἐηάθορέ ιε ζηυημξ.  



Ταθ. 54,6 Φμαμξ ηαζ ηνυιμξ επθδιιφνζζε ημ εζςηενζηυκ ιμο ηαζ ζημηάδζ αεοιίαξ 

ηαζ απμβμδηεφζεςξ ιε εζηέπαζεκ μθυηθδνμκ.  

Ψαθ. 54,7 ηαὶ εἶπα· ηίξ δχζεζ ιμζ πηένοβαξ ὡζεὶ πενζζηενᾶξ ηαὶ πεηαζεήζμιαζ 

ηαὶ ηαηαπαφζς;  

Ταθ. 54,7 Θαζ είπα απυ ιέζα ιμο· πμζυξ διπμνεί κα ιμο δχζδ πηένοβαξ χζακ 

αοηάξ ηδξ αβνίαξ πενζζηενάξ, δζα κα πεηάλς ηαπέςξ ηαζ κα θφβς 

αιέζςξ εζξ ηυπμκ ήζοπμκ ηαζ αζθαθή;  

Ψαθ. 54,8 ἰδμὺ ἐιάηνοκα θοβαδεφςκ ηαὶ δὐθίζεδκ ἐκ ηῆ ἐνήιῳ. (δζάραθια).  

Ταθ. 54,8 Ηδμφ, εάκ είπα ηέημζεξ πηένοβεξ, εα απειαηνοκυιδκ απυ ημκ ηυπμκ 

αοηυκ, εα έθεοβα· εα ηαημζημφζα εζξ έκα ένδιμκ ηαζ ήζοπμκ ηυπμκ.  

Ψαθ. 54,9 πνμζεδεπυιδκ ηὸκ Θευκ, ηὸκ ζῴγμκηά ιε, ἀπὸ ὀθζβμροπίαξ ηαὶ ἀπὸ 

ηαηαζβίδμξ.  

Ταθ. 54,9 Δηεί εα επενίιεκα ημκ ζςηήνα ηαζ Θευκ ιμο, δζα κα ιε απαθθάλδ απυ 

ηδκ θζπμροπίακ ιμο αοηήκ ηαζ απυ ηδκ ιαζκμιέκδκ εκακηίμκ ιμο 

ηαηαζβίδα ηςκ επενχκ ιμο.  

Ψαθ. 54,10 ηαηαπυκηζζμκ, Κφνζε, ηαὶ ηαηαδίεθε ηὰξ βθχζζαξ αὐηκ, ὅηζ εἶδμκ 

ἀκμιίακ ηαὶ ἀκηζθμβίακ ἐκ ηῆ πυθεζ.  

Ταθ. 54,10 Θαηαπυκηζζέ ημοξ ηαζ ελαθάκζζέ ημοξ, Θονζε, εζξ ηα αάεδ ηδξ εαθάζζδξ. 

Φένε ζφβποζζκ ηαζ ακηζθμβίακ εζξ ηαξ βθχζζαξ ηςκ, δζυηζ εβχ είδα υηζ ελ 

αζηίαξ ηςκ εζξ ηδκ Ηενμοζαθήι οπάνπμοκ πανακμιίαζ, θζθμκεζηίαζ ηαζ 

δζαπθδηηζζιμί.  

Ψαθ. 54,11 ιέναξ ηαὶ κοηηὸξ ηοηθχζεζ αὐηὴκ ἐπὶ ηὰ ηείπδ αὐηξ, ηαὶ ἀκμιία 

ηαὶ ηυπμξ ἐκ ιέζῳ αὐηξ  

Ταθ. 54,11 Ζιένακ ηαζ κφηηα ιαίκεηαζ δ πανακμιία βφνς απυ ηα ηείπδ ηδξ 

Ηενμοζαθήι. Δκηυξ δε ηδξ πυθεςξ επζηναηεί ηέημζα ηαηαπίεζζξ ηαζ 

ιυπεμξ ηαζ πανακμιία  



Ψαθ. 54,12 ηαὶ ἀδζηία, ηαὶ μὐη ἐλέθζπεκ ἐη ηκ πθαηεζκ αὐηξ ηυημξ ηαὶ δυθμξ.  

Ταθ. 54,12 ηαζ αδζηία, χζηε ηαζ εζξ αοηάξ ηαξ δδιμζίαξ πθαηείαξ δεκ έθεζρεκ μ 

πανάκμιμξ ηυημξ ηαζ δ δμθζυηδξ, αθθά δζεκενβείηαζ ιε εναζφηδηα.  

Ψαθ. 54,13 ὅηζ εἰ ἐπενὸξ ὠκείδζζέ ιε, ὑπήκεβηα ἄκ, ηαὶ εἰ ὁ ιζζκ ἐπ᾿ ἐιὲ 

ἐιεβαθμῤῥδιυκδζεκ, ἐηνφαδκ ἂκ ἀπ᾿ αὐημῦ.  

Ταθ. 54,13 Ζ ηαηάεθζρίξ ιμο είκαζ πμθφ ιεβάθδ, δζυηζ εάκ επί ηέθμοξ έκαξ απυ ημοξ 

επενμφξ ιμο ιε φανζγε, εα οπέθενα ιε οπμιμκήκ ηδκ φανζκ. Θαζ ακ 

άκενςπμξ, μ μπμίμξ ιε ιζζεί, ελακίζηαημ ιε εναζφηδηα εκακηίμκ ιμο ηαζ 

εημιπμννδιμκμφζε, εβχ εα εηνοπηυιδκ απυ αοηυκ.  

Ψαθ. 54,14 ζὺ δέ, ἄκενςπε ἰζυροπε, βειχκ ιμο ηαὶ βκςζηέ ιμο,  

Ταθ. 54,14 Αοημί είκαζ επενμί ιμο. Πο υιςξ, ς άκενςπε, ημκ μπμίμκ εεεςνμφζα ηαζ 

αβαπμφζα ςζάκ ημκ εαοηυκ ιμο, άνπμκηά ιμο ηαζ ζφιαμοθέ ιμο, θίθε 

ιμο ηαζ βκςζηέ ιμο,  

Ψαθ. 54,15 ὃξ ἐπὶ ηὸ αὐηὸ ἐβθφηακάξ ιμζ ἐδέζιαηα, ἐκ ηῶ μἴηῳ ημῦ Θεμῦ 

ἐπμνεφεδκ ἐκ ὁιμκμίᾳ.  

Ταθ. 54,15 ζο μ μπμίμξ ζοκέηνςβεξ ιαγή ιμο ηαζ ιε ηδκ πανμοζίακ ζμο εβθφηαζκεξ 

ηα θαβδηά ιμο, ζο ιε ημκ μπμίμκ ακέααζκα ζημκ μίημκ ημο Θεμφ ιε ηυζδκ 

αβάπηδκ ηαζ μιυκμζακ, έπναλεξ αοηυ;  

Ψαθ. 54,16 ἐθεέης δὴ εάκαημξ ἐπ᾿ αὐημφξ, ηαὶ ηαηααήηςζακ εἰξ ᾅδμο γκηεξ· 

ὅηζ πμκδνία ἐκ ηαῖξ πανμζηίαζξ αὐηκ ἐκ ιέζῳ αὐηκ.  

Ταθ. 54,16 Αξ πέζδ, θμζπυκ, εκακηίμκ αοηχκ μ εάκαημξ. Αξ ακμίλδ μ άδδξ ημ ζηυια 

ημο ηαζ αξ ηαηααμφκ, ηαζ αοημί ηαζ μ πνμδυηδξ, γςκηακμί ζημκ ηάθμκ. 

Γζυηζ ιυκμκ πμκδνία ηαζ ηαηία οπάνπεζ ακάιεζά ηςκ ηαζ εζξ ηαξ 

ηαημζηίαξ ηςκ.  

Ψαθ. 54,17 ἐβὼ πνὸξ ηὸκ Θεὸκ ἐηέηναλα, ηαὶ ὁ Κφνζμξ εἰζήημοζέ ιμο.  

Ταθ. 54,17 Δβχ υιςξ πνμξ ημκ Θευκ ιε πίζηζκ έηναλα ηαζ μ Θονζμξ ήημοζε ηδκ 



πνμζεοπήκ ιμο.  

Ψαθ. 54,18 ἑζπέναξ ηαὶ πνςΐ ηαὶ ιεζδιανίαξ δζδβήζμιαζ ηαὶ ἀπαββεθ, ηαὶ 

εἰζαημφζεηαζ ηξ θςκξ ιμο.  

Ταθ. 54,18 Ρδκ εζπένακ ηαζ ημ πνςσ ηαζ ηδκ ιεζδιανίακ, ηαε' υθδκ ηδκ διένακ, εβχ 

εα δζδβμφιαζ πνμξ ημκ Θονζμκ ηαξ ζοιθμνάξ ιμο. Θα ακαββέθθς εζξ 

αοηυκ ηδκ εθζαενάκ ηαηάζηαζίκ ιμο ιε ηδκ πνμζεοπήκ ιμο ηαζ πζζηεφς 

υηζ εα πνμζέλδ ηδκ θςκήκ ιμο.  

Ψαθ. 54,19 θοηνχζεηαζ ἐκ εἰνήκῃ ηὴκ ροπήκ ιμο ἀπὸ ηκ ἐββζγυκηςκ ιμζ, ὅηζ 

ἐκ πμθθμῖξ ἤζακ ζὺκ ἐιμί.  

Ταθ. 54,19 Ξζζηεφς δε απμθφηςξ, υηζ μ Θευξ εα απαθθάλδ ηδκ γςήκ ιμο απυ ημοξ 

ακενχπμοξ αοημφξ, μζ μπμίμζ ιε πθδζζάγμοκ ιε επενζηάξ δζαεέζεζξ, υζμκ 

πμθθμί ηαζ ακ είκαζ εκακηίμκ ιμο ηαζ εα ιμο πανίζδ εζνήκδκ ηαζ 

αζθάθεζακ.  

Ψαθ. 54,20 εἰζαημφζεηαζ ὁ Θεὸξ ηαὶ ηαπεζκχζεζ αὐημὺξ ὁ ὑπάνπςκ πνὸ ηκ 

αἰχκςκ. (δζάραθια). μὐ βάν ἐζηζκ αὐημῖξ ἀκηάθθαβια, ὅηζ μὐη 

ἐθμαήεδζακ ηὸκ Θευκ.  

Ταθ. 54,20 Ν Θευξ εα αημφζδ ιε εοιέκεζακ ηδκ δέδζίκ ιμο. Αοηυξ μ πνμαζχκζμξ 

Θονζμξ, εα ηαηελεοηεθίζδ ημοξ επενμφξ ιμο, εα ημοξ ηαπεζκχζδ, δζυηζ 

ηαιιία αθθαβή ηαζ ιεηααμθή πνμξ ημ ηαθφηενμκ δεκ οπάνπεζ εζξ αοημφξ. 

Θαιιία δζυνεςζζξ δεκ παναηδνείηαζ, δζυηζ δεκ εθμαήεδζακ μφηε ηαζ 

θμαμφκηαζ ημκ Θονζμκ.  

Ψαθ. 54,21 ἐλέηεζκε ηὴκ πεῖνα αὐημῦ ἐκ ηῶ ἀπμδζδυκαζ· ἐαεαήθςζακ ηὴκ 

δζαεήηδκ αὐημῦ.  

Ταθ. 54,21 Ν Θονζμξ άπθςζε ηδκ πακημδφκαιμκ δελζάκ ημο, δζα κα απμδχζδ εζξ 

αοημφξ ηδκ δζηαίακ ηζιςνίακ, δζυηζ ηαηεθνυκδζακ ηαζ ηαηεπάηδζακ 

ακαζδχξ ηδκ δζαεήηδκ ημο.  

Ψαθ. 54,22 δζειενίζεδζακ ἀπὸ ὀνβξ ημῦ πνμζχπμο αὐημῦ, ηαὶ ἢββζζακ αἱ 



ηανδίαζ αὐηκ· παθφκεδζακ μἱ θυβμζ αὐημῦ ὑπὲν ἔθαζμκ, ηαὶ αὐημί 

εἰζζ αμθίδεξ.  

Ταθ. 54,22 Δλέζπαζεκ υιςξ δ μνβή ημο πνμζχπμο ημο Θονίμο εκακηίμκ ηςκ. 

Γζειεθίζεδζακ ηαζ ελεζπίζεδζακ εζξ ημιιάηζα εηείκμζ, ηςκ μπμίςκ δ 

ηανδία είπεκ εκςεή εζξ ζοκςιμζίακ εκακηίμκ ιμο. Νζ θυβμζ ημο ανπδβμφ 

ηςκ ηαζ πνμδυημο ήζακ βθοηείξ, απαθμί πενζζζυηενμκ απυ ημ έθαζμκ. Δζξ 

ηδκ πναβιαηζηυηδηα υιςξ ήζακ θανιαηενά αέθδ.  

Ψαθ. 54,23 ἐπίῤῥζρμκ ἐπὶ Κφνζμκ ηὴκ ιένζικάκ ζμο, ηαὶ αὐηυξ ζε δζαενέρεζ· μὐ 

δχζεζ εἰξ ηὸκ αἰκα ζάθμκ ηῶ δζηαίῳ.  

Ταθ. 54,23 Οζρε, ς ροπή ιμο, ηδκ θνμκηίδα ζμο ηαζ ηδκ ιένζικάκ ζμο δζα ηδκ 

ζςηδνίακ ηαζ αζθάθεζάκ ζμο ζημκ Θονζμκ ηαζ αοηυξ εα ζε δζαενέρδ ηαζ 

εα ζοκηδνήζδ ηδκ γςήκ ζμο. Αοηυξ δεκ εα επζηνέρδ κα επζπέζδ ζημκ 

δίηαζμκ αδζάημπμξ ηαζ ζοκεπήξ ηαναπή ζακ ηα ηφιαηα ηδξ ηνζηοιζζιέκδξ 

εαθάζζδξ. Αθθά εα δχζδ αζζίακ έηααζζκ εζξ ηδκ πενζπέηεζάκ ημο.  

Ψαθ. 54,24 ζὺ δέ, ὁ Θευξ, ηαηάλεζξ αὐημὺξ εἰξ θνέαν δζαθεμνᾶξ· ἄκδνεξ 

αἱιάηςκ ηαὶ δμθζυηδημξ μὐ ιὴ ιζζεφζςζζ ηὰξ ιέναξ αὐηκ, ἐβὼ 

δέ, Κφνζε, ἐθπζ ἐπὶ ζέ. 

Ταθ. 54,24 Πο δέ, ς Θεέ ιμο, εα ηαηαηνδικίζδξ ηαζ εα ηαηαεάρδξ ημοξ δμθίμοξ 

επενμφξ ιμο εζξ θνέαν ηαηαζηνμθήξ ηαζ αθακζζιμφ. Ακενςπμζ, πμο 

πφκμοκ αίιαηα αεχςκ ηαζ ζηέπημκηαζ  

ζοκεπχξ δμθζυηδηαξ εζξ αάνμξ ηςκ άθθςκ, δεκ εα θεάζμοκ μφηε ζημ ήιζζο ηςκ διενχκ ηδξ 

γςήξ ηςκ. Δβχ υιςξ, Θονζε, έπς ηαζ εα έπς ζηδνζβιέκαξ εζξ ζε ηαξ 

εθπίδαξ ιμο πάκημηε.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 55 (Μαζ. 56) 



  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ, ὑπὲν ημῦ θαμῦ ημῦ ἀπὸ ηκ ἁβίςκ ιειαηνοιιέκμο· 

ηῶ Γαοΐδ εἰξ ζηδθμβναθίακ, ὁπυηε ἐηνάηδζακ αὐηὸκ μἱ ἀθθυθοθμζ 

ἐκ Γέε. 

Ψαθ. 55,2 θέδζυκ ιε, ὁ Θευξ, ὅηζ ηαηεπάηδζέ ιε ἄκενςπμξ, ὅθδκ ηὴκ 

ιένακ πμθεικ ἔεθζρέ ιε.  

Ταθ. 55,2 Δθέδζέ ιε, ς Θεέ ιμο, δζυηζ, άκενςπμξ ιε επμδμπάηδζε ηάης ζημ πχια, 

ζακ κα είιαζ ζημοθήηζ. Νθαξ ηαξ διέναξ ιε ηαηέεθζρε ιε ημκ πυθειμκ, 

πμο ελήβεζνεκ εκακηίμκ ιμο.  

Ψαθ. 55,3 ηαηεπάηδζάκ ιε μἱ ἐπενμί ιμο ὅθδκ ηὴκ ιένακ, ὅηζ πμθθμὶ μἱ 

πμθειμῦκηεξ ιε ἀπὸ ὕρμοξ.  

Ταθ. 55,3 Κε ηαηαπαημφκ μζ επενμί ιμο υθαξ ηαξ διέναξ, δζυηζ μζ πμθειμφκηεξ ιε 

είκαζ ζζπονμί, ηαζ ιε πμθειμφκ απυ ορδθυκ, αζθαθέξ ηαζ απνυζαθδημκ 

ιένμξ.  

Ψαθ. 55,4 ιέναξ μὐ θμαδεήζμιαζ, ἐβὼ δὲ ἐθπζ ἐπὶ ζέ.  

Ταθ. 55,4 Δβχ υιςξ υθαξ αοηάξ ηαξ διέναξ ημο πμθέιμο ηςκ δεκ ημοξ θμαμφιαζ, 

δζυηζ εζξ ζε έπς ζηδνίλεζ ηαξ εθπίδαξ ιμο.  

Ψαθ. 55,5 ἐκ ηῶ Θεῶ ἐπαζκέζς ημὺξ θυβμοξ ιμο, ἐπὶ ηῶ Θεῶ ἢθπζζα, μὐ 

θμαδεήζμιαζ ηί πμζήζεζ ιμζ ζάνλ.  

Ταθ. 55,5 Κε ηδκ αμήεεζακ ημο Θεμφ ιμο μζ θυβμζ αοημί εα απμδεζπεμφκ 

πναβιαηζηχξ έπαζκυξ ιμο. Δζξ ημκ Θευκ ιμο εζηήνζλα ηαξ εθπίδαξ ιμο. 

Γεκ εα θμαδεχ, ηζ εα ζηεθεή ηαζ εα πνάλδ εκακηίμκ ιμο θεανηή 

ακενςπίκδ ζανλ.  

Ψαθ. 55,6 ὅθδκ ηὴκ ιένακ ημὺξ θυβμοξ ιμο ἐαδεθφζζμκημ, ηαη᾿ ἐιμῦ πάκηεξ 

μἱ δζαθμβζζιμὶ αὐηκ εἰξ ηαηυκ.  



Ταθ. 55,6 Νθδκ ηδκ διένακ εηείκμζ αδδίαγακ ηαζ απεζηνέθμκημ ημοξ θυβμοξ ιμο. 

Αζ δε ζηέρεζξ ηαζ αζ απμθάζεζξ ηςκ εζηνέθμκημ εκακηίμκ ιμο, δζα κα 

ιμο ηάιμοκ ηαηυκ.  

Ψαθ. 55,7 πανμζηήζμοζζ ηαὶ ηαηαηνφρμοζζκ· αὐημὶ ηὴκ πηένκακ ιμο 

θοθάλμοζζ, ηαεάπεν ὑπέιεζκακ ηῆ ροπῆ ιμο.  

Ταθ. 55,7 Ποκαενμίγμκηαζ εζξ ζοκςιμζίακ, παναιμκεφμοκ, πνμζπαεμφκ κα 

ηνφρμοκ ηα πμκδνά ηςκ ζπέδζα. Αοημί παναημθμοεμφκ ηα ίπκδ ιμο, 

υπςξ μζ ηοκδβμί ηα ίπκδ ηςκ εδναιάηςκ, δζα κα ιε ελμκηχζμοκ, ιε ηδκ 

ζδίακ επζιμκήκ, ιε υζδκ εβχ επζιέκς ηαζ επζγδηχ ηδκ ζςηδνίακ ιμο απυ 

ζέ.  

Ψαθ. 55,8 ὑπὲν ημῦ ιδεεκὸξ ζχζεζξ αὐημφξ, ἐκ ὀνβῆ θαμὺξ ηαηάλεζξ. ὁ Θευξ,  

Ταθ. 55,8 Κδδεκζηά ηαζ ανκδηζηά ζημζπεία είκαζ εζξ ηδκ γςήκ ηςκ. Πο, θμζπυκ, εα 

ημοξ ζχζδξ; Νπζ αέααζα. Αθθά ηαζ θαμφξ αηυιδ μθμηθήνμοξ εα μδδβήζδξ 

ζημκ άδδκ, ς Θεέ ιμο, εκ ηδ δζηαία ζμο μνβή.  

Ψαθ. 55,9 ηὴκ γςήκ ιμο ἐλήββεζθά ζμζ, ἔεμο ηὰ δάηνοά ιμο ἐκχπζυκ ζμο ὡξ 

ηαὶ ἐκ ηῆ ἐπαββεθίᾳ ζμο.  

Ταθ. 55,9 Πμο ελέεεζα, Θονζε, μθυηθδνμκ ηδκ πμθοααζακζζιέκδκ ιμο γςήκ. Πο δε 

έθααεξ οπ' υρζκ ζμο ηα δάηνοά ιμο, ζφιθςκα ηαζ ιε ηδκ οπυζπεζίκ ζμο.  

Ψαθ. 55,10 ἐπζζηνέρμοζζκ μἱ ἐπενμί ιμο εἰξ ηὰ ὀπίζς, ἐκ ᾗ ἂκ ιένᾳ 

ἐπζηαθέζςιαί ζε· ἰδμὺ ἔβκςκ ὅηζ Θευξ ιμο εἶ ζφ.  

Ταθ. 55,10 Νζ επενμί ιμο πακζηυαθδημζ εα ηναπμφκ εζξ θοβήκ εζξ διένακ, ηαηά ηδκ 

μπμίακ εβχ εα επζηαθεζεχ ηδκ αμήεεζάκ ζμο. Ηδμφ, εβκχνζζα ηαζ 

επείζεδκ ιέπνζ ζήιενμκ, υηζ ζο είζαζ μ Θευξ ιμο.  

Ψαθ. 55,11 ἐπὶ ηῶ Θεῶ αἰκέζς ῥια, ἐπὶ ηῶ Κονίῳ αἰκέζς θυβμκ.  

Ταθ. 55,11 Δζξ δυλακ ημο Θεμφ ιμο εα ιεθμπμζήζς ημκ φικμκ ιμο. Θα ράθθς πνμξ 

ημκ Θονζμκ εηηεκή δμλμθμβίακ.  



Ψαθ. 55,12 ἐπὶ ηῶ Θεῶ ἢθπζζα, μὐ θμαδεήζμιαζ ηί πμζήζεζ ιμζ ἄκενςπμξ.  

Ταθ. 55,12 Δζξ ημκ Θευκ ιμο ήθπζζα ηαζ δεκ έπς κα θμαδεχ, ηζ ζηέπηεηαζ κα ιμο 

ηάιδ μ μζμζδήπμηε άκενςπμξ.  

Ψαθ. 55,13 ἐκ ἐιμί, ὁ Θευξ, εὐπαί, ἃξ ἀπμδχζς αἰκέζεχξ ζμο,  

Ταθ. 55,13 Δπς ηάιεζ, Θονζε, ηάιαηα, ηα μπμία ιε υθδκ ιμο ηδκ ηανδίακ ηαζ 

δμλάγςκ ημ άβζμκ Νκμιά ζμο εα εηπθδνχζς,  

Ψαθ. 55,14 ὅηζ ἐῤῥφζς ηὴκ ροπήκ ιμο ἐη εακάημο ηαὶ ημὺξ πυδαξ ιμο ἀπὸ 

ὀθζζεήιαημξ· εὐανεζηήζς ἐκχπζμκ Κονίμο ἐκ θςηὶ γχκηςκ. 

Ταθ. 55,14 δζυηζ ζο εβθφηςζεξ ηδκ γςήκ ιμο απυ αέααζμκ εάκαημκ, δζεθοθαλεξ ημοξ 

πυδαξ ιμο απυ εακαηδθυνμκ μθίζεδια. Θα πνάηης πάκημηε ημ 

εοάνεζημκ εκχπζμκ ημο Θονίμο, εθ' υζμκ εονίζημιαζ οπυ ημ θςξ ημο 

δθίμο εκ ιέζς ηςκ γχκηςκ ακενχπςκ εζξ ηδκ βδκ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 56 (Μαζ. 57) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ιὴ δζαθεείνῃξ· ηῶ Γαοΐδ εἰξ ζηδθμβναθίακ ἐκ ηῶ 

αὐηὸκ ἀπμδζδνάζηεζκ ἀπὸ πνμζχπμο Σαμὺθ εἰξ ηὸ ζπήθαζμκ. 

Ψαθ. 56,2 θέδζυκ ιε, ὁ Θευξ, ἐθέδζυκ ιε, ὅηζ ἐπὶ ζμὶ πέπμζεεκ  ροπή ιμο 

ηαὶ ἐκ ηῆ ζηζᾷ ηκ πηενφβςκ ζμο ἐθπζ, ἕςξ μὗ πανέθεῃ  ἀκμιία.  

Ταθ. 56,2 Δθέδζέ ιε, Θονζε ηαζ Θεέ ιμο. Γείλε ηδκ εοζπθαβπκίακ ζμο ηαζ ημ έθευξ 

ζμο εζξ ειέ, δζυηζ εβχ εζξ ζε έπχ ζηδνίλεζ ηδκ πεπμίεδζίκ ιμο ηαζ ηάης 

απυ ηδκ πνμζηαηεοηζηήκ ζηζακ ηςκ πακημδοκάιςκ πηενφβςκ ζμο εθπίγς 

υηζ εα δζαθοθαπεχ αζθαθήξ, έςξ υημο πανέθεδ μ ηίκδοκμξ, ημκ μπμίμκ 

μζ άκμιμζ έπμοκ ζηήζεζ εκακηίμκ ιμο.  



Ψαθ. 56,3 ηεηνάλμιαζ πνὸξ ηὸκ Θεὸκ ηὸκ Ὕρζζημκ, ηὸκ Θεὸκ ηὸκ 

εὐενβεηήζακηά ιε.  

Ταθ. 56,3 Δηναλα ηαζ ηνάγς απυ ηα αάεδ ηδξ ροπήξ ιμο πνμξ ημκ Θευκ ημκ 

φρζζημκ, μ μπμίμξ πμθθέξ θμνέξ έςξ ηχνα ιε έπεζ εοενβεηήζεζ.  

Ψαθ. 56,4 ἐλαπέζηεζθεκ ἐλ μὐνακμῦ ηαὶ ἔζςζέ ιε, ἔδςηεκ εἰξ ὄκεζδμξ ημὺξ 

ηαηαπαημῦκηάξ ιε. (δζάραθια). ἐλαπέζηεζθεκ ὁ Θεὸξ ηὸ ἔθεμξ 

αὐημῦ ηαὶ ηὴκ ἀθήεεζακ αὐημῦ  

Ταθ. 56,4 Δζηεζθεκ απυ ημκ μονακυκ ηδκ αμήεεζάκ ημο ηαζ ιε έζςζε. Θα 

ηαηεκηνμπζάζδ ηαζ εα ηαηελεοηεθίζδ ηαζ ηχνα εηείκμοξ, μζ μπμίμζ 

εέθμοκ κα ιε πμδμπαηήζμοκ ςξ ζημοθήηζ. Ν Θονζμξ έζηεζθε ηαζ εα 

ζηείθδ ημ έθευξ ημο εζξ ειέ ηαζ εα θακή ηαηά πάκηα αθδεήξ ηαζ 

αλζυπζζημξ εζξ ηαξ οπμζπέζζημο.  

Ψαθ. 56,5 ηαὶ ἐῤῥφζαημ ηὴκ ροπήκ ιμο ἐη ιέζμο ζηφικςκ. ἐημζιήεδκ 

ηεηαναβιέκμξ· οἱμὶ ἀκενχπςκ, μἱ ὀδυκηεξ αὐηκ ὅπθα ηαὶ αέθδ, ηαὶ 

 βθζζα αὐηκ ιάπαζνα ὀλεῖα.  

Ταθ. 56,5 Δβθφηςζε ηαζ εα βθοηχζδ ηδκ γςήκ ιμο απυ επενμφξ, μζ μπμίμζ 

μιμζάγμοκ ιε αβνίμοξ κεανμφξ θέμκηαξ. Δημζιήεδκ ιε θυαμκ ηαζ 

ηαναπήκ, δζυηζ μζ άκενςπμζ αοημί, μζ επενμί ιμο, έπμοκ, ςζάκ δυκηζα 

θευκηςκ, υπθα ηαζ αέθδ ηαζ δ βθχζζα ηςκ είκαζ αημκζζιέκδ, ημπηενή 

ιάπαζνα εκακηίμκ ιμο.  

Ψαθ. 56,6 ὑρχεδηζ ἐπὶ ημὺξ μὐνακμφξ, ὁ Θευξ, ηαὶ ἐπὶ πᾶζακ ηὴκ βκ  δυλα 

ζμο.  

Ταθ. 56,6 Αξ θακή ηαζ πάθζκ ημ ιεβαθείμκ ζμο, Θονζε, ζημκ μονακυκ άκς ηαζ δ 

δυλα ζμο ηάης εζξ υθδκ ηδκ βδκ.  

Ψαθ. 56,7 παβίδα ημίιαζακ ημῖξ πμζί ιμο ηαὶ ηαηέηαιρακ ηὴκ ροπήκ ιμο· 

ὤνολακ πνὸ πνμζχπμο ιμο αυενμκ ηαὶ ἐκέπεζακ εἰξ αὐηυκ. 

(δζάραθια).  



Ταθ. 56,7 Νζ επενμί ιμο έζηδζακ παβίδα ζημκ δνυιμκ ιμο ηαζ ιε ηαξ επζαμοθάξ 

ηςκ ηαηέηαιρακ ηαζ απεεάννοκακ ηδκ ροπήκ ιμο. Ζκμζλακ εκχπζυκ ιμο 

αμναμνχδδ θάηημκ, δζα κα πέζς εζξ αοηυκ. Αθθά έπεζακ μζ ίδζμζ εκηυξ 

αοημφ.  

Ψαθ. 56,8 ἑημίιδ  ηανδία ιμο, ὁ Θευξ, ἑημίιδ  ηανδία ιμο, ᾄζμιαζ ηαὶ 

ραθ ἐκ ηῆ δυλῃ ιμο.  

Ταθ. 56,8 Θαζ ηχνα δ ηανδία ιμο ιε ηδκ πίζηζκ ηαζ ημ εάννμξ ηδξ εζξ ζέ, είκαζ 

εημίιδ κα κζηήζδ ημοξ πεζναζιμφξ, κα ακηζιεηςπίζδ ημοξ ηζκδφκμοξ. 

Δβχ εα ζε δμλμθμβχ ιε ημ ζηυια ιμο ηαζ εα ζοκεέης φικμοξ ιε ηα 

ιμοζζηά υνβακα εζξ δυλακ ζμο.  

Ψαθ. 56,9 ἐλεβένεδηζ,  δυλα ιμο· ἐλεβένεδηζ, ραθηήνζμκ ηαὶ ηζεάνα· 

ἐλεβενεήζμιαζ ὄνενμο.  

Ταθ. 56,9 Πδης επάκς, ς ροπή ιμο. Πδηςεήηε ηαζ ζεζξ ηα ιμοζζηά υνβακα, 

ραθηήνζμκ ηαζ ηζεάνα. Ξμθφ πνςσ εα ζδηςεχ, εα ζε δμλμθμβήζς, Θονζε,  

Ψαθ. 56,10 ἐλμιμθμβήζμιαί ζμζ ἐκ θαμῖξ, Κφνζε, ραθ ζμζ ἐκ ἔεκεζζ,  

Ταθ. 56,10 ακάιεζα εζξ πμθθμφξ θαμφξ, εα ράθθς εζξ ζε ακάιεζα εζξ πμθθά έεκδ,  

Ψαθ. 56,11 ὅηζ ἐιεβαθφκεδ ἕςξ ηκ μὐνακκ ηὸ ἔθευξ ζμο ηαὶ ἕςξ ηκ 

κεθεθκ  ἀθήεεζά ζμο.  

Ταθ. 56,11 δζυηζ δ εοζπθαβπκία ζμο ηαζ ημ έθευξ ζμο ειεβαθφκεδζακ ηαζ ορχεδζακ 

έςξ ζημοξ μονακμφξ, ηαζ δ αλζμπζζηία ηςκ οπμζπέζεχκ ζμο ηαζ δ 

αθήεεζά ζμο ακέαδ έςξ ηα κέθδ ημο μονακμφ.  

Ψαθ. 56,12 ὑρχεδηζ ἐπὶ ημὺξ μὐνακμφξ, ὁ Θευξ, ηαὶ ἐπὶ πᾶζακ ηὴκ βκ  δυλα 

ζμο. 

Ταθ. 56,12 Αξ ορςεή ηαζ αξ θάιρδ ημ ιεβαθείμκ ζμο, ς Θεέ, οπενάκς απυ ημοξ 

μονακμφξ ηαζ δ δυλα ζμο αξ απθςεή εζξ υθδκ ηδκ βδκ.  

  



  

ΨΑΛΜΟΣ 57 (Μαζ. 58) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ιὴ δζαθεείνῃξ· ηῶ Γαοΐδ εἰξ ζηδθμβναθίακ. 

Ψαθ. 57,2 Δἰ ἀθδεξ ἄνα δζηαζμζφκδκ θαθεῖηε; εὐεείαξ ηνίκεηε μἱ οἱμὶ ηκ 

ἀκενχπςκ;  

Ταθ. 57,2 Ιαθείηε πνάβιαηζ ηαζ αθδεεία, ς ηνζηαί ημο Ηζναήθ, ηαζ εθανιυγεηε 

δζηαζμζφκδκ; Δηδίδεηε ζεζξ, οζμί ηςκ ακενχπςκ, δζηαίαξ απμθάζεζξ;  

Ψαθ. 57,3 ηαὶ βὰν ἐκ ηανδίᾳ ἀκμιίακ ἐνβάγεζεε ἐκ ηῆ βῆ, ἀδζηίακ αἱ πεῖνεξ 

ὑικ ζοιπθέημοζζκ.  

Ταθ. 57,3 Νπζ. Γζυηζ ιε ηδκ ηανδίακ ηαζ ημκ κμοκ ζαξ επελενβάγεζεε ηδκ αδζηίακ 

εζξ ηδκ ζενάκ πχνακ ηδξ Ξαθαζζηίκδξ. Ρα δε πένζα ζαξ ελοθαίκμοκ δμθίαξ 

αδζηίαξ εζξ αάνμξ ηςκ άθθςκ.  

Ψαθ. 57,4 ἀπδθθμηνζχεδζακ μἱ ἁιανηςθμὶ ἀπὸ ιήηναξ, ἐπθακήεδζακ ἀπὸ 

βαζηνυξ, ἐθάθδζακ ρεοδ.  

Ταθ. 57,4 Νζ αιανηςθμί αοημί δζηαζηαί απελεκχεδζακ απυ ημκ Θευκ, απυ ηδκ 

επμπήκ αηυιδ ηαηά ηδκ μπμίακ ζοκεθήθεδζακ έιανοα εζξ ηδκ ιήηνακ. 

Δπθακήεδζακ εη ημζθίαξ ιδηνυξ, εθάθδζακ ηαζ θαθμφκ ζοκεπχξ ρέιαηα.  

Ψαθ. 57,5 εοιὸξ αὐημῖξ ηαηὰ ηὴκ ὁιμίςζζκ ημῦ ὄθεςξ, ὡζεὶ ἀζπίδμξ ηςθξ 

ηαὶ αομφζδξ ηὰ ὦηα αὐηξ,  

Ταθ. 57,5 Αβνία ιακία ημοξ ηαηέπεζ δζα ημ ηαηυκ, χζηε κα μιμζάγμοκ ιε θίδζα, ιε 

αζπίδα ηςθήκ,  

Ψαθ. 57,6 ἣηζξ μὐη εἰζαημφζεηαζ θςκξ ἐπᾳδυκηςκ, θανιάημο ηε 

θανιαηεομιέκμο πανὰ ζμθμῦ.  



Ταθ. 57,6 πμο ηθείεζ ηα αοηζά ηδξ ηαζ δεκ εέθεζ κα αημφζδ ηαξ βμδηεοηζηάξ ςδάξ 

ηςκ ιάβςκ, ιε ηαξ μπμίαξ μ πεπεζναιέκμξ βυδξ πνμζπαεεί κα ηδκ 

ηαηαπναΰκδ.  

Ψαθ. 57,7 ὁ Θεὸξ ζοκηνίρεζ ημὺξ ὀδυκηαξ αὐηκ ἐκ ηῶ ζηυιαηζ αὐηκ, ηὰξ 

ιφθαξ ηκ θευκηςκ ζοκέεθαζεκ ὁ Κφνζμξ·  

Ταθ. 57,7 Ν Θευξ εα ζοκηνίρδ ηα δυκηζα ηςκ αζεαχκ αοηχκ δζηαζηχκ ιέζα ζημ 

ζηυια ηςκ. Θα ηαηαενοιιαηίζδ ημοξ μδυκηαξ αοηχκ, μζ μπμίμζ χζακ 

άβνζμζ θέμκηεξ επζγδημφκ κα ηαηαζπανάλμοκ ηαζ κα αθέζμοκ ηα εφιαηά 

ηςκ.  

Ψαθ. 57,8 ἐλμοδεκςεήζμκηαζ ὡζεὶ ὕδςν δζαπμνεουιεκμκ· ἐκηεκεῖ ηὸ ηυλμκ 

αὐημῦ ἕςξ μὗ ἀζεεκήζμοζζκ.  

Ταθ. 57,8 Θα ζαήζμοκ, εα πενάζμοκ, εα ελαθακζζεμφκ ζακ ημ κενυ, ημ μπμίμκ 

ηνέπεζ ηαπέςξ ηαζ δεκ επζζηνέθεζ. Ν Θονζμξ εα ηεκηχζδ ημ ηυλμκ ημο, ηαζ 

εα νίρδ εκακηίμκ αοηχκ ηα αέθδ ημο, ιέπνζξ υημο ελαζεεκήζμοκ ηεθείςξ.  

Ψαθ. 57,9 ὡζεὶ ηδνὸξ ηαηεὶξ ἀκηακαζνεεήζμκηαζ· ἔπεζε πῦν ἐπ᾿ αὐημφξ, ηαὶ 

μὐη εἶδμκ ηὸκ ἣθζμκ.  

Ταθ. 57,9 Νπςξ θοχκεζ ημ ηενί, έηζζ ηαζ αοημί εα θοχζμοκ, εα δζαθοεμφκ ηαζ εα 

ελαθακζζεμφκ. Φςηζά ηδξ μνβήξ ημο Θονίμο εα πέζδ επάκς ημοξ, εα 

ηαηαηαμφκ ηαζ έηζζ δεκ εα ζδμφκ πμηέ ημ θςξ ημο δθίμο, εα παφζμοκ κα 

οπάνπμοκ ιεηαλφ ηςκ γχκηςκ ακενχπςκ.  

Ψαθ. 57,10 πνὸ ημῦ ζοκζέκαζ ηὰξ ἀηάκεαξ αὐηκ ηὴκ ῥάικμκ, ὡζεὶ γκηαξ, 

ὡζεὶ ἐκ ὀνβῆ ηαηαπίεηαζ αὐημφξ.  

Ταθ. 57,10 Ξνμημφ αολδεμφκ αζ άηακεαζ, χζηε κα βίκμοκ αηακεχδεζξ εάικμζ, πνζκ 

ελακείζδ ηαζ ηανπμθμνήζδ εζξ ηαηά ένβα δ πμκδνία αοηχκ, ζακ ιε 

αζοβηνάηδημκ ηφια μνβήξ εα ημοξ ηαηαπίδ δ εεία δζηαζμζφκδ.  

Ψαθ. 57,11 εὐθνακεήζεηαζ δίηαζμξ, ὅηακ ἴδῃ ἐηδίηδζζκ· ηὰξ πεῖναξ αὐημῦ 

κίρεηαζ ἐκ ηῶ αἵιαηζ ημῦ ἁιανηςθμῦ.  



Ταθ. 57,11 Θα εοθνακεή μ δίηαζμξ υηακ ίδδ ηδκ εείακ αοηήκ εηδίηδζζκ. Ρμζμκ 

άθεμκμκ εα ποεή ημ αίια ηςκ αδίηςκ ηνζηχκ, χζηε εζξ αοηυ εα κίρδ ηα 

πένζα ημο μ δίηαζμξ, ζηακμπμζδιέκμξ απυ ηδκ εείακ δζηαζμζφκδκ.  

Ψαθ. 57,12 ηαὶ ἐνεῖ ἄκενςπμξ· εἰ ἄνα ἐζηὶ ηανπὸξ ηῶ δζηαίῳ, ἄνα ἐζηὶκ ὁ Θεὸξ 

ηνίκςκ αὐημὺξ ἐκ ηῆ βῆ. 

Ταθ. 57,12 Θαζ ηυηε ηάεε άκενςπμξ εα πδ· Ξνάβιαηζ οπάνπεζ ζημκ δίηαζμκ δ 

αιμζαή δζα ηα ηαθά ημο ένβα. Ξνάβιαηζ οπάνπεζ μ Θευξ, μ μπμίμξ ηνίκεζ 

ηαζ ηαηαηνίκεζ ημοξ αδίημοξ ηνζηάξ επάκς εζξ ηδκ βδκ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 58 (Μαζ. 59) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ιὴ δζαθεείνῃξ· ηῶ Γαοΐδ εἰξ ζηδθμβναθίακ, ὁπυηε 

ἀπέζηεζθε Σαμὺθ ηαὶ ἐθφθαλε ηὸκ μἶημκ αὐημῦ ημῦ εακαηζαζ 

αὐηυκ. 

Ψαθ. 58,2 λεθμῦ ιε ἐη ηκ ἐπενκ ιμο, ὁ Θευξ, ηαὶ ἐη ηκ ἐπακζζηαιέκςκ 

ἐπ᾿ ἐιὲ θφηνςζαί ιε·  

Ταθ. 58,2 Υ Θεέ ιμο, αβάθε ιε απυ ηα πένζα ηςκ επενχκ ιμο. Γθφηςζέ ιε απυ ηδκ 

επζαμοθήκ εηείκςκ, μζ μπμίμζ έπμοκ ελεβενεή εκακηίμκ ιμο.  

Ψαθ. 58,3 ῥῦζαί ιε ἐη ηκ ἐνβαγμιέκςκ ηὴκ ἀκμιίακ ηαὶ ἐλ ἀκδνκ αἱιάηςκ 

ζζυκ ιε.  

Ταθ. 58,3 Γθφηςζέ ιε απυ ημοξ ακενχπμοξ, πμο ενβάγμκηαζ ηδκ ακμιίακ. Πχζε ιε 

απυ ακενχπμοξ αζιμαυνμοξ, πμο ζηέπημκηαζ ηαζ δζαπνάηημοκ 

εβηθήιαηα.  



Ψαθ. 58,4 ὅηζ ἰδμὺ ἐεήνεοζακ ηὴκ ροπήκ ιμο, ἐπέεεκημ ἐπ᾿ ἐιὲ ηναηαζμί. 

μὔηε  ἀκμιία ιμο μὔηε  ἁιανηία ιμο, Κφνζε·  

Ταθ. 58,4 Γζυηζ ζδμφ, έζηδζακ εκέδναξ, δζα κα ιμο πάνμοκ ηδκ γςήκ. Δπεηέεδζακ 

εκακηίμκ ιμο μζ ζζπονμί ηδξ επμπήξ αοηήξ. Νφηε δ πανακμιία ιμο, μφηε δ 

αιανηία ιμο οπήνλακ, Θονζε, αζηία ηδξ ηαηαθμνάξ ηςκ αοηήξ.  

Ψαθ. 58,5 ἄκεο ἀκμιίαξ ἔδναιμκ ηαὶ ηαηεφεοκα· ἐλεβένεδηζ εἰξ ζοκάκηδζίκ 

ιμο ηαὶ ἴδε.  

Ταθ. 58,5 Κέπνζ ζήιενμκ επέναζα ηαξ διέναξ ηδξ γςήξ ιμο πςνίξ πανακμιία. Δλ 

ακηζεέημο ζοιπενζεθένεδκ ιε εοεφηδηα. Πδης, θμζπυκ, Θονζε, ηαζ έθα 

εζξ ζοκάκηδζίκ ιμο ηαζ ίδε ημκ ηίκδοκμκ, πμο ιε απεζθεί.  

Ψαθ. 58,6 ηαὶ ζφ, Κφνζε, ὁ Θεὸξ ηκ δοκάιεςκ, ὁ Θεὸξ ημῦ Ἰζναήθ, πνυζπεξ 

ημῦ ἐπζζηέραζεαζ πάκηα ηὰ ἔεκδ, ιὴ μἰηηεζνήζῃξ πάκηαξ ημὺξ 

ἐνβαγμιέκμοξ ηὴκ ἀκμιίακ. (δζάραθια).  

Ταθ. 58,6 Πο, Θονζε, μ Θευξ ηςκ επμονακίςκ ηαζ επζβείςκ δοκάιεςκ, ζο μ Θευξ ημο 

Ηζναδθζηζημφ θαμφ, ζπεφζε εκ ηδ δζηαζμζφκδ ζμο κα επζζηεθεήξ ιε ηδκ 

ηζιςνυκ νάαδμκ ζμο υθα ηα αιανηςθά έεκδ. Κδ δείλδξ εοζπθαβπκίακ 

πνμξ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ ενβάγμκηαζ ηδκ πανακμιίακ.  

Ψαθ. 58,7 ἐπζζηνέρμοζζκ εἰξ ἑζπένακ ηαὶ θζιχλμοζζκ ὡξ ηφςκ ηαὶ ηοηθχζμοζζ 

πυθζκ.  

Ταθ. 58,7 Νπςξ μ ηφςκ ηαηά ηδκ εζπένακ πενζένπεηαζ ακαγδηχκ ηνμθήκ εζξ ηα 

απμννίιιαηα, έηζζ ηαζ αοημί, δζραζιέκμζ ηαζ πεζκαζιέκμζ δζ' 

ακενχπζκμκ αίια, εα πενζέθεμοκ ηδκ πυθζκ ακαγδημφκηεξ ηα εφιαηά ηςκ.  

Ψαθ. 58,8 ἰδμὺ ἀπμθεέβλμκηαζ ἐκ ηῶ ζηυιαηζ αὐηκ, ηαὶ ῥμιθαία ἐκ ημῖξ 

πείθεζζκ αὐηκ, ὅηζ ηίξ ἢημοζε;  

Ταθ. 58,8 Ηδμφ, αοημί εηημλεφμοκ απυ ημ ζηυια ημοξ θανιαηενμφξ ηαζ οανζζηζημφξ 

θυβμοξ. Θμθηενή νμιθαία ηα πείθδ ηςκ. Κε εναζφηδηα θέβμοκ· Ξμζυξ 

ιαξ αημφεζ; Θαζ ακ ιαξ αημφδ, άκενςπμξ δ Θευξ, ιήπςξ ηαζ εα δχζςιεκ 



θυβμκ;  

Ψαθ. 58,9 ηαὶ ζφ, Κφνζε, ἐηβεθάζῃ αὐημφξ, ἐλμοδεκχζεζξ πάκηα ηὰ ἔεκδ.  

Ταθ. 58,9 Πο υιςξ, Θονζε, εα ημοξ πενζβεθάζδξ. Θα εηιδδεκίζδξ βεκζηχξ υθα ηα 

εζδςθμθαηνζηά αιανηςθά έεκδ.  

Ψαθ. 58,10 ηὸ ηνάημξ ιμο, πνὸξ ζὲ θοθάλς, ὅηζ ζφ, ὁ Θευξ, ἀκηζθήπηςν ιμο 

εἶ.  

Ταθ. 58,10 Ρδκ δφκαιίκ ιμο, Θονζε, ηδκ ζςηδνίακ ηαζ αζθάθεζάκ ιμο, εα ακαεέζς 

εζξ ζέ, δζυηζ ζο είζαζ μ Θευξ ιμο, μ πνμζηάηδξ ηαζ οπεναζπζζηήξ ιμο.  

Ψαθ. 58,11 ὁ Θευξ ιμο, ηὸ ἔθευξ ζμο πνμθεάζεζ ιε· ὁ Θευξ ιμο δείλεζ ιμζ ἐκ 

ημῖξ ἐπενμῖξ ιμο.  

Ταθ. 58,11 Υ Θεέ ιμο, πζζηεφς απμθφηςξ, υηζ εα έθεδ πνμξ ειέ ημ έθευξ ζμο ζημκ 

ηαηάθθδθμκ ηαζνυκ, δζα κα ιε πνμθεάζδ, πνζκ πάες ηζ. Πο, μ Θευξ ιμο, 

εα ιμο δείλδξ ημ ένβμκ ηδξ δζηαζμζφκδξ ζμο εκακηίμκ ηςκ επενχκ ιμο.  

Ψαθ. 58,12 ιὴ ἀπμηηείκῃξ αὐημφξ, ιήπμηε ἐπζθάεςκηαζ ημῦ κυιμο ζμο· 

δζαζηυνπζζμκ αὐημὺξ ἐκ ηῆ δοκάιεζ ζμο ηαὶ ηαηάβαβε αὐημφξ, ὁ 

ὑπεναζπζζηήξ ιμο, Κφνζε.  

Ταθ. 58,12 Κδ ημοξ εακαηχζδξ υιςξ, Θονζε, αθθά ηζιχνδζέ ημοξ ηαη' άθθμκ 

ηνυπμκ, δζα κα αθέπδ ημ έεκμξ ιμο ηδκ ηζιςνίακ αοηήκ ηαζ ιδ θδζιμκή 

ημκ Λμιμκ ζμο. Γζαζηυνπζζέ ημοξ εκ ηδ πακημδοκαιία ζμο ιαηνάκ απυ 

ηδκ παηνίδα ηςκ. Οζρε ημοξ ηαπεζκςιέκμοξ ηαζ ελεοηεθζζιέκμοξ ηάης 

ζημ πχια, ζο Θονζε, πμο είζαζ μ οπεναζπζζηήξ ηαζ πνμζηάηδξ ιμο.  

Ψαθ. 58,13 ἁιανηία ζηυιαημξ αὐηκ, θυβμξ πεζθέςκ αὐηκ, ηαὶ 

ζοθθδθεήηςζακ ἐκ ηῆ ὑπενδθακίᾳ αὐηκ· ηαὶ ἐλ ἀνᾶξ ηαὶ ρεφδμοξ 

δζαββεθήζμκηαζ ἐκ ζοκηεθείᾳ,  

Ταθ. 58,13 Ξμζμκ αδδζαζηζηή ήημ δ αιανηία, πμο ελειμφζε ημ ζηυια αοηχκ! Ξμζμκ 

πμκδνυξ ηαζ δυθζμξ μ θυβμξ ηςκ πεζθέςκ ηςκ! Αξ ζοθθδθεμφκ αοημί ιέζα 



εζξ ηα δίηηοα ηςκ εβςπαεχκ ηαζ θεμκενχκ ζπεδίςκ ηςκ. Ρα αιανηςθά 

θυβζα, ιε ηα μπμία αοημί ιε ηαηδνχκημ ηαζ ερεφδμκημ εζξ αάνμξ ιμο, εα 

δζαθαθδεμφκ εζξ υθμοξ έπεζηα απυ ηδκ ζοκηνζαήκ ηςκ.  

Ψαθ. 58,14 ἐκ ὀνβῆ ζοκηεθείαξ, ηαὶ μὐ ιὴ ὑπάνλμοζζ· ηαὶ βκχζμκηαζ, ὅηζ Θεὸξ 

δεζπυγεζ ημῦ Ἰαηὼα ηκ πενάηςκ ηξ βξ. (δζάραθια).  

Ταθ. 58,14 Ζ ηζιςνία ηςκ, εκ ηδ δζηαία ζμο μνβή, εα είκαζ πθήνδξ ηαζ δεκ εα 

οπάνπμοκ πθέμκ. Ρμηε εα ιάεμοκ υθμζ, υηζ μ Θευξ είκαζ μ Θονζμξ ηαζ 

πνμζηάηδξ ηςκ Ηζναδθζηχκ, ιέπνζ ηαζ ηςκ πενάηςκ ηδξ βδξ.  

Ψαθ. 58,15 ἐπζζηνέρμοζζκ εἰξ ἑζπένακ, ηαὶ θζιχλμοζζκ ὡξ ηφςκ ηαὶ 

ηοηθχζμοζζ πυθζκ.  

Ταθ. 58,15 Αοημί, υπςξ μ πεζκαζιέκμξ ηφςκ ηαηά ηδκ εζπένακ πενζένπεηαζ ημοξ 

δνυιμοξ εζξ ακαγήηδζζκ ηνμθήξ ημο ιέζα εζξ ηα απμννίιιαηα, έηζζ ηαζ 

αοημί πεζκαζιέκμζ ηαζ δζραζιέκμζ δζ' αίια ακενχπςκ, εα 

πενζηνζβονίγμοκ βφνς ηδκ πυθζκ γδημφκηεξ εφιαηα.  

Ψαθ. 58,16 αὐημὶ δζαζημνπζζεήζμκηαζ ημῦ θαβεῖκ· ἐὰκ δὲ ιὴ πμνηαζεζζ, ηαὶ 

βμββφζμοζζκ.  

Ταθ. 58,16 Αοημί εα δζαζημνπζζεμφκ απυ έδς ηαζ απυ εηεί, δζα κα θάβμοκ ηάπμζμκ. 

Δάκ δε ηαζ δεκ ημνέζμοκ ηα αζιμαυνα έκζηζηηά ηςκ, εα βμββφγμοκ ηαζ εα 

βαοβίγμοκ.  

Ψαθ. 58,17 ἐβὼ δὲ ᾄζμιαζ ηῆ δοκάιεζ ζμο ηαὶ ἀβαθθζάζμιαζ ηὸ πνςΐ ηὸ ἔθευξ 

ζμο, ὅηζ ἐβεκήεδξ ἀκηζθήπηςν ιμο ηαὶ ηαηαθοβή ιμο ἐκ ιένᾳ 

εθίρεχξ ιμο.  

Ταθ. 58,17 Δβχ υιςξ εα ράθθς δμλμθμβίακ πνμξ ζέ, ημκ πακημδφκαιμκ Θευκ. Θα 

πθδιιονίζς απυ αβαθθίαζζκ ηδκ πιςΐακ, πμο εα ίδς ημ έθευξ ζμο, δζυηζ 

ζο οπήνλεξ πνμζηάηδξ ιμο ηαζ ηαηαθφβζυκ ιμο εζξ πενίμδμκ εθίρεςκ 

ηαζ ηζκδφκςκ.  

Ψαθ. 58,18 αμδευξ ιμο εἶ, ζμὶ ραθ· ὅηζ ζφ, ὁ Θευξ, ἀκηζθήπηςν ιμο εἶ, ὁ 



Θευξ ιμο, ηὸ ἔθευξ ιμο. 

Ταθ. 58,18 Πο, Θονζε, είζαζ αμδευξ ιμο. Θα ράθθς ηαζ εα οικμθμβχ ζέ, δζυηζ ζο 

ήζμοκα ηαζ είζαζ μ πνμζηάηδξ ιμο, μ Θευξ ιμο, βειάημξ έθεμξ ηαζ 

εοζπθαβπκίακ πνμξ ειέ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 59 (Μαζ. 60) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ημῖξ ἀθθμζςεδζμιέκμζξ ἔηζ, εἰξ ζηδθμβναθίακ ηῶ 

Γαοΐδ, εἰξ δζδαπήκ,  

 ὁπυηε ἐκεπφνζζε ηὴκ Μεζμπμηαιίακ Σονίαξ ηαὶ ηὴκ Σονίακ Σμαάθ, 

ηαὶ ἐπέζηνερεκ Ἰςάα, ηαὶ ἐπάηαλε ηὴκ θάναββα ηκ Ἁθκ, δχδεηα 

πζθζάδαξ.  

  

Ψαθ. 59,3 Ὁ Θεὸξ, ἀπχζς ιᾶξ ηαὶ ηαεεῖθεξ ιᾶξ, ὠνβίζεδξ ηαὶ ᾠηηείνδζαξ 

ιᾶξ.  

Ταθ. 59,3 Υ Θεέ, ιαξ απχεδζεξ ηαζ ιαξ απειάηνοκεξ απυ ημκηά ζμο. Καξ 

ηαηεηνήικζζεξ, ςνβίζεδξ εκακηίμκ ιαξ. Θαζ ηχνα, Θονζε, ιεηά ηδκ 

ηζιςνίακ ιαξ, δείλε πνμξ διάξ ημ έθευξ ζμο ηαζ ηδκ εοζπθαβπκίακ ζμο.  

Ψαθ. 59,4 ζοκέζεζζαξ ηὴκ βκ ηαὶ ζοκεηάναλαξ αὐηήκ· ἴαζαζ ηὰ ζοκηνίιιαηα 

αὐηξ ὅηζ ἐζαθεφεδ.  

Ταθ. 59,4 Ποκεηθυκζζεξ ηδκ πχνακ ηδξ Ξαθαζζηίκδξ ιε ηδκ επζδνμιήκ ηαζ ηαξ 

δδχζεζξ ηςκ αθθμθφθςκ. Ρδκ ζοκεηάναλεξ ςζάκ ιε ζεζζιμφξ ιεβάθμοξ 

ηαζ ηαηαζηνεπηζημφξ. Θενάπεοζε, Θονζε, ηα ζοκηνίιιαηα ηαζ ηα ενείπζά 



ηδξ, δζυηζ ηα πάκηα εζξ αοηήκ εζαθεφεδζακ.  

Ψαθ. 59,5 ἔδεζλαξ ηῶ θαῶ ζμο ζηθδνά, ἐπυηζζαξ ιᾶξ μἶκμκ ηαηακφλεςξ.  

Ταθ. 59,5 Ξανεπχνδζεξ κα ίδδ μ θαυξ ζμο ζηθδνάξ δμηζιαζίαξ. Καξ επυηζζεξ ιε 

ημκ πζηνυκ μίκμκ ηδξ μνβήξ ζμο.  

Ψαθ. 59,6 ἔδςηαξ ημῖξ θμαμοιέκμζξ ζε ζδιείςζζκ ημῦ θοβεῖκ ἀπὸ πνμζχπμο 

ηυλμο. (δζάραθια).  

Ταθ. 59,6 Δδςηεξ υιςξ, εκ ηδ εοζπθαβπκία ηαζ ηδ αβαευηδηί ζμο, ζημοξ 

Ηζναδθίηαξ, πμο εοθααμφκηαζ ημ υκμιά ζμο, ζδιείμκ, δζα κα απμθφβμοκ 

ημ επενζηυκ ηυλμκ ηαζ δζαζςεμφκ.  

Ψαθ. 59,7 ὅπςξ ἂκ ῥοζεζζκ μἱ ἀβαπδημί ζμο, ζζμκ ηῆ δελζᾷ ζμο ηαὶ 

ἐπάημοζυκ ιμο.  

Ταθ. 59,7 Γζα κα βθοηχζμοκ μζ αβαπδημί ζμο ηαζ ιδ ελμκηςεμφκ απυ ημοξ επενμφξ, 

ζχζε ημοξ ιε ηδκ αηαηακίηδημκ δελζάκ ζμο ηαζ ηάιε δεηηήκ εοιεκχξ ηδκ 

πνμζεοπήκ ιμο οπέν ημο θαμφ.  

Ψαθ. 59,8 ὁ Θεὸξ ἐθάθδζεκ ἐκ ηῶ ἁβίῳ αὐημῦ· ἀβαθθζάζμιαζ ηαὶ δζαιενζ 

Σίηζια ηαὶ ηὴκ ημζθάδα ηκ ζηδκκ δζαιεηνήζς.  

Ταθ. 59,8 Ν Θευξ, εκ ηδ αβζυηδηζ αοημφ, ιίθδζε επζζήιςξ ηαζ είπε· Κε πανάκ ηαζ 

αβαθθίαζζκ εα δζαιμζνάζς εζξ ζαξ ηδκ πυθζκ Ποπέι ηαζ εα ηαηαιεηνήζς 

ηδκ ημζθάδα ηςκ ζηδκχκ, πμο εηηείκεηαζ πένακ ημο Ημνδάκμο, υθδκ 

αοηήκ ηδκ πχνακ, δζα κα ηδκ δζαιμζνάζς πνμξ ζαξ.  

Ψαθ. 59,9 ἐιυξ ἐζηζ Γαθαάδ, ηαὶ ἐιυξ ἐζηζ Μακαζζ, ηαὶ θναὶι ηναηαίςζζξ 

ηξ ηεθαθξ ιμο, Ἰμφδαξ ααζζθεφξ ιμο·  

Ταθ. 59,9 Γζυηζ εζξ ειέ ακήηεζ δ πχνα Γαθαάδ, ζδζηή ιμο είκαζ δ πενζμπή Κακαζζή 

δ πένακ ημο Ημνδάκμο. Δπίζδξ ζδζηή ιμο είκαζ ηαζ δ εκηεφεεκ ημο 

Ημνδάκμο πενζμπή Δθναίι, δ ηναηαζά αοηή δφκαιζξ πενζηεθαθαία ιμο, 

υπςξ επίζδξ ηαζ θοθή ημο Ημφδα, απυ ηδκ μπμίακ πνμένπμκηαζ μζ 



ααζζθείξ ημο θαμφ ιμο.  

Ψαθ. 59,10 Μςὰα θέαδξ ηξ ἐθπίδμξ ιμο, ἐπὶ ηὴκ Ἰδμοιαίακ ἐηηεκ ηὸ 

ὑπυδδιά ιμο, ἐιμὶ ἀθθυθοθμζ ὑπεηάβδζακ.  

Ταθ. 59,10 Ζ πχνα ηςκ Κςααζηχκ εα βίκδ θεηάκδ, ιέζα εζξ ηδκ μπμίακ μ εηθεηηυξ 

ιμο θαυξ εα πθφκδ ημοξ πυδαξ ημο. Δζξ ηδκ πχνακ ηδξ Ηδμοιαίαξ εα 

εηηείκς ημ οπυδδιά ιμο ηαζ εα ηδκ οπμηάλς. Δζξ ειέ υθμζ μζ αθθυθοθμζ 

οπεηάβδζακ ηαζ εα οπμηαπεμφκ.  

Ψαθ. 59,11 ηίξ ἀπάλεζ ιε εἰξ πυθζκ πενζμπξ; ἠ ηίξ ὁδδβήζεζ ιε ἕςξ ηξ 

Ἰδμοιαίαξ;  

Ταθ. 59,11 Δπεζηα, θμζπυκ, απυ ηαξ ιεβάθαξ αοηάξ οπμζπέζζημο Θονίμο, πμίμξ εα 

ιε θένδ κζηδηήκ εζξ ηδκ μπονάκ πυθζκ, πμο είκαζ πνςηεφμοζα ηδξ 

Ηδμοιαίαξ; Ξμζυξ εα ιε μδδβήζδ ημ ζοκημιχηενμκ ιέπνζ ηδξ πχναξ 

Ηδμοιαίαξ;  

Ψαθ. 59,12 μὐπὶ ζφ, ὁ Θευξ, ὁ ἀπςζάιεκμξ ιᾶξ; ηαὶ μὐη ἐλεθεφζῃ, ὁ Θευξ, ἐκ 

ηαῖξ δοκάιεζζκ ικ;  

Ταθ. 59,12 Γεκ εα ιαξ μδδβήζδξ ζο, ς Θεέ ιμο, μ μπμίμξ πνμδβμοιέκςξ ιαξ είπεξ 

απςεήζεζ απυ ημκηά ζμο; Θαζ ζο δεκ εα εηζηναηεφζδξ ιαγή ιε ηαξ 

ζδζηάξ ιαξ ζηναηζςηζηάξ δοκάιεζξ εκακηίμκ ηςκ επενχκ ιαξ;  

Ψαθ. 59,13 δὸξ ιῖκ αμήεεζακ ἐη εθίρεςξ, ηαὶ ιαηαία ζςηδνία ἀκενχπμο.  

Ταθ. 59,13 Γμξ ιαξ αμήεεζακ, δζα κα ζςεχιεκ απυ ηδκ δμηζιαζίακ, δ μπμία ιαξ 

ζοκέπεζ, δζυηζ ιαηαία ηαζ άηανπμξ εζξ ζςηδνίακ είκαζ ηάεε αμήεεζα, πμο 

πνμένπεηαζ απυ άκενςπμκ.  

Ψαθ. 59,14 ἐκ ηῶ Θεῶ πμζήζςιεκ δφκαιζκ, ηαὶ αὐηὸξ ἐλμοδεκχζεζ ημὺξ 

εθίαμκηαξ ιᾶξ. 

Ταθ. 59,14 Κε ηδκ αμήεεζακ ζμο ημο Θεμφ ιαξ εα δνάζςιεκ απμηεθεζιαηζηχξ ηαζ 

ιεηά δοκάιεςξ. Αοηυξ μ ίδζμξ εα εηιδδεκίζδ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ ιαξ 



εθίαμοκ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 60 (Μαζ. 61) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ, ἐκ ὕικμζξ· ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 60,2 Δἰζάημοζμκ, ὁ Θευξ, ηξ δεήζεχξ ιμο, πνυζπεξ ηῆ πνμζεοπῆ ιμο.  

Ταθ. 60,2 Αημοζε, ς Θεέ ιμο, ηαζ ηάιε δεηηήκ ηδκ δέδζίκ ιμο. Γχζε πνμζμπήκ εζξ 

ηδκ πνμζεοπήκ ιμο.  

Ψαθ. 60,3 ἀπὸ ηκ πενάηςκ ηξ βξ πνὸξ ζὲ ἐηέηναλα ἐκ ηῶ ἀηδδζάζαζ ηὴκ 

ηανδίακ ιμο· ἐκ πέηνᾳ ὕρςζάξ ιε, ὡδήβδζάξ ιε,  

Ταθ. 60,3 Απυ ηα πέναηα ηδξ βδξ, ιαηνάκ απυ ηδκ Πζχκ, ηνάγς πνμξ ζε εζξ 

πενίμδμκ, ηαηά ηδκ μπμίακ δ ηανδία ιμο έπεζ ηαηαθδθεή απυ ιεβάθδκ 

θφπδκ ηαζ αημκίακ. Θαζ ζο, Θονζε, υπςξ ζημ πανεθευκ έηζζ ηαζ ηχνα, ιε 

φρςζεξ ηαζ ιε εζηήνζλεξ εζξ απνυζζημοξ απυ ημοξ επενμφξ ιμο ανάπμοξ. 

Δηεί, ζο μ ίδζμξ ιε μδήβδζεξ αζθαθή.  

Ψαθ. 60,4 ὅηζ ἐβεκήεδξ ἐθπίξ ιμο, πφνβμξ ἰζπφμξ ἀπὸ πνμζχπμο ἐπενμῦ.  

Ταθ. 60,4 Γζυηζ εβχ ηαζ ζημ πανεθευκ εζξ ζε είπα ζηδνίλεζ ηαξ εθπίδαξ ιμο ηαζ ιε 

επνμζηάηεοζεξ ςξ πφνβμκ ηαζ θνμφνζμκ απυνεδημκ εκακηίμκ ημο 

μζμοδήπμηε επενμφ ιμο.  

Ψαθ. 60,5 πανμζηήζς ἐκ ηῶ ζηδκχιαηί ζμο εἰξ ημὺξ αἰκαξ, ζηεπαζεήζμιαζ 

ἐκ ζηέπεζ ηκ πηενφβςκ ζμο. (δζάραθια).  

Ταθ. 60,5 Ξζζηεφς, υηζ ηαζ ηχνα εα εοδμηήζδξ κα ηαημζηήζς πακημηεζκά πθδζίμκ 

ημο ζενμφ ζμο ζηδκχιαημξ εζξ ηδκ Ηενμοζαθήι, χζηε κα εονίζηςιαζ οπυ 



ηδκ αηαηακίηδημκ ζηέπδκ ηςκ πηενφβςκ ηδξ εείαξ ζμο πνμζηαζίαξ.  

Ψαθ. 60,6 ὅηζ ζφ, ὁ Θευξ, εἰζήημοζαξ ηκ εὐπκ ιμο, ἔδςηαξ ηθδνμκμιίακ 

ημῖξ θμαμοιέκμζξ ηὸ ὄκμιά ζμο.  

Ταθ. 60,6 Γζυηζ ζο, ς Θεέ ιμο, ήημοζεξ ηαζ έηαιεξ εοιεκχξ δεηηάξ ηαξ πνμζεοπάξ 

ιμο ηαζ ηα ηάιαηά ιμο, ηαζ έδςζεξ εζξ διάξ, πμο ζε εοθααμφιεεα, ηδκ 

βδκ ηδξ Δπαββεθίαξ ςξ ηθδνμκμιίακ.  

Ψαθ. 60,7 ιέναξ ἐθ᾿ ιέναξ ημῦ ααζζθέςξ πνμζεήζεζξ, ηὰ ἔηδ αὐημῦ ἕςξ 

ιέναξ βεκεᾶξ ηαὶ βεκεᾶξ.  

Ταθ. 60,7 Ζιέναξ εζξ ηαξ διέναξ ημο ααζζθέςξ εα πνμζεέζδξ, χζηε ηα έηδ ημο δζα 

ηςκ απμβυκςκ ημο, ηαζ ιάθζζηα δζα ημο Κεζζίμο, κα ζοκεπζζεμφκ 

αζςκίςξ απυ ηςκ διενχκ ηδξ ιζαξ βεκεάξ ιέπνζ ηαζ ηςκ διενχκ ηδξ 

άθθδξ εζξ αζχκαξ αζχκςκ.  

Ψαθ. 60,8 δζαιεκεῖ εἰξ ηὸκ αἰκα ἐκχπζμκ ημῦ Θεμῦ· ἔθεμξ ηαὶ ἀθήεεζακ αὐημῦ 

ηίξ ἐηγδηήζεζ;  

Ταθ. 60,8 Θαζ έηζζ εα παναιέκδ αοηυξ αζχκζμξ ααζζθεφξ εκχπζυκ ζμο. Ξμζυξ απυ 

ημοξ εκδημφξ εα διπμνέζδ πμηε κα ενεοκήζδ ηαζ κα ηαηακμήζδ ημ 

αάεμξ ημο εθέμοξ ηαζ ηδκ πζζηυηδηα ηςκ οπμζπέζεχκ ζμο;  

Ψαθ. 60,9 μὕηςξ ραθ ηῶ ὀκυιαηί ζμο εἰξ ηὸκ αἰκα ημῦ αἰκμξ ημῦ 

ἀπμδμῦκαί ιε ηὰξ εὐπάξ ιμο ιένακ ἐλ ιέναξ. 

Ταθ. 60,9 Γειάημξ εαοιαζιυκ πνμ ημο απείνμο ιεβαθείμο ζμο εα ράθθς φικμκ εζξ 

δυλακ ημο Νκυιαηυξ ζμο δζα ιέζμο υθςκ ηςκ αζχκςκ ηαζ ςζάκ πνέμξ 

μθεζθυιεκμκ εα απμδίδς εζξ ζε ηα ηάιαηά ιμο ηαεδιενζκχξ απυ ηδκ 

ιίακ διένακ εζξ ηδκ άθθδκ.  

  

  



ΨΑΛΜΟΣ 61 (Μαζ. 62) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ, ὑπὲν Ἰδζεμφκ· ραθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 61,2 Οὐπὶ ηῶ Θεῶ ὑπμηαβήζεηαζ  ροπή ιμο; παν᾿ αὐηῶ βὰν ηὸ 

ζςηήνζυκ ιμο·  

Ταθ. 61,2 Δζξ ημκ Θευκ δεκ εα οπμηαπεή δ ροπή ιμο; Βεααίςξ. Γζυηζ εζξ ηα πένζα 

αοημφ οπάνπεζ δ ζςηδνία ιμο.  

Ψαθ. 61,3 ηαὶ βὰν αὐηὸξ Θευξ ιμο ηαὶ ζςηήν ιμο, ηαὶ ἀκηζθήπηςν ιμο, μὐ ιὴ 

ζαθεοε ἐπὶ πθεῖμκ.  

Ταθ. 61,3 Αηνζαχξ επεζδή αοηυξ μ Θευξ ιμο, είκαζ μ ζςηήν ιμο ηαζ μ οπεναζπζζηήξ 

ιμο, δεκ εα ηθμκζζεχ πθέμκ ζημοξ πεζναζιμφξ, μζ μπμίμζ εκδεπμιέκςξ εα 

ιε πνμζαάθμοκ.  

Ψαθ. 61,4 ἕςξ πυηε ἐπζηίεεζεε ἐπ᾿ ἄκενςπμκ; θμκεφεηε πάκηεξ ὑιεῖξ ὡξ 

ημίπῳ ηεηθζιέκῳ ηαὶ θναβιῶ ὠζιέκῳ.  

Ταθ. 61,4 Δςξ πυηε ζεζξ εα επζηίεεζεε ιε θμκζηήκ ιακίακ εκακηίμκ αεχμο 

ακενχπμο; Δςξ πυηε ζεζξ εα επζγδηήηε κα ιε θμκεφζεηε επζπίπημκηεξ 

εκακηίμκ ιμο, ςζάκ πνμξ εημζιυννμπμκ ημίπμκ ηαζ πνμξ θνάηηδκ μ 

μπμίμξ έπεζ ζπνςπεή ηαζ είκαζ έημζιμξ κα ζςνζαζεή ζημ έδαθμξ;  

Ψαθ. 61,5 πθὴκ ηὴκ ηζιήκ ιμο ἐαμοθεφζακημ ἀπχζαζεαζ, ἔδναιμκ ἐκ δίρεζ, 

ηῶ ζηυιαηζ αὐηκ εὐθυβμοκ ηαὶ ηῆ ηανδίᾳ αὐηκ ηαηδνκημ. 

(δζάραθια).  

Ταθ. 61,5 Ξαν' υθδκ ηδκ ηναβζηήκ ιμο ηαηάζηαζζκ, μζ επενμί ιμο εζηέθεδζακ κα 

πμδμπαηήζμοκ ζημ πχια ηδκ ααζζθζηήκ ιμο ηζιήκ. Θαζ πνμξ ημφημ, 

δζραζιέκμζ δζα ημ αίια ιμο, έηνελακ εκακηίμκ ιμο. Κε ημ ζηυια ηςκ 

έθεβακ θυβμοξ επαζκεηζημφξ ηαζ ημθαηεοηζημφξ. Κε ηδκ ηανδζάκ ηςκ 

υιςξ ιε ηαηδνχκημ.  



Ψαθ. 61,6 πθὴκ ηῶ Θεῶ ὑπμηάβδεζ,  ροπή ιμο, ὅηζ παν᾿ αὐηῶ  ὑπμιμκή 

ιμο.  

Ταθ. 61,6 Ξθδκ ζο, ς ροπή ιμο, ζημκ Θευκ πνέπεζ κα οπμηαπεήξ, δζυηζ απυ αοηυκ 

ιε οπμιμκήκ ηαζ πίζηζκ εα πενζιέκς θφηνςζζκ απυ ηαξ εθίρεζξ ιμο.  

Ψαθ. 61,7 ὅηζ αὐηὸξ Θευξ ιμο ηαὶ ζςηήν ιμο, ἀκηζθήπηςν ιμο, μὐ ιὴ 

ιεηακαζηεφζς.  

Ταθ. 61,7 Γζυηζ αοηυξ είκαζ μ Θευξ ηαζ ζςηήν ιμο, ημ ζηήνζβιά ιμο· ηαζ πανά ηδκ 

ιακίακ ηςκ επενχκ ιμο δεκ εα ιεηακαζηεφζς ελυνζζημξ εζξ λέκαξ 

πενζμπάξ.  

Ψαθ. 61,8 ἐπὶ ηῶ Θεῶ ηὸ ζςηήνζυκ ιμο ηαὶ  δυλα ιμο· ὁ Θεὸξ ηξ αμδεείαξ 

ιμο, ηαὶ  ἐθπίξ ιμο ἐπὶ ηῶ Θεῶ.  

Ταθ. 61,8 Δζξ ημκ Θευκ έπς ζηδνίλεζ ιε πίζηζκ ηδκ ζςηδνίακ ιμο ηαζ ηδκ δυλακ ιμο. 

Ν Θευξ αοηυξ είκαζ μ αμδευξ ιμο ηαζ υθαζ αζ εθπίδεξ ιμο εζξ αοηυκ 

ζηδνίγμκηαζ.  

Ψαθ. 61,9 ἐθπίζαηε ἐπ᾿ αὐηὸκ πᾶζα ζοκαβςβὴ θαμῦ· ἐηπέεηε ἐκχπζμκ αὐημῦ 

ηὰξ ηανδίαξ ὑικ, ὅηζ ὁ Θεὸξ αμδεὸξ ικ. (δζάραθια).  

Ταθ. 61,9 Δζξ ημκ Θευκ ζηδνίλαηε ηαξ εθπίδαξ ζαξ υθα ηα πθήεδ ημο θαμφ. 

Αθήζαηε κα εηποεή πνμξ αοηυκ ημ πενζεπυιεκμκ ηδξ ηανδίαξ ζαξ, είηε 

εθίρζξ είκαζ ηαζ πυκμζ, είηε πανά ηαζ αβαθθίαζζξ. Γζυηζ μ Θευξ είκαζ 

αμδευξ ιαξ.  

Ψαθ. 61,10 πθὴκ ιάηαζμζ μἱ οἱμὶ ηκ ἀκενχπςκ, ρεοδεῖξ μἱ οἱμὶ ηκ ἀκενχπςκ 

ἐκ γοβμῖξ ημῦ ἀδζηζαζ αὐημὶ ἐη ιαηαζυηδημξ ἐπὶ ηὸ αὐηυ.  

Ταθ. 61,10 Δλ ακηζεέημο μζ άκενςπμζ είκαζ ιαηαζμθυβμζ ηαζ ημφθμζ, ρεφδμκηαζ 

ιεηαλφ ηςκ, απαημφκ ηαζ απαηχκηαζ, ηαζ αδζημφκ μ εκαξ ημκ άθθμκ. Νθμζ 

αοημί ηζκμφκηαζ απυ ζοιθχκμο έκεηα ηδξ ιαηαζμδμλίαξ ηςκ.  

Ψαθ. 61,11 ιὴ ἐθπίγεηε ἐπ᾿ ἀδζηίακ ηαὶ ἐπὶ ἁνπάβιαηα ιὴ ἐπζπμεεῖηε· πθμῦημξ 



ἐὰκ ῥέῃ, ιὴ πνμζηίεεζεε ηανδίακ.  

Ταθ. 61,11 Πεζξ, μζ άκενςπμζ, ιδ ζηδνίγεηε ηαξ εθπίδαξ ζαξ ζημκ πθμφημκ ηαζ εζξ ηδκ 

αδζηίακ. Κδ θθμβίγεζεε απυ ημκ πυεμκ δζα πθμφηδ, πμο πνμένπμκηαζ 

απυ ανπαβάξ. Θαζ ακ ίδεηε ςζάκ πμηάιζ κα νέδ μ πθμφημξ ειπνυξ ζαξ, 

ιδ πνμζημθθάηε εζξ αοηυκ ηδκ ηανδίακ ζαξ.  

Ψαθ. 61,12 ἅπαλ ἐθάθδζεκ ὁ Θευξ, δφμ ηαῦηα ἢημοζα, ὅηζ ηὸ ηνάημξ ημῦ Θεμῦ,  

Ταθ. 61,12 Απαλ δζα πακηυξ δζεηήνολεκ μ Θευξ, εβχ δε ήημοζα ηα δφμ αοηά 

πνάβιαηα. Ξνχημκ υηζ δ ηναηαζά δφκαιζξ ακήηεζ εζξ ζε ημκ Θευκ  

Ψαθ. 61,13 ηαὶ ζμῦ, Κφνζε, ηὸ ἔθεμξ, ὅηζ ζὺ ἀπμδχζεζξ ἑηάζηῳ ηαηὰ ηὰ ἔνβα 

αὐημῦ. 

Ταθ. 61,13 ηαζ δεφηενμκ υηζ δ εοζπθαβπκία είκαζ επίζδξ ζδζηή ζμο. Βαζεζ θμζπυκ 

αοηχκ, Θονζε, ζο εα απμδχζδξ εζξ έηαζημκ ηαηά ηα ένβα ημο. Θα 

ηζιςνήζδξ δζα ηαξ αδζηίαξ ημο ημκ έκμπμκ. Θα αιείρδξ ημκ αβαευκ δζα 

ηα ηαθά ημο ένβα.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 62 (Μαζ. 63) 

  

Ψαθιὸξ ηῶ Γαοΐδ ἐκ ηῶ εἶκαζ αὐηὸκ ἐκ ηῆ ἐνήιῳ ηξ Ἰμοδαίαξ. 

Ψαθ. 62,2 Ὁ Θεὸξ ὁ Θευξ ιμο, πνὸξ ζὲ ὀνενίγς· ἐδίρδζέ ζε  ροπή ιμο, 

πμζαπθξ ζμζ  ζάνλ ιμο ἐκ βῆ ἐνήιῳ ηαὶ ἀαάηῳ ηαὶ ἀκφδνῳ.  

Ταθ. 62,2 Θεέ ιμο, πμο είζαζ μ Θευξ ιμο, απυ πμθφ πνςσ, απυ ηα πανάιαηα 

πνμζεφπμιαζ πνμξ ζέ. Πε δζρά ηαζ ζε πμεεί δ ροπή ιμο. Ξμζεξ θμνέξ ηαζ 

αοηαί αζ αζζεήζζημο ζχιαηυξ ιμο, εζξ ηδκ ένδιμκ αοηήκ πχνακ ηδκ 

δφζδαημκ ηαζ άκοδνμκ επυεδζακ κα ίδμοκ ηαζ κα απμθαφζμοκ ημκ άβζυκ 



ζμο καυκ!  

Ψαθ. 62,3 μὕηςξ ἐκ ηῶ ἁβίῳ ὤθεδκ ζμζ ημῦ ἰδεῖκ ηὴκ δφκαιίκ ζμο ηαὶ ηὴκ 

δυλακ ζμο.  

Ταθ. 62,3 Κε ηδκ δίρακ αοηήκ επανμοζζαγυιδκ ζςιαηζηχξ ηαζ ροπζηχξ άθθμηε 

ζημκ ζενυκ ζμο ηυπμκ, δζα κα ίδς ηαζ ζηεθεχ ηδκ δφκαιίκ ζμο ηαζ ηδκ 

δυλακ ζμο.  

Ψαθ. 62,4 ὅηζ ηνεῖζζμκ ηὸ ἔθευξ ζμο ὑπὲν γςάξ· ηὰ πείθδ ιμο ἐπαζκέζμοζί ζε.  

Ταθ. 62,4 Πε επυεδζα ηαζ ζε πμεχ ζθμδνχξ, Θονζέ ιμο, δζυηζ ημ έθευξ ζμο είκαζ 

ακχηενμκ απυ πζθζάδαξ ηαζ πζθζάδαξ γςάξ. Ρα πείθδ ιμο εα ζε οικμφκ 

ηαζ εα ζε δμλμθμβμφκ.  

Ψαθ. 62,5 μὕηςξ εὐθμβήζς ζε ἐκ ηῆ γςῆ ιμο ηαὶ ἐκ ηῶ ὀκυιαηί ζμο ἀν ηὰξ 

πεῖνάξ ιμο.  

Ταθ. 62,5 Κε ημκ αοηυκ ηνυπμκ εα ζε εοθμβχ ηαζ εα ζε δμλμθμβχ ηαε' υθμκ ημ 

δζάζηδια ηδξ γςήξ ιμο ηαζ ιυκμκ ζημ Νκμιά ζμο εα ορχκς ηαξ πείνάξ 

ιμο, ηαζ πνμξ ζε εα πνμζεφπςιαζ.  

Ψαθ. 62,6 ὡξ ἐη ζηέαημξ ηαὶ πζυηδημξ ἐιπθδζεείδ  ροπή ιμο, ηαὶ πείθδ 

ἀβαθθζάζεςξ αἰκέζεζ ηὸ ζηυια ιμο.  

Ταθ. 62,6 Κε ηδκ πανάκ ηαζ ηδκ εοθνμζφκδκ ηδξ πνμζεοπήξ εα πμνηαίκδ ηαζ εα 

εοθναίκεηαζ δ ροπή ιμο, υπςξ εα δοθναίκεημ ημ ζχια, υηακ εα έηνςβε 

θζπανά ηαζ κυζηζια θαβδηά. Κε πείθδ πθδιιονζζιέκα απυ αβαθθίαζζκ 

εα ζε οική ηυηε ημ ζηυια ιμο.  

Ψαθ. 62,7 εἰ ἐικδιυκεουκ ζμο ἐπὶ ηξ ζηνςικξ ιμο, ἐκ ημῖξ ὄνενμζξ 

ἐιεθέηςκ εἰξ ζέ·  

Ταθ. 62,7 Νηακ, ηαεχξ πέθης ηαηά ηδκ κφηηα ζημ ζηνχια ιμο, ζε εκεοιμφιαζ ηαζ 

ημζιχιαζ ιε ηδκ πανάζηαζζκ ημο ιεβαθείμο ζμο, ηυηε πμθφ πνςσ εα 

ελοπκχ ηαζ εα ιεθεηχ ηα ιεβαθεία  



ζμο ηαζ εα ζε δμλμθμβχ.  

Ψαθ. 62,8 ὅηζ ἐβεκήεδξ αμδευξ ιμο, ηαὶ ἐκ ηῆ ζηέπῃ ηκ πηενφβςκ ζμο 

ἀβαθθζάζμιαζ.  

Ταθ. 62,8 Γζυηζ ζο ηαηά ημ πανεθευκ οπήνλεξ αμδευξ ηαζ ζημ ιέθθμκ εα δμηζιάγς 

αβαθθίαζζκ ηαζ πανάκ εονζζηυιεκμξ ηάης απυ ηδκ ζηέπδκ ηςκ πηενφβςκ 

ζμο.  

Ψαθ. 62,9 ἐημθθήεδ  ροπή ιμο ὀπίζς ζμο, ἐιμῦ δὲ ἀκηεθάαεημ  δελζά ζμο.  

Ταθ. 62,9 Ξνμζεημθθήεδ πάκημηε δ ροπή ιμο πνμξ ζέ. Πο δε ήπθςζεξ ηδκ δελζάκ 

ζμο πείνα ηαζ ιε εζηήνζλεξ, ιε ηαεςδήβδζεξ ηαζ ιε επνμζηάηεοζεξ.  

Ψαθ. 62,10 αὐημὶ δὲ εἰξ ιάηδκ ἐγήηδζακ ηὴκ ροπήκ ιμο, εἰζεθεφζμκηαζ εἰξ ηὰ 

ηαηχηαηα ηξ βξ·  

Ταθ. 62,10 Αοημί δε μζ επενμί ιμο, μζ μπμίμζ ιε πμθειμφκ, ιαηαίςξ πνμζεπάεδζακ 

κα αθαζνέζμοκ ηδκ γςήκ ιμο. Θα απμηφπμοκ ζημ ένβμκ ηςκ, αθθά ηαζ μζ 

ίδζμζ εα θμκεοεμφκ ηαζ εα ηαηέθεμοκ ζημκ άδδκ, εζξ ηα αάεδ ηδξ βδξ.  

Ψαθ. 62,11 παναδμεήζμκηαζ εἰξ πεῖναξ ῥμιθαίαξ, ιενίδεξ ἀθςπέηςκ ἔζμκηαζ.  

Ταθ. 62,11 Θα παναδμεμφκ εζξ ζθαβήκ νμιθαίαξ, ηα ζχιαηά ηςκ άηαθα εα βίκμοκ 

ηνμθή δζα ηαξ αθχπεηαξ.  

Ψαθ. 62,12 ὁ δὲ ααζζθεὺξ εὐθνακεήζεηαζ ἐπὶ ηῶ Θεῶ, ἐπαζκεεήζεηαζ πᾶξ ὁ 

ὀικφςκ ἐκ αὐηῶ, ὅηζ ἐκεθνάβδ ζηυια θαθμφκηςκ ἄδζηα. 

Ταθ. 62,12 Δβχ υιςξ μ ααζζθεφξ εα εοθνακεχ ιε ηδκ πνμζηαζίακ ηαζ ηδκ πανάκ, 

ηδκ μπμίακ μ Θευξ ιμο δίδεζ. Θαζ ηαεέκαξ, μ μπμίμξ μνηίγεηαζ ζημκ 

αθδεζκυκ Θευκ, εα δμλαζεή. Δλ ακηζεέημο εα θναβή ηαζ εα ηθείζδ ημ 

ζηυια εηείκςκ, μζ μπμίμζ θαθμφκ αδζηίαξ ηαζ ρεφδδ.  

  

  



ΨΑΛΜΟΣ 63 (Μαζ. 64) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ραθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 63,2 Δἰζάημοζμκ, ὁ Θευξ, ηξ θςκξ ιμο, ἐκ ηῶ δέεζεαί ιε πνὸξ ζέ, 

ἀπὸ θυαμο ἐπενμῦ ἐλεθμῦ ηὴκ ροπήκ ιμο.  

Ταθ. 63,2 Αημοζε ηαζ ηάιε δεηηήκ, Θονζε ηαζ Θεέ ιμο, ηδκ πνμζεοπήκ ιμο ηχνα 

πμο δέμιαζ πνμξ ζε ηαζ εθεοεένςζε ηδκ ροπήκ ιμο απυ ημκ θυαμκ, πμο 

ιμο ειπκέεζ μ επενυξ ιμο.  

Ψαθ. 63,3 ζηέπαζυκ ιε ἀπὸ ζοζηνμθξ πμκδνεομιέκςκ, ἀπὸ πθήεμοξ 

ἐνβαγμιέκςκ ἀδζηίακ,  

Ταθ. 63,3 Πηέπαζέ ιε ηαζ πνμζηάηεοζέ ιε απυ ηαξ ιοζηζηάξ ζοκςιμζίαξ ηςκ 

πμκδνχκ ακενχπςκ ηαζ απυ ημ πθήεμξ ηςκ ηαηχκ ακενχπςκ, πμο 

ζοζηδιαηζηχξ ενβάγμκηαζ ηδκ αδζηίακ.  

Ψαθ. 63,4 μἵηζκεξ ηυκδζακ ὡξ ῥμιθαίακ ηὰξ βθχζζαξ αὐηκ, ἐκέηεζκακ ηυλμκ 

αὐηκ πνᾶβια πζηνὸκ  

Ταθ. 63,4 Νθμζ αοημί δηυκδζακ, ςξ ιεβάθδκ ιάπαζνακ, ηαξ βθχζζαξ ηςκ, 

εηέκηςζακ ημ ηυλμκ ηςκ ηαζ έεεζακ επάκς εζξ αοηυ, δζα κα 

εηζθεκδμκίζμοκ εκακηίμκ ιμο ακηί αέθμοξ θυβμοξ πζηνμφξ ηαζ 

ζοημθακηζημφξ,  

Ψαθ. 63,5 ημῦ ηαηαημλεῦζαζ ἐκ ἀπμηνφθμζξ ἄιςιμκ, ἐλάπζκα ηαηαημλεφζμοζζκ 

αὐηὸκ ηαὶ μὐ θμαδεήζμκηαζ.  

Ταθ. 63,5 δζα κα ηαηαημλεφζμοκ ηαζ ηηοπήζμοκ οπμφθςξ ηαζ ηνοθίςξ ημκ 

άιειπημκ. Θέθμοκ αζθκζδζαζηζηχξ κα ιε ηηοπήζμοκ πςνίξ ηακέκα θυαμκ 

ηαζ δζζηαβιυκ.  

Ψαθ. 63,6 ἐηναηαίςζακ ἑαοημῖξ θυβμκ πμκδνυκ, δζδβήζακημ ημῦ ηνφραζ 



παβίδα, εἶπακ· ηίξ ὄρεηαζ αὐημφξ;  

Ταθ. 63,6 Διεθέηδζακ, εηεθεζμπμίδζακ ηαζ εκίζποζακ ιε ηάεε ηνυπμκ ημ πμκδνυκ 

ζπέδζμκ ιεηαλφ ηςκ. Ποκεκκμήεδζακ κα ιμο ζηήζμοκ ηνοθήκ παβίδα ηαζ 

είπακ· Ξμζυξ, άκενςπμξ δ μ Θευξ, εα ημοξ ίδδ; Θακείξ.  

Ψαθ. 63,7 ἐλδνεφκδζακ ἀκμιίακ, ἐλέθζπμκ ἐλενεοκκηεξ ἐλενεοκήζεζξ. 

πνμζεθεφζεηαζ ἄκενςπμξ, ηαὶ ηανδία ααεεῖα,  

Ταθ. 63,7 Δπεκυδζακ πμζηίθμοξ ηνυπμοξ δζα ημ ηαηαπευκζμκ ένβμκ ηςκ. 

Δλδκηθήεδζακ ιεθεηχκηεξ ηαξ ιδπακμνναθίαξ ηςκ. Θαεέκαξ απυ 

αοημφξ εα ιε πθδζζάζδ ιε δμθζυηδηα ηαζ ιμπεδνίακ. Θαηαπεμκία είκαζ δ 

ηανδία ηςκ, ιέζα εζξ ηδκ μπμίακ ηνφπημκηαζ αζ πμκδναί ηςκ πνμεέζεζξ.  

Ψαθ. 63,8 ηαὶ ὑρςεήζεηαζ, ὁ Θευξ. αέθμξ κδπίςκ ἐβεκήεδζακ αἱ πθδβαὶ 

αὐηκ,  

Ταθ. 63,8 Ρα ζπέδζά ηςκ υιςξ δεκ εα πναβιαημπμζδεμφκ. Θα ορςεή ηαζ εα 

κζηήζδ μ ηναηαζυξ Θευξ, μ πνμζηάηδξ ιμο. Αζ πθδβαί, ηαξ μπμίαξ εα ιμο 

πνμλεκήζμοκ, εα είκαζ ςζάκ ηαξ πθδβάξ, πμο πνμένπμκηαζ απυ αέθδ 

νζπηυιεκα απυ κήπζα.  

Ψαθ. 63,9 ηαὶ ἐλδζεέκδζακ ἐπ᾿ αὐημὺξ αἱ βθζζαζ αὐηκ. ἐηανάπεδζακ 

πάκηεξ μἱ εεςνμῦκηεξ αὐημφξ,  

Ταθ. 63,9 Ζηυκδζακ ηαζ πανέθοζακ εζξ ηα ζηυιαηά ηςκ, αζ ημιπμννδιμκμφζαζ 

βθχζζαζ ηςκ. Νθμζ, υζμζ είδακ ηαξ εκενβείαξ ηςκ ηαζ ηαξ απμηοπίαξ ηςκ, 

ελεπθάβδζακ.  

Ψαθ. 63,10 ηαὶ ἐθμαήεδ πᾶξ ἄκενςπμξ. ηαὶ ἀκήββεζθακ ηὰ ἔνβα ημῦ Θεμῦ ηαὶ 

ηὰ πμζήιαηα αὐημῦ ζοκηακ.  

Ταθ. 63,10 Θαζ ηάεε άκενςπμξ ζδχκ ηδκ ζοκηνζαήκ ηςκ πμκδνχκ ζπεδίςκ ηςκ 

εθμαήεδ ηαζ εοθααήεδ ημκ Θευκ. Νθμζ δε δζεηήνολακ ηα ένβα ηδξ 

εαοιαζηήξ πνμζηαζίαξ ημο Θεμφ, δζυηζ ηαηεκυδζακ ηα ένβα αοηά ςξ 

ένβα Θονίμο.  



Ψαθ. 63,11 εὐθνακεήζεηαζ δίηαζμξ ἐκ ηῶ Κονίῳ ηαὶ ἐθπζεῖ ἐπ᾿ αὐηυκ, ηαὶ 

ἐπαζκεεήζμκηαζ πάκηεξ μἱ εὐεεῖξ ηῆ ηανδίᾳ. 

Ταθ. 63,11 Θαεε δε δίηαζμξ άκενςπμξ, αθέπςκ ηα ιεβαθεία ημο Θεμφ, εα εοθνακεή 

εκ Θονίς ηαζ εα εθπίγδ πενζζζυηενμκ ηχνα εζξ αοηυκ. Νθμζ μζ εοεείξ ηαζ 

εζθζηνζκείξ άκενςπμζ εα δμλαζεμφκ απυ ημκ Θευκ ηαζ απυ ημοξ 

ζοκακενχπμοξ ηςκ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 64 (Μαζ. 65) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ραθιὸξ ᾠδξ ηῶ Γαοΐδ, ᾠδὴ Ἱενειίμο ηαὶ Ἰεγεηζήθ ἐη 

ημῦ θαμῦ ηξ πανμζηίαξ, ὅηε ἔιεθθμκ ἐηπμνεφεζεαζ. 

Ψαθ. 64,2 Σμὶ πνέπεζ ὕικμξ, ὁ Θευξ, ἐκ Σζχκ, ηαὶ ζμὶ ἀπμδμεήζεηαζ εὐπὴ ἐκ 

Ἱενμοζαθήι.  

Ταθ. 64,2 Δζξ ζέ, Θονζε, είκαζ πνέπμκ κα ακαπέιπεηαζ ηάεε δμλμθμβία εζξ ηδκ Πζχκ. 

Δζξ ηδκ Ηενμοζαθήι πνέπεζ κα εηπθδνχκεηαζ ημ ηάλζιμκ ημο θαμφ ζμο 

πνμξ ζέ.  

Ψαθ. 64,3 εἰζάημοζμκ πνμζεοπξ ιμο· πνὸξ ζὲ πᾶζα ζὰνλ ἣλεζ.  

Ταθ. 64,3 Αημοζε, Θονζε, ηαζ ηάιε δεηηήκ ηδκ πνμζεοπήκ ιμο, δζυηζ ηάεε 

ακενςπίκδ ζανλ, αζεεκήξ ηαεχξ είκαζ, πνμξ ζε εα έθεδ κα γδηήζδ 

αμήεεζακ.  

Ψαθ. 64,4 θυβμζ ἀκυιςκ ὑπενεδοκάιςζακ ιᾶξ, ηαὶ ηαῖξ ἀζεαείαζξ ικ ζὺ 

ἱθάζῃ.  

Ταθ. 64,4 Ξμθθαί ηαζ δζάθμνμζ ακμιίαζ ιε θυβζα ηαζ ιε ένβα οπενίζποζακ, 



οπεδμφθςζακ ηδκ εέθδζίκ ιαξ, διανηήζαιεκ εκχπζυκ ζμο. Πο υιςξ, 

Θονζε, εα θακήξ εθεήιςκ εζξ ηαξ αιανηίαξ ιαξ ηαζ εα ιαξ ζοβπςνήζδξ.  

Ψαθ. 64,5 ιαηάνζμξ ὃκ ἐλεθέλς ηαὶ πνμζεθάαμο· ηαηαζηδκχζεζ ἐκ ηαῖξ αὐθαῖξ 

ζμο. πθδζεδζυιεεα ἐκ ημῖξ ἀβαεμῖξ ημῦ μἴημο ζμο· ἅβζμξ ὁ καυξ 

ζμο,  

Ταθ. 64,5 Ρνζζεοηοπζζιέκμξ εηείκμξ, ημκ μπμίμκ ζο ελέθελεξ ηαζ ιε ζημνβήκ επήνεξ 

ημκηά ζμο. Αοηυξ εα ιέκδ δζανηχξ εζξ ηαξ ζενάξ αοθάξ ημο καμφ ζμο. 

Δάκ αλζχζδξ ηαζ διάξ αοηήξ ηδξ δςνεάξ, εα πμνηάζςιεκ απυ ηα 

πθμφζζα αβαεά ημο μίημο ζμο. Αβζμξ είκαζ ηαζ ζενυξ μ καυξ ζμο. 

Αλζμεαφιαζημξ μ καυξ ζμο δζα ηα πθμφζζα ένβα ηδξ δζηαζμζφκδξ ζμο.  

Ψαθ. 64,6 εαοιαζηὸξ ἐκ δζηαζμζφκῃ. ἐπάημοζμκ ικ, ὁ Θευξ, ὁ ζςηὴν 

ικ,  ἐθπὶξ πάκηςκ ηκ πενάηςκ ηξ βξ ηαὶ ηκ ἐκ εαθάζζῃ 

ιαηνάκ,  

Ταθ. 64,6 Θαιε δεηηήκ ηδκ πνμζεοπήκ ιαξ ζο, μ Θευξ ηαζ μ ζςηήν ιαξ· δ εθπίξ 

υθςκ ηςκ ακενχπςκ ιέπνζ ηαζ ηςκ πενάηςκ ηδξ βδξ ηαζ αοηχκ πμο 

δζαπθέμοκ εαθάζζαξ ηαζ ηαημζημφκ εζξ κήζμοξ ιαηνάκ.  

Ψαθ. 64,7 ἑημζιάγςκ ὄνδ ἐκ ηῆ ἰζπφσ αὐημῦ, πενζεγςζιέκμξ ἐκ δοκαζηείᾳ,  

Ταθ. 64,7 Πο, μ μπμίμξ ζηενεχκεζξ ιε ηδκ ηεναζηίακ δφκαιίκ ζμο ηα υνδ, ζο μ 

μπμίμξ είζαζ πενζγςζιέκμξ ιε άπεζνμκ ζζπφκ.  

Ψαθ. 64,8 ὁ ζοκηανάζζςκ ηὸ ηῦημξ ηξ εαθάζζδξ, ἢπμοξ ηοιάηςκ αὐηξ. 

ηαναπεήζμκηαζ ηὰ ἔεκδ,  

Ταθ. 64,8 Πο, μ μπμίμξ ακαηανάζζεζξ ηδκ εάθαζζακ ηαε' υθμκ ημ πθάημξ ηαζ αάεμξ 

αοηήξ, ηαζ πνμηαθείξ ηδκ αμήκ ηςκ ηοιάηςκ ηδξ. Απυ υθαξ αοηάξ ηαξ 

ιεβαθεζχδεζξ εηδδθχζεζξ ηδξ δοκάιεχξ ζμο εα ηαηαπθαβμφκ ηαζ εα 

ηαναπεμφκ ηα έεκδ.  

Ψαθ. 64,9 ηαὶ θμαδεήζμκηαζ μἱ ηαημζημῦκηεξ ηὰ πέναηα ἀπὸ ηκ ζδιείςκ 

ζμο· ἐλυδμοξ πνςΐαξ ηαὶ ἑζπέναξ ηένρεζξ.  



Ταθ. 64,9 Απυ ηα αλζμεαφιαζηα ένβα ζμο εα ηνμιάλμοκ μζ ηαημζημφκηεξ ιέπνζ ηαζ 

εζξ ηα πέναηα ημο ηυζιμο. Θα ηένρδξ υιςξ ηαζ εα βμδηεφζδξ ημοξ 

ακενχπμοξ ιε ημ πνςσκυκ θςξ, ηυηε πμο ανπίγεζ δ πνςΐα ηαζ ιε ημ 

δθζμααζίθειια, ηυηε πμο ανπίγεζ δ εζπένα.  

Ψαθ. 64,10 ἐπεζηέρς ηὴκ βκ ηαὶ ἐιέεοζαξ αὐηήκ, ἐπθήεοκαξ ημῦ πθμοηίζαζ 

αὐηήκ· ὁ πμηαιὸξ ημῦ Θεμῦ ἐπθδνχεδ ὑδάηςκ· ημίιαζαξ ηὴκ 

ηνμθὴκ αὐηκ, ὅηζ μὕηςξ  ἑημζιαζία.  

Ταθ. 64,10 Δπεζηέθεδξ, Θονζε, ιε εοενβεηζηήκ ανμπήκ ηδκ βδκ. Δννζρεξ άθεμκμ 

κενυ ηαζ ηδκ ειέεοζεξ, έανελεξ πμθφ, δζα κα πθμοηίζδξ ηδκ πχνακ ιαξ ιε 

πθμοζίακ ηανπμθμνίακ. Ν Ημνδάκδξ, μ πμηαιυξ ημο Θεμφ, εβέιζζεκ απυ 

φδαηα. Κε ηαξ ανμπάξ ζμο δημίιαζαξ πθμοζίακ ηνμθήκ ζημοξ ηαημίημοξ 

ηδξ Ξαθαζζηίκδξ. Γζυηζ έηζζ βίκεηαζ δ ηαθθζένβεζα ηαζ δ ηανπμθμνία ηδξ 

βδξ.  

Ψαθ. 64,11 ημὺξ αὔθαηαξ αὐηξ ιέεοζμκ, πθήεοκμκ ηὰ βεκκήιαηα αὐηξ, ἐκ 

ηαῖξ ζηαβυζζκ αὐηξ εὐθνακεήζεηαζ ἀκαηέθθμοζα.  

Ταθ. 64,11 Ξμηζζε, θμζπυκ, ηα αοθάηζα ηδξ βδξ ιε ηα πθμφζζα κενά ηδξ ανμπήξ, 

πθήεοκε ηα βεκκήιαηα ηαζ ημοξ ηανπμφξ ηδξ. Κε ηδκ ζζβαθήκ πμηζζηζηήκ 

ανμπήκ εα εοθνακεή δ πχνα ιαξ, δζυηζ εα πθδιιονίζδ απυ αθάζηδζζκ.  

Ψαθ. 64,12 εὐθμβήζεζξ ηὸκ ζηέθακμκ ημῦ ἐκζαοημῦ ηξ πνδζηυηδηυξ ζμο, ηαὶ 

ηὰ πεδία ζμο πθδζεήζμκηαζ πζυηδημξ·  

Ταθ. 64,12 Νθμκ ημκ ηφηθμκ ημο εηδζίμο πνυκμο εα πθμοηίζδξ, Θονζε, ιε ηα αβαεά 

ζμο ηαζ έηζζ αζ πεδζάδεξ ηδξ πχναξ ζμο εα πθδιιονίζμοκ απυ ιεβάθδκ 

εοθμνίακ.  

Ψαθ. 64,13 πζακεήζεηαζ ηὰ ὄνδ ηξ ἐνήιμο, ηαὶ ἀβαθθίαζζκ μἱ αμοκμὶ 

πενζγχζμκηαζ.  

Ταθ. 64,13 Θαζ αοηά ηα υνδ ηδξ ένδιμο ηαζ ηα αμοκά εα πανμοζζάζμοκ πθμοζίακ 

αθάζηδζζκ. Θα πενζαθδεμφκ ηδκ αβαθθίαζζκ ηαζ ηδκ ςναζυηδηα ημο 

πναζίκμο.  



Ψαθ. 64,14 ἐκεδφζακημ μἱ ηνζμὶ ηκ πνμαάηςκ, ηαὶ αἱ ημζθάδεξ πθδεοκμῦζζ 

ζῖημκ· ηεηνάλμκηαζ, ηαὶ βὰν ὑικήζμοζζ. 

Ταθ. 64,14 Νζ ηνζμζ ηςκ πνμαάηςκ, πμνηαζιέκμζ απυ ηδκ πθμοζίακ αμζηήκ 

πεδζάδςκ ηαζ αμοκχκ, εα εκδοεμφκ ημ κέμκ ιαθθί ηςκ. Αζ πεδζάδεξ εα 

πανάβμοκ άθεμκμκ ζίημκ. Γζ' υθα αοηά άκενςπμζ ηαζ θφζζξ εα 

ηναοβάζμοκ ηαζ εα οικμθμβήζμοκ ημκ Θονζμκ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 65 (Μαζ. 66) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ᾠδὴ ραθιμῦ· ἀκαζηάζεςξ. 

Ψαθ. 65,1 Ἀθαθάλαηε ηῶ Κονίῳ πᾶζα  β,  

Ταθ. 65,1 Αθαθάλαηε ιε ζενυκ εκεμοζζαζιυκ πνμξ δυλακ ημο Θονίμο, μζ 

ηαημζημφκηεξ υθδκ ηδκ βδκ.  

Ψαθ. 65,2 ράθαηε δὴ ηῶ ὀκυιαηζ αὐημῦ. δυηε δυλακ αἰκέζεζ αὐημῦ.  

Ταθ. 65,2 Γμλάζαηε ηαζ ηα οικμθμβήζαηε αοηυκ.  

Ψαθ. 65,3 εἴπαηε ηῶ Θεῶ· ὡξ θμαενὰ ηὰ ἔνβα ζμο· ἐκ ηῶ πθήεεζ ηξ 

δοκάιεχξ ζμο ρεφζμκηαί ζε μἱ ἐπενμί ζμο.  

Ταθ. 65,3 Δίπαηε πνμξ ημκ Θευκ ιε φικμοξ· Ξμζμκ εαοιαζηά ηαζ θμαενά είκαζ ηα 

ένβα ζμο, δζα ηδκ ζςηδνίακ ιαξ, Θονζε! Διπνυξ εζξ ηδκ άπεζνμκ δφκαιίκ 

ζμο εα ηαηαθδθεμφκ απυ θυαμκ μζ επενμί ζμο, εα ηαπεζκςεμφκ ηαζ εα 

οπμηαπεμφκ, πςνίξ ηαζ κα ημ εέθμοκ, πνμξ ζέ.  

Ψαθ. 65,4 πᾶζα  β πνμζηοκδζάηςζάκ ζμζ ηαὶ ραθάηςζάκ ζμζ, ραθάηςζακ 

ηῶ ὀκυιαηί ζμο, Ὕρζζηε. (δζάραθια).  



Ταθ. 65,4 Νθμζ μζ άκενςπμζ, πμο ηαημζημφκ ηδκ βδκ, αξ πνμζηοκήζμοκ ηαζ αξ 

δμλμθμβήζμοκ ζε ημκ πακημδφκαιμκ Θευκ. Αξ ράθθμοκ φικμοξ ιε 

ιμοζζηά υνβακα πνμξ δυλακ ημο Νκυιαηυξ ζμο.  

Ψαθ. 65,5 δεῦηε ηαὶ ἴδεηε ηὰ ἔνβα ημῦ Θεμῦ· ὡξ θμαενὸξ ἐκ αμοθαῖξ ὑπὲν 

ημὺξ οἱμὺξ ηκ ἀκενχπςκ,  

Ταθ. 65,5 Δθάηε ηαζ ίδεηε ηα ηαηαπθδηηζηά ένβα ημο Θεμφ. Ξμζμκ θμαενυξ ηαζ 

άθεαζημξ είκαζ μ Θευξ εζξ ηαξ ζηέρεζξ ηαζ ηαξ απμθάζζημο! Απείνςξ 

ακχηενμξ απυ υθμοξ ιαγή ημοξ ακενχπμοξ.  

Ψαθ. 65,6 ὁ ιεηαζηνέθςκ ηὴκ εάθαζζακ εἰξ λδνάκ, ἐκ πμηαιῶ δζεθεφζμκηαζ 

πμδί. ἐηεῖ εὐθνακεδζυιεεα ἐπ᾿ αὐηῶ,  

Ταθ. 65,6 Αοηυξ, μ μπμίμξ ιεηαζηνέθεζ ηδκ εάθαζζακ εζξ λδνάκ, υπςξ έηαιεκ εζξ 

ηδκ Δνοενάκ Θαθαζζακ. Δζηέβκςζε ημκ Ημνδάκδκ πμηαιυκ ηαζ 

επεναζακ ιε ηα πυδζα ηςκ μζ πνυβμκμί ιαξ. Ακαθμβζγυιεκμζ ηα 

ηαηαπθδηηζηά εαφιαηα εζξ πνμζηαζίακ ηςκ πνμβυκςκ ιαξ εα πανχιεκ 

δζα ημκ Θονζμκ.  

Ψαθ. 65,7 ηῶ δεζπυγμκηζ ἐκ ηῆ δοκαζηείᾳ αὐημῦ ημῦ αἰκμξ. μἱ ὀθεαθιμὶ 

αὐημῦ ἐπὶ ηὰ ἔεκδ ἐπζαθέπμοζζκ, μἱ παναπζηναίκμκηεξ ιὴ 

ὑρμφζεςζακ ἐκ ἑαοημῖξ. (δζάραθια).  

Ταθ. 65,7 Γζ' αοηυκ, μ μπμίμξ ηονζανπεί ιε ηδκ αηαηακίηδημκ δφκαιίκ ημο εζξ υθμοξ 

ημοξ αζχκαξ. Ρα ιάηζα ημο παναημθμοεμφκ ηαζ αθέπμοκ υθμοξ ημοξ 

ακενχπμοξ υθςκ ηςκ εεκχκ. Πεζξ δε μζ απμζηάηαζ, μζ μπμίμζ ιε ηα 

αιανηςθά ζαξ ένβα πζηναίκεηε ημκ Θονζμκ, ιδ ορδθμθνμκήηε.  

Ψαθ. 65,8 εὐθμβεῖηε, ἔεκδ, ηὸκ Θεὸκ ικ ηαὶ ἀημοηίζαζεε ηὴκ θςκὴκ ηξ 

αἰκέζεςξ αὐημῦ,  

Ταθ. 65,8 Γμλμθμβήζηε ηα έεκδ ημκ Θευκ ιαξ, ιε αμήκ ζζπονάκ. Θαιεηε αημοζηήκ 

ηδκ θςκήκ ηδξ δμλμθμβίαξ ζαξ πνμξ αοηυκ,  

Ψαθ. 65,9 ημῦ εειέκμο ηὴκ ροπήκ ιμο εἰξ γςήκ, ηαὶ ιὴ δυκημξ εἰξ ζάθμκ ημὺξ 



πυδαξ ιμο.  

Ταθ. 65,9 μ μπμίμξ εθφηνςζεκ ειέ ηαζ ημκ θαυκ ιμο απυ εακάζζιμκ ηίκδοκμκ ηαζ 

ιαξ επακέθενεκ εζξ ηδκ γςήκ. Γεκ επέηνερε κα ζαθεοεμφκ μζ πυδεξ ιμο 

ηαζ κα πέζς.  

Ψαθ. 65,10 ὅηζ ἐδμηίιαζαξ ιᾶξ, ὁ Θευξ, ἐπφνςζαξ ιᾶξ, ὡξ πονμῦηαζ ηὸ 

ἀνβφνζμκ·  

Ταθ. 65,10 Γζυηζ ιαξ εδμηίιαζεξ, ς Θεέ. Καξ έννζρεξ εζξ ηδκ ηάιζκμκ ημο πονυξ, 

ημο πυκμο ηαζ ηςκ εθίρεςκ, αθθά ηαζ ιαξ εηαεάνζζεξ, υπςξ δζα ημο 

πονυξ ηαεανίγεηαζ μ άνβονμξ.  

Ψαθ. 65,11 εἰζήβαβεξ ιᾶξ εἰξ ηὴκ παβίδα, ἔεμο εθίρεζξ ἐπὶ ηὸκ κημκ ικ.  

Ταθ. 65,11 Δπέηνερεξ κα πέζςιεκ εζξ ηδκ παβίδα ηςκ επενχκ ιαξ ηαζ κα βίκςρεκ 

δμφθμζ. Δθυνηςζεξ επάκς εζξ ηδκ νάπζκ ιαξ θμνηίμκ εθίρεςκ.  

Ψαθ. 65,12 ἐπεαίααζαξ ἀκενχπμοξ ἐπὶ ηὰξ ηεθαθὰξ ικ, δζήθεμιεκ δζὰ πονὸξ 

ηαὶ ὕδαημξ, ηαὶ ἐλήβαβεξ ιᾶξ εἰξ ἀκαροπήκ.  

Ταθ. 65,12 Αθήηεξ κα ηαεήζμοκ αανείξ επάκς απυ ηα ηεθάθζα ιαξ μζ επενμί ιαξ. 

Δπενάζαιεκ δζα ιέζμο πμθθχκ ηαζ αανεζχκ εθίρεςκ, ςζάκ δζα ιέζμο 

ποναηηςιέκδξ ηαιίκμο, ηαζ δζα ιέζμο οδάηςκ ηαηαηθοζιμφ. Ρεθζηχξ 

υιςξ ζο ιαξ έαβαθεξ εζξ ηυπμκ ακέζεςξ ηαζ ακαροπήξ.  

Ψαθ. 65,13 εἰζεθεφζμιαζ εἰξ ηὸκ μἶηυκ ζμο ἐκ ὁθμηαοηχιαζζκ, ἀπμδχζς ζμζ 

ηὰξ εὐπάξ ιμο,  

Ταθ. 65,13 Θα έθες ζημκ καυκ ζμο ιε μθμηαοηχιαηα, εα απμδχζς εζξ ζε ηαζ εα 

εηπθδνχζς εηεί υθα ηα ηάιαηά ιμο,  

Ψαθ. 65,14 ἃξ δζέζηεζθε ηὰ πείθδ ιμο ηαὶ ἐθάθδζε ηὸ ζηυια ιμο ἐκ ηῆ εθίρεζ 

ιμο·  

Ταθ. 65,14 υζα ηα πζηναιιέκα πείθδ ιμο ιζζμάκμζλδ ηαζ έηαλακ, υζα είπε ηαζ 

οπεζπέεδ ημ ζηυια ιμο ηαηά ημ δζάζηδια ηςκ εθίρεχκ ιμο.  



Ψαθ. 65,15 ὁθμηαοηχιαηα ιειοεθςιέκα ἀκμίζς ζμζ ιεηὰ εοιζάιαημξ ηαὶ 

ηνζκ, ἀκμίζς ζμζ αυαξ ιεηὰ πζιάνςκ. (δζάραθια).  

Ταθ. 65,15 Θα ζμο πνμζθένς, ιαγή ιε εοιίαια, γχα ηαθμενειιέκα ςξ 

μθμηαοηχιαηα. Θα ζμο πνμζθένς ηνζμοξ ηαζ αυσδζα ηαζ ηνάβμοξ.  

Ψαθ. 65,16 δεῦηε ἀημφζαηε, ηαὶ δζδβήζμιαζ ὑιῖκ, πάκηεξ μἱ θμαμφιεκμζ ηὸκ 

Θευκ, ὅζα ἐπμίδζε ηῆ ροπῆ ιμο.  

Ταθ. 65,16 Δθάηε κα αημφζεηε, δζυηζ, εβχ εα δζδβδεχ πνμξ ζαξ, μζ μπμίμζ 

εοθααείζεε ημκ Θευκ, υζα εαοιαζηά ένβα έηαιεκ εζξ ειέ μ Θευξ ηαε' 

υθμκ ημκ αίμκ ιμο.  

Ψαθ. 65,17 πνὸξ αὐηὸκ ηῶ ζηυιαηί ιμο ἐηέηναλα ηαὶ ὕρςζα ὑπὸ ηὴκ βθζζάκ 

ιμο.  

Ταθ. 65,17 Ζκμζλα ημ ζηυια ιμο ηαζ πνμξ αοηυκ ηαηά ημ δζάζηδια ηςκ εθίρεχκ ιμο 

έηναλα· ηαζ επεζδή αιέζςξ έθααα αμήεεζακ ηαζ ζςηδνίακ ακέθενα ιε 

ηδκ βθχζζάκ ιμο πνμξ ημ φρμξ ηδξ ιεβαθςζφκδξ ημο φικμοξ δμλμθμβίαξ 

ηαζ εοπανζζηίαξ.  

Ψαθ. 65,18 ἀδζηίακ εἰ ἐεεχνμοκ ἐκ ηανδίᾳ ιμο, ιὴ εἰζαημοζάης ιμο Κφνζμξ.  

Ταθ. 65,18 Δάκ έαθεπα αδζηίακ ιέζα εζξ ηδκ ηανδίακ ιμο ηαζ δ ζοκείδδζίξ ιμο ιε 

έηοπηεκ ςξ έκμπμκ, αξ ιδ ιε εζζήημοεκ μ Θονζμξ.  

Ψαθ. 65,19 δζὰ ημῦημ εἰζήημοζέ ιμο ὁ Θευξ, πνμζέζπε ηῆ θςκῆ ηξ δεήζεχξ 

ιμο.  

Ταθ. 65,19 Δπεζδή υιςξ ήιμοκ αεχμξ, μ Θονζμξ ήημοζε ηαζ έηαιε δεηηήκ ηδκ 

πνμζεοπήκ ιμο. Δπνυζελεκ εζξ ηδκ θςκήκ ηδξ δεήζεχξ ιμο.  

Ψαθ. 65,20 εὐθμβδηὸξ ὁ Θευξ, ὃξ μὐη ἀπέζηδζε ηὴκ πνμζεοπήκ ιμο ηαὶ ηὸ 

ἔθεμξ αὐημῦ ἀπ᾿ ἐιμῦ. 

Ταθ. 65,20 Αξ είκαζ δμλαζιέκμξ μ Θονζμξ, μ μπμίμξ δεκ απέννζρε ηδκ πνμζεοπήκ ιμο 



ηαζ δεκ απειάηνοκεκ απυ ειέ ημ έθευξ ημο.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 66 (Μαζ. 67) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ, ἐκ ὕικμζξ· ραθιὸξ ᾠδξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 66,2 Ὁ Θεὸξ μἰηηεζνήζαζ ιᾶξ ηαὶ εὐθμβήζαζ ιᾶξ, ἐπζθάκαζ ηὸ 

πνυζςπμκ αὑημῦ ἐθ᾿ ιᾶξ ηαὶ ἐθεήζαζ ιᾶξ. (δζάραθια).  

Ταθ. 66,2 Δίεε, Θονζμξ μ Θευξ, κα δείλδ ηαζ κα ζηείθδ πνμξ διάξ ηδκ άπεζνμκ 

εοζπθαβπκίακ ημο, κα ιαξ εοθμβήζδ, κα ειθακίζδ εζξ διάξ βειάημ 

ηαθςζφκδκ ημ πνυζςπυκ ημο ηαζ κα ιαξ εθεήζδ·  

Ψαθ. 66,3 ημῦ βκκαζ ἐκ ηῆ βῆ ηὴκ ὁδυκ ζμο, ἐκ πᾶζζκ ἔεκεζζ ηὸ ζςηήνζυκ 

ζμο.  

Ταθ. 66,3 χζηε δζα ιέζμο διχκ, πμο απμθαιαάκμιεκ ηαξ εοθμβίαξ ζμο, κα βκςνίζδ 

υθμξ μ ηυζιμξ ηδκ πμνείακ ηδξ εείαξ ζμο πνμκμίαξ, ηαζ κα ηδνοπεή δ 

ζςηδνία ζμο εζξ υθα ηα έεκδ.  

Ψαθ. 66,4 ἐλμιμθμβδζάζεςζάκ ζμζ θαμί, ὁ Θευξ, ἐλμιμθμβδζάζεςζάκ ζμζ 

θαμὶ πάκηεξ.  

Ταθ. 66,4 Ρμηε εα ζε δμλμθμβήζμοκ μζ θαμί, Θεέ ιμο. Λαζ, εα δμλμθμβήζμοκ ζε 

υθμζ μζ θαμί.  

Ψαθ. 66,5 εὐθνακεήηςζακ ηαὶ ἀβαθθζάζεςζακ ἔεκδ, ὅηζ ηνζκεῖξ θαμὺξ ἐκ 

εὐεφηδηζ ηαὶ ἔεκδ ἐκ ηῆ βῆ ὁδδβήζεζξ. (δζάραθια).  

Ταθ. 66,5 Θα πθδιιονίζμοκ απυ εοθνμζφκδκ ηαζ αβαθθίαζζκ υθα ηα έεκδ, δζυηζ ζο 

ςξ ααζζθεφξ εα ηνίκδξ ημοξ θαμφξ ιε δζηαζμζφκδκ ηαζ εοεφηδηα ηαζ εα 



ηαεμδδβήξ ηα έεκδ αζθαθή ηαζ εζνδκζηά εζξ ηαξ πχναξ ηςκ.  

Ψαθ. 66,6 ἐλμιμθμβδζάζεςζάκ ζμζ θαμί, ὁ Θευξ, ἐλμιμθμβδζάζεςζάκ ζμζ 

θαμὶ πάκηεξ.  

Ταθ. 66,6 Θα ζε δμλμθμβήζμοκ, ς Θεέ, θαμί. Θα δμλμθμβήζμοκ ζε υθμζ μζ θαμί.  

Ψαθ. 66,7 β ἔδςηε ηὸκ ηανπὸκ αὐηξ· εὐθμβήζαζ ιᾶξ ὁ Θευξ, ὁ Θεὸξ ικ.  

Ταθ. 66,7 Ζ βδ εα δχζδ πθμφζζμκ ημκ ηανπυκ αοηήξ. Δίεε κα ιαξ εοθμβήζδ μ Θευξ, 

μ Θευξ ιαξ.  

Ψαθ. 66,8 εὐθμβήζαζ ιᾶξ ὁ Θευξ, ηαὶ θμαδεήηςζακ αὐηὸκ πάκηα ηὰ πέναηα 

ηξ βξ. 

Ταθ. 66,8 Δίεε κα ιαξ εοθμβήζδ μ Θευξ. Λα εοθααδεμφκ δε ηαζ κα θαηνεφζμοκ 

αοηυκ υθμζ μζ ηάημζημζ ηδξ βδξ ιέπνζ ηαζ ηςκ πενάηςκ ηδξ βδξ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 67 (Μαζ. 68) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ᾠδξ ραθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 67,2 Ἀκαζηήης ὁ Θευξ, ηαὶ δζαζημνπζζεήηςζακ μἱ ἐπενμὶ αὐημῦ, ηαὶ 

θοβέηςζακ ἀπὸ πνμζχπμο αὐημῦ μἱ ιζζμῦκηεξ αὐηυκ.  

Ταθ. 67,2 Αξ εβενεή μ Θευξ, αξ ηάιδ αζζεδηήκ ηδκ πανμοζίακ ηαζ ηδκ δφκαιίκ ημο 

μ Θονζμξ, ηαζ αιέζςξ μζ επενμί ημο εα δζαζημνπζζεμφκ. Θα θφβμοκ 

πακζηυαθδημζ απυ ειπνυξ ημο υθμζ εηείκμζ, μζ μπμίμζ ημκ ιζζμφκ.  

Ψαθ. 67,3 ὡξ ἐηθείπεζ ηαπκυξ, ἐηθζπέηςζακ· ὡξ ηήηεηαζ ηδνὸξ ἀπὸ πνμζχπμο 

πονυξ, μὕηςξ ἀπμθμῦκηαζ μἱ ἁιανηςθμὶ ἀπὸ πνμζχπμο ημῦ Θεμῦ.  



Ταθ. 67,3 Νπςξ ελαθακίγεηαζ ηαζ δζαθφεηαζ μ ηαπκυξ, έηζζ εα ελαθακζζεμφκ ηαζ 

αοημί. Νπςξ δζαθφεηαζ ημ ηδνί ειπνυξ ζημ πον, ηαηά πανυιμζμκ ηνυπμκ 

εα ελμθμενεοεμφκ ηαζ μζ αιανηςθμί ειπνυξ εζξ ηδκ πανμοζίακ ημο 

πακημδοκάιμο Θεμφ.  

Ψαθ. 67,4 ηαὶ μἱ δίηαζμζ εὐθνακεήηςζακ, ἀβαθθζάζεςζακ ἐκχπζμκ ημῦ Θεμῦ, 

ηενθεήηςζακ ἐκ εὐθνμζφκῃ.  

Ταθ. 67,4 Νζ δίηαζμζ υιςξ εα εοθνακεμοκ. Θα πθδιιονίζμοκ απυ αβαθθίαζζκ 

εκχπζμκ ημο Θεμφ. Θα απμθαφζμοκ εεμζδυημοξ ηένρεζξ ιε ηάεε 

εοθνμζφκδκ.  

Ψαθ. 67,5 ᾄζαηε ηῶ Θεῶ, ράθαηε ηῶ ὀκυιαηζ αὐημῦ· ὁδμπμζήζαηε ηῶ 

ἐπζαεαδηυηζ ἐπὶ δοζικ, Κφνζμξ ὄκμια αὐηῶ, ηαὶ ἀβαθθζᾶζεε 

ἐκχπζμκ αὐημῦ.  

Ταθ. 67,5 Ταθαηε, θμζπυκ, πνμξ ημκ Θευκ, ζοκεέζαηε ανιμκζημφξ φικμοξ εζξ δυλακ 

ημο Νκμιαηυξ ημο. Δημζιάζαηε εζξ ηδκ ένδιμκ ηδκ υδμκ, δζ' εηείκμκ μ 

μπμίμξ ςξ ενζαιαεοηήξ ηάεεηαζ επάκς ζημ άνια ηαζ πνμπςνεί πνμξ 

δοζιάξ εζξ ηδκ βδκ ηδξ επαββεθίαξ. Θονζμξ είκαζ ημ υκμιά ημο. 

Πηζνηήζαηε μζ πζζημί απυ αβαθθίαζζκ εκχπζμκ αοημφ.  

Ψαθ. 67,6 ηαναπεήζμκηαζ ἀπὸ πνμζχπμο αὐημῦ, ημῦ παηνὸξ ηκ ὀνθακκ 

ηαὶ ηνζημῦ ηκ πδνκ· ὁ Θεὸξ ἐκ ηυπῳ ἁβίῳ αὐημῦ.  

Ταθ. 67,6 Νζ άδζημζ ηαζ μζ πανάκμιμζ εα ηνμιάλμοκ ηαζ ιε ιυκδκ ηδκ ειθάκζζζκ 

αοημφ, δζυηζ αοηυξ είκαζ μ παηήν ηαζ πνμζηάηδξ ηςκ μνθακχκ, μ ηνζηήξ 

ηαζ οπεναζπζζηήξ ηςκ πδνχκ. Αξ ημ αημφζμοκ μζ άδζημζ· οπάνπεζ μ Θευξ 

ζημκ ζενυκ ηυπμκ ηδξ ηαημζηίαξ ημο, ζημκ καυκ, ηαζ παναημθμοεεί ηα 

πάκηα.  

Ψαθ. 67,7 ὁ Θεὸξ ηαημζηίγεζ ιμκμηνυπμοξ ἐκ μἴηῳ ἐλάβςκ πεπεδδιέκμοξ ἐκ 

ἀκδνείᾳ, ὁιμίςξ ημὺξ παναπζηναίκμκηαξ, ημὺξ ηαημζημῦκηαξ ἐκ 

ηάθμζξ.  



Ταθ. 67,7 Ν Θευξ εβηαεζζηά εζξ μίημκ ηαζ ακαδεζηκφεζ εοηοπζζιέκμοξ 

μζημβεκεζάνπεξ ημοξ ιειμκςιέκμοξ ηαζ εβηαηαθεθεζιιέκμοξ, μζ υπμζμζ 

πζζηεφμοκ εζξ αοηυκ. Αοηυξ αβάγεζ ακδνείμοξ απυ ηαξ θοθαηάξ ημοξ 

αθοζμδειέκμοξ ηαζ θοηνχκεζ απυ ηαξ αζπιαθςζίαξ. Αοηυξ επίζδξ, 

εηείκμοξ, μζ μπμίμζ ιε ηαξ πανααάζεζξ ηςκ ημκ πζηναίκμοκ, ημοξ αθήκεζ 

ζημοξ ζημηεζκμφξ ηάθμοξ ηδξ δοζηοπίαξ ηςκ. 

Ψαθ. 67,8 ὁ Θευξ, ἐκ ηῶ ἐηπμνεφεζεαί ζε ἐκχπζμκ ημῦ θαμῦ ζμο, ἐκ ηῶ 

δζαααίκεζκ ζε ἐκ ηῆ ἐνήιῳ. (δζάραθια).  

Ταθ. 67,8 Υ Θονζε ηαζ Θεέ! Νηακ έαβαζκεξ απυ ηδκ Αίβοπημκ, πνμπμνεουιεκμξ ημο 

θαμφ ζμο, υηακ ιαγή ζμο δζέααζκε ηδκ ένδιμκ μ θαυξ, δ βδ ζοκεηθμκίζεδ.  

Ψαθ. 67,9 β ἐζείζεδ, ηαὶ βὰν μἱ μὐνακμὶ ἔζηαλακ ἀπὸ πνμζχπμο ημῦ Θεμῦ 

ημῦ Σζκᾶ, ἀπὸ πνμζχπμο ημῦ Θεμῦ Ἰζναήθ.  

Ταθ. 67,9 Νζ δε μονακμί έανελακ ημ ιάκα ηαηυπζκ εκημθήξ ημο Θεμφ, μ υπμζμξ είπε 

θακενςεή ζημ υνμξ Πζκά. Δβζκε ημφημ αιέζςξ ιυθζξ πανμοζζάζεδ μ 

Θευξ ζημκ ζζναδθζηζηυκ θαυκ.  

Ψαθ. 67,10 ανμπὴκ ἑημφζζμκ ἀθμνζεῖξ, ὁ Θευξ, ηῆ ηθδνμκμιίᾳ ζμο, ηαὶ 

ζεέκδζε, ζὺ δὲ ηαηδνηίζς αὐηήκ.  

Ταθ. 67,10 Δκ ηδ απείνς ζμο ηαθςζφκδ ηαζ εοιεκεία, ς Θεέ, ανμπήκ πθμοζίςκ 

δςνεχκ έζηεζθεξ απυ ημκ μονακυκ, ζημκ ζζναδθζηζηυκ θαυκ, πμο είκαζ 

ηθδνμκμιία ζμο. Θαζ υηάκ αοημί απέηαιακ ηαζ ελδζεέκδζακ, ζο ημοξ 

εζηήνζλεξ ιέπνζ ηδξ εβηαηαζηάζεχξ ηςκ εζξ ηδκ βδκ ηδξ Δπαββεθίαξ.  

Ψαθ. 67,11 ηὰ γῶά ζμο ηαημζημῦζζκ ἐκ αὐηῆ· ημίιαζαξ ἐκ ηῆ πνδζηυηδηί ζμο 

ηῶ πηςπῶ, ὁ Θευξ.  

Ταθ. 67,11 Θαζ ηα γχα ημο θαμφ ζμο, ηα μπμία είκαζ ηαζ αοηά ζδζηά ζμο, εα γμοκ 

πθέμκ ηαζ εα παπφκςκηαζ ιέζα εζξ ηδκ αθεμκίακ ηδξ βδξ αοηήξ, ηδκ 

μπμίακ ζο ιε ηδκ ηαθςζφκδκ ζμο έηαιεξ εφθμνμκ ηαζ βυκζιμκ, ς Θεέ, 

δζα ημοξ πηςπμφξ ημο θαμφ ζμο.  



Ψαθ. 67,12 Κφνζμξ δχζεζ ῥια ημῖξ εὐαββεθζγμιέκμζξ δοκάιεζ πμθθῆ,  

Ταθ. 67,12 Ν Θονζμξ δίδεζ ηαζ εα δίδδ πάκημηε θυβμκ ηαζ εκημθήκ αοεεκηίαξ ηαζ 

ηφνμοξ εζξ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ ιε εοβθςηηίακ ηαζ δοκαηήκ θςκήκ εα 

εοαββεθίγμκηαζ ημ άββεθια ηδξ κίηδξ θέβμκηεξ πνμξ ημκ θαυκ·  

Ψαθ. 67,13 ὁ ααζζθεὺξ ηκ δοκάιεςκ ημῦ ἀβαπδημῦ, ηῆ ὡναζυηδηζ ημῦ μἴημο 

δζεθέζεαζ ζηῦθα.  

Ταθ. 67,13 Ν ααζζθεφξ ηαζ ηφνζμξ ηςκ ζηναηζςηζηχκ δοκάιεςκ ημο αβαπδημφ ημο 

θάμο, ημο ζζναδθζηζημφ, παναββέθθεζ κα ιμζναζεμφκ ηα θάθονα ιεηαλφ 

ηςκ Ηζναδθζηχκ δζα ημκ ηαθθςπζζιυκ ηςκ μζηζχκ ηςκ ηαζ εζξ ακάικδζζκ 

ηςκ δςνεχκ ημο Θεμφ.  

Ψαθ. 67,14 ἐὰκ ημζιδεηε ἀκὰ ιέζμκ ηκ ηθήνςκ, πηένοβεξ πενζζηενᾶξ 

πενζδνβονςιέκαζ, ηαὶ ηὰ ιεηάθνεκα αὐηξ ἐκ πθςνυηδηζ πνοζίμο.  

Ταθ. 67,14 Νηακ κζηδηαί ηυηε ακαπαφεαεε εζξ ηα δμεέκηα πνμξ διάξ ιε ηθήνμκ 

ιενίδζα ηδξ βδξ Σακαάκ, εα βίκεηε πενζθακείξ ηαζ έκδμλμζ. Θα μιμζάγεηε 

πνμξ πηένοβαξ ηδξ πενζζηενάξ, πμο απυ ημ πνχια ηςκ πανμοζζάγμκηαζ 

ζακ επανβονςιέκαζ ηαζ ιε πνοζμπνάζζκα ιεηαλφ ηςκ πηενφβςκ ηςκ 

πηενά.  

Ψαθ. 67,15 ἐκ ηῶ δζαζηέθθεζκ ηὸκ ἐπμονάκζμκ ααζζθεῖξ ἐπ᾿ αὐηξ, 

πζμκςεήζμκηαζ ἐκ Σεθιχκ.  

Ταθ. 67,15 Νηακ μ επμονάκζμξ Θονζμξ δζεζηυνπζγε πακζημαθήημοξ ημοξ αθθμθφθμοξ 

ααζζθείξ ηδξ Σακαάκ, μζ Ηζναδθίηαζ, ηαηάθμνημζ απυ ηα θάθονα, ήζακ 

θαιπνμί ςζάκ ημ πζμκζζιέκμκ υνμξ Πεθιχκ.  

Ψαθ. 67,16 ὄνμξ ημῦ Θεμῦ, ὄνμξ πῖμκ, ὄνμξ ηεηονςιέκμκ, ὄνμξ πῖμκ.  

Ταθ. 67,16 Ρμ υνμξ ημο Θεμφ, δ Πζχκ. Ννμξ παπφ, υνμξ ζηενευκ, υνμξ πθμοζίαξ 

πκεοιαηζηήξ γςήξ.  

Ψαθ. 67,17 ἱκαηί ὑπμθαιαάκεηε, ὄνδ ηεηονςιέκα, ηὸ ὄνμξ, ὃ εὐδυηδζεκ ὁ Θεὸξ 



ηαημζηεῖκ ἐκ αὐηῶ; ηαὶ βὰν ὁ Κφνζμξ ηαηαζηδκχζεζ εἰξ ηέθμξ.  

Ταθ. 67,17 Γζαηί παίνκεηε ημκ θυβμκ ηαζ παναπμκείζεε ζεζξ υνδ ιεβάθα ηαζ ζηενεά 

δζα ηα υνμξ ηδξ, Πζχκ, ζημ μπμίμκ δοδυηδζεκ μ Θευξ κα ηαημζηή; 

Ξνάβιαηζ μ Θονζμξ εα ηαημζηή εηεί ιέπνζ ηέθμοξ ημο πανυκημξ ηυζιμο.  

Ψαθ. 67,18 ηὸ ἅνια ημῦ Θεμῦ ιονζμπθάζζμκ, πζθζάδεξ εὐεδκμφκηςκ· Κφνζμξ ἐκ 

αὐημῖξ ἐκ Σζκᾷ ἤκ, ἐκ ηῶ ἁβίῳ.  

Ταθ. 67,18 Ρμ έκδμλμκ άνια, επάκς ζημ μπμίμκ ηάεεηαζ μ Θευξ, μ ενπυιεκμξ, δζα κα 

ηαημζηήζδ εζξ ηδκ Πζχκ, ημ ζοκμδεφμοκ ιονζάδεξ ηαζ πζθζάδεξ αββέθςκ 

ηαζ αβίςκ πθδιιονζζιέκμζ απυ πανάκ. Ν Θονζμξ, υπςξ άθθμηε εκ ιέζς 

ηςκ αββέθςκ αοημφ ήημ ζημ υνμξ Πζκά, έηζζ ηαζ ηχνα είκαζ ζημκ άβζμκ 

ηυπμκ.  

Ψαθ. 67,19 ἀκέαδξ εἰξ ὕρμξ, ᾐπιαθχηεοζαξ αἰπιαθςζίακ, ἔθααεξ δυιαηα ἐκ 

ἀκενχπμζξ, ηαὶ βὰν ἀπεζεμῦκηαξ ημῦ ηαηαζηδκζαζ.  

Ταθ. 67,19 ρζζηε Θονζε, ακέαδξ εζξ ηδκ Πζχκ. Ακέαδξ εζξ ηα ακχηαηα φρδ ημο 

μονακμφ, αθμφ ηαηήβαβεξ ενίαιαμκ εζξ ηδκ βδκ, ζοκέθααεξ 

αζπιαθχημοξ, επήνεξ θυνμκ οπμηέθεζαξ απυ ημοξ οπμδμοθςεέκηαξ πνμξ 

ζε θαμφξ. Αηυιδ δε ηαζ απυ δοζηνμπμφκηαξ, μζ μπμίμζ οπεηάβδζακ εζξ ζέ, 

χζηε κα ηαηαζηδκχζδξ, εκ ηδ αβαευηδηί ζμο, εκ ιέζς αοηχκ.  

Ψαθ. 67,20 Κφνζμξ ὁ Θεὸξ εὐθμβδηυξ, εὐθμβδηὸξ Κφνζμξ ιένακ ηαε᾿ ιένακ· 

ηαηεομδχζαζ ιῖκ ὁ Θεὸξ ηκ ζςηδνίςκ ικ. (δζάραθια).  

Ταθ. 67,20 Ν Θονζμξ ηαζ ιυκμξ αθδεζκυξ Θευξ αξ είκαζ εοθμβδιέκμξ, αξ είκαζ μ 

ιυκμξ δμλαζιέκμξ ηαζ εοθμβδιέκμξ υθαξ ηαξ διέναξ. Δίεε κα ιαξ 

ηαηεομδχζδ μ Θονζμξ, μ μπμίμξ πμθθέξ θμνέξ ιέπνζ ζήιενμκ οπήνλεκ δ 

ζςηδνία ιαξ.  

Ψαθ. 67,21 ὁ Θεὸξ ικ, ὁ Θεὸξ ημῦ ζῴγεζκ, ηαὶ ημῦ Κονίμο Κονίμο αἱ δζέλμδμζ 

ημῦ εακάημο.  

Ταθ. 67,21 Ν Θευξ ιαξ είκαζ μ Θευξ, μ μπμίμξ ιαξ ζχγεζ. Δζξ αοηυκ ημκ Θονζμκ ηαζ 



Θευκ ιαξ μθείθεηαζ ημ βεβμκυξ, υηζ πμθθέξ θμνέξ απδθθάβδιεκ απυ 

εακαζίιμοξ ηζκδφκμοξ.  

Ψαθ. 67,22 πθὴκ ὁ Θεὸξ ζοκεθάζεζ ηεθαθὰξ ἐπενκ αὐημῦ, ημνοθὴκ ηνζπὸξ 

δζαπμνεομιέκςκ ἐκ πθδιιεθείαζξ αὐηκ.  

Ταθ. 67,22 Αθθ' εάκ μ Θευξ πνμζηαηεφδ ηαζ ζχγδ ημκ εοζεαή θαυκ, ζοκηνίαεζ ηαζ εα 

ζοκηνίρδ ηαξ ηεθαθάξ ηςκ επενχκ ημο, ηαξ αθαγμκζηάξ ηεθαθάξ ηαξ 

ζημθζζιέκαξ ιε πθμοζίακ οπενήθακμκ ηυιδκ. Θα ζοκηνίρδ ηδκ ηεθαθήκ 

εηείκςκ, μζ μπμίμζ γμοκ ηαζ πενζθένμκηαζ ιέζα εζξ ηαξ αιανηίαξ ηςκ.  

Ψαθ. 67,23 εἶπε Κφνζμξ· ἐη Βαζὰκ ἐπζζηνέρς, ἐπζζηνέρς ἐκ αοεμῖξ εαθάζζδξ.  

Ταθ. 67,23 Δίπεκ μ Θονζμξ· Θα επακαθένς ημοξ επενμφξ απυ ημ υνμξ Βαζάκ, εάκ 

ηαηαθφβμοκ εηεί ηαζ απμηνοαμφκ εζξ ηα ποηκά ημο δάζδ· έζης ηαζ ακ 

αοεζζεμφκ εζξ ηδκ εάθαζζακ, εα ημοξ ακαζφνς απυ ημοξ αοεμφξ ηδξ ηαζ 

εα ημοξ επακαθένς,  

Ψαθ. 67,24 ὅπςξ ἂκ ααθῆ ὁ πμφξ ζμο ἐκ αἵιαηζ,  βθζζα ηκ ηοκκ ζμο ἐλ 

ἐπενκ παν᾿ αὐημῦ.  

Ταθ. 67,24 δζα κα ζθαβμφκ ηαζ κα νεφζδ ηυζμκ άθεμκμκ ημ αίια ηςκ, χζηε εζξ αοηυ 

κα ααθμφκ, ς Ηζναδθίηαζ, μζ πυδεξ ζαξ, ηαζ αζ βθχζζαζ ηςκ ζηοθζχκ ζαξ 

κα ααθμφκ ηαζ αοηαί ζημ αίια ηςκ επενχκ ζαξ.  

Ψαθ. 67,25 ἐεεςνήεδζακ αἱ πμνεῖαί ζμο, ὁ Θευξ, αἱ πμνεῖαζ ημῦ Θεμῦ ιμο ημῦ 

ααζζθέςξ ημῦ ἐκ ηῶ ἁβίῳ.  

Ταθ. 67,25 Δβζκακ αζζεδηαί ηαζ εεαηαί εη ιένμοξ υθςκ ιαξ αζ πμνείαζ ζμο, ς Θεέ 

ιμο. Αζ επειαάζεζξ ζμο ημο Θεμφ ηαζ ααζζθέςξ ιαξ, έβζκακ θακεναί ζημκ 

ζενυκ ημφημκ θυθμκ Πζχκ.  

Ψαθ. 67,26 πνμέθεαζακ ἄνπμκηεξ ἐπυιεκμζ ραθθυκηςκ ἐκ ιέζῳ κεακίδςκ 

ηοιπακζζηνζκ.  

Ταθ. 67,26 Ξνμπμνεφμκηαζ ειπνυξ απυ ηδκ εκεμοζζχδδ ζοκμδείακ άνπμκηεξ, μζ 



μπμίμζ αημθμοεμφκηαζ απυ ιμοζζημφξ, πμο παίγμοκ έβπμνδα υνβακα 

ακάιεζα εζξ κεακίδαξ, πμο ηηοπμφκ ηα ηφιπακα.  

Ψαθ. 67,27 ἐκ ἐηηθδζίαζξ εὐθμβεῖηε ηὸκ Θευκ, Κφνζμκ ἐη πδβκ Ἰζναήθ.  

Ταθ. 67,27 Θαζ υθμζ ιαγή ράθθμοκ· Ποκαενμζζεήηε εζξ ζενάξ ζοκάλεζξ ηαζ 

δμλμθμβήζαηε ημκ Θευκ, ημκ Θονζμκ, υθμζ μζ Ηζναδθίηαζ, μζ απυβμκμζ ηδξ 

αζηεζνεφημο πδβήξ ημο Ηαηχα.  

Ψαθ. 67,28 ἐηεῖ Βεκζαιὶκ κεχηενμξ ἐκ ἐηζηάζεζ, ἄνπμκηεξ Ἰμφδα βειυκεξ 

αὐηκ, ἄνπμκηεξ Εααμοθχκ, ἄνπμκηεξ Νεθεαθείι.  

Ταθ. 67,28 Δηεί εζξ ηδκ ζενάκ αοηήκ θζηακείακ, οπάνπεζ μ κεχηενμξ απυ υθμοξ ημοξ 

δχδεηα παηνζάνπαξ, μ Βεκζαιίκ, έηεαιαμξ ηαζ ζακ έλς απυ ημκ εαοηυκ 

ημο ελ αζηίαξ ηδξ ιεβάθδξ ημο πανάξ. Δηεί είκαζ δ ανπδβμί ηδξ θοθήξ ημο 

Ημφδα ιε ημοξ άθθμοξ άνπμκηαξ. Δηεί οπάνπμοκ μζ άνπμκηεξ ηδξ θοθήξ 

Εααμοθχκ ηαζ μζ άνπμκηεξ ηδξ θοθήξ Λεθεαθείι. 

Ψαθ. 67,29 ἔκηεζθαζ, ὁ Θευξ, ηῆ δοκάιεζ ζμο, δοκάιςζμκ, ὁ Θευξ, ημῦημ, ὃ 

ηαηεζνβάζς ἐκ ιῖκ.  

Ταθ. 67,29 Γχζε, Θονζε, εκημθήκ εζξ ηδκ δφκαιίκ ζμο, κα ζοιπαναζηαεή ζημκ θαυκ 

ζμο. Δκίζποζε, Θεέ ιμο, ημ ένβμκ ημφημ, ημ μπμίμκ ζο επναβιαημπμίδζεξ 

εκ ιέζς διχκ.  

Ψαθ. 67,30 ἀπὸ ημῦ καμῦ ζμο ἐπὶ Ἱενμοζαθὴι ζμὶ μἴζμοζζ ααζζθεῖξ δνα.  

Ταθ. 67,30 Κε εαοιαζιυκ ηαζ εοθάαεζακ πνμξ ημκ καυκ ζμο, μ μπμίμξ ορμφηαζ 

επάκς εζξ ηδκ Ηενμοζαθήι, εα ακέθεμοκ επί ηδξ Πζχκ ηαζ εα ζμο 

πνμζθένμοκ δχνα θαηνείαξ μζ ααζζθείξ ημο ηυζιμο.  

Ψαθ. 67,31 ἐπζηίιδζμκ ημῖξ εδνίμζξ ημῦ ηαθάιμο·  ζοκαβςβὴ ηκ ηαφνςκ ἐκ 

ηαῖξ δαιάθεζζ ηκ θακ ημῦ ἐβηθεζζεκαζ ημὺξ δεδμηζιαζιέκμοξ ηῶ 

ἀνβονίῳ· δζαζηυνπζζμκ ἔεκδ ηὰ ημὺξ πμθέιμοξ εέθμκηα.  

Ταθ. 67,31 Δθεβλε ηαζ επζηίιδζε ημοξ αιανηςθμφξ ηαζ αβνίμοξ θαμφξ, πμο 



μιμζάγμοκ πνμξ εδνία ηαζ ηνμημδείθμοξ ηνοιιέκμοξ ζημοξ ηαθαιχκαξ 

ηςκ εθχκ. Υζάκ αβέθδ αβνίςκ ηαφνςκ ακάιεζα εζξ ηαξ δαιάθεζξ 

μιμζάγμοκ μζ ζοκδβιέκμζ αάναανμζ αοημί θαμί, πμο εέθμοκ κα 

πμθζμνηήζμοκ ημκ θαυκ ζμο, ημκ ηαεανυκ ςξ άνβονμκ ζημ πςκεοηήνζμκ. 

Γζαζηυνπζζε, Θονζε, ηα έεκδ, ηα μπμία εέθμοκ ημοξ πμθέιμοξ.  

Ψαθ. 67,32 ἣλμοζζ πνέζαεζξ ἐλ Αἰβφπημο, Αἰεζμπία πνμθεάζεζ πεῖνα αὐηξ ηῶ 

Θεῶ.  

Ταθ. 67,32 Θαζ αθμφ ηα δζαζημνπίζδξ ηαζ απμηαηαζηαεή δ εζνήκδ, εα έθεμοκ 

πνέζαεζξ απυ ηδκ Αίβοπημκ εζξ ηδκ Ηενμοζαθήι. Θαζ αοηή δ ιαηνοκή 

Αζεζμπία εα απθχζδ ιε πνμεοιίακ ημ πένζ ηδξ βειάημ δχνα πνμξ ημκ 

Θευκ ηδξ Ηενμοζαθήι.  

Ψαθ. 67,33 αἱ ααζζθεῖαζ ηξ βξ, ᾄζαηε ηῶ Θεῶ, ράθαηε ηῶ Κονίῳ. (δζάραθια).  

Ταθ. 67,33 Πεζξ, αζ ααζζθείαζ ηδξ βδξ δμλμθμβήζαηε ημκ Θευκ. Ποκεέζαηε ραθιμφξ 

εζξ δυλακ ημο Θονίμο.  

Ψαθ. 67,34 ράθαηε ηῶ Θεῶ ηῶ ἐπζαεαδηυηζ ἐπὶ ηὸκ μὐνακὸκ ημῦ μὐνακμῦ ηαηὰ 

ἀκαημθάξ· ἰδμὺ δχζεζ ηῆ θςκῆ αὐημῦ θςκὴκ δοκάιεςξ.  

Ταθ. 67,34 Ταθαηε ζημκ Θευκ, μ μπμίμξ ςζάκ επί ιεβαθμπνεπμφξ άνιαημξ 

ακεααίκεζ εζξ ηα ακχηαηα ζδιεία ημο μονακμφ πνμξ ακαημθάξ. Ηδμφ, εα 

δχζδ θςκήκ, ηαζ δ θςκή ημο εα βίκδ ανμκηή δοκαηή.  

Ψαθ. 67,35 δυηε δυλακ ηῶ Θεῶ· ἐπὶ ηὸκ Ἰζναὴθ  ιεβαθμπνέπεζα αὐημῦ, ηαὶ  

δφκαιζξ αὐημῦ ἐκ ηαῖξ κεθέθαζξ.  

Ταθ. 67,35 Γςζαηε δυλακ ζημκ Θευκ. Ζ ιεβαθμπνέπεζα αοημφ εηηείκεηαζ 

πνμζηαηεοηζηή επάκς ζημκ ζζναδθζηζηυκ θαυκ ηαζ δ δφκαιίξ ημο 

απθχκεηαζ επάκς απυ ηα κέθδ, απυ ημ έκα άηνμκ έςξ ημ άθθμ άηνμκ ημο 

μνίγμκημξ.  

Ψαθ. 67,36 εαοιαζηὸξ ὁ Θεὸξ ἐκ ημῖξ ἁβίμζξ αὐημῦ· ὁ Θεὸξ Ἰζναήθ, αὐηὸξ 

δχζεζ δφκαιζκ ηαὶ ηναηαίςζζκ ηῶ θαῶ αὐημῦ. εὐθμβδηὸξ ὁ Θευξ. 



Ταθ. 67,36 Αλζμεαφιαζημξ είκαζ μ Θευξ δζα ηδκ πνμζηαζίακ, πμο πανέπεζ ζημοξ 

αβίμοξ ημο. Ν Θευξ ημο ζζναδθζηζημφ θαμφ αοηυξ εα δχζδ δφκαιζκ εζξ 

εκίζποζζκ ηαζ ζςηδνίακ ημο θαμφ ημο. Γμλαζιέκμξ αξ είκαζ Θονζμξ μ 

Θευξ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 68 (Μαζ. 69) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ὑπὲν ηκ ἀθθμζςεδζμιέκςκ· Ψαθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 68,2 Σζυκ ιε, ὁ Θευξ, ὅηζ εἰζήθεμζακ ὕδαηα ἕςξ ροπξ ιμο.  

Ταθ. 68,2 Πχζε ιε, ς Θεέ ιμο. Ρα ηφιαηα ηςκ εθίρεςκ ηαηαηθφγμοκ ηδκ ροπήκ 

ιμο. Απεζθμφκ ηαζ αοηήκ αηυιδ ηδκ γςήκ ιμο. 

Ψαθ. 68,3 ἐκεπάβδκ εἰξ ἰθὺκ αοεμῦ, ηαὶ μὐη ἔζηζκ ὑπυζηαζζξ· ἤθεμκ εἰξ ηὰ 

αάεδ ηξ εαθάζζδξ ηαὶ ηαηαζβὶξ ηαηεπυκηζζέ ιε.  

Ταθ. 68,3 Δπς πςεή εζξ θάζπδκ αοεμφ, ηάης απυ ηδκ μπμίακ δεκ οπάνπεζ ζηενευξ 

ποειήκ. Νιμζάγς ςξ εάκ έπς αοεζζεή εζξ ηα αάεδ ηδξ εαθάζζδξ, ςξ εάκ 

θμαενά ηαηαζβίξ ιε ηαηεπυκηζζεκ ζημ πέθαβμξ. 

Ψαθ. 68,4 ἐημπίαζα ηνάγςκ, ἐαναβπίαζεκ ὁ θάνοβλ ιμο, ἐλέθζπμκ μἱ ὀθεαθιμί 

ιμο ἀπὸ ημῦ ἐθπίγεζκ ιε ἐπὶ ηὸκ Θευκ ιμο.  

Ταθ. 68,4 Απέηαια κα θςκάγς πνμξ ζε δοκαηά. Ν θάνοβλ ιμο εανάπκζαζε, ηα 

ιάηζα ιμο, πνμζδθςιέκα πνμξ ζε ημκ Θευκ ιμο, έπαζακ ημ θςξ ηςκ, 

δζυηζ έπαζακ ηδκ εθπίδα αμδεείαξ.  

Ψαθ. 68,5 ἐπθδεφκεδζακ ὑπὲν ηὰξ ηνίπαξ ηξ ηεθαθξ ιμο μἱ ιζζμῦκηέξ ιε 

δςνεάκ, ἐηναηαζχεδζακ μἱ ἐπενμί ιμο μἱ ἐηδζχημκηέξ ιε ἀδίηςξ· ἃ 



μὐπ ἣνπαγμκ, ηυηε ἀπεηίκκομκ.  

Ταθ. 68,5 Δηείκμζ, πμο ιε ιζζμφκ πςνίξ ηαιιίακ αζηίακ ηαζ αθμνιήκ, 

επθδεφκεδζακ πενζζζυηενμκ απυ ηαξ ηνίπαξ ηδξ ηεθαθήξ ιμο. Δβζκακ 

πμθφ ζζπονμί μζ επενμί ιμο· αοημί, μζ μπμίμζ ιε ηαηαδζχημοκ αδίηςξ ηαζ 

αδζηαζμθμβήηςξ. Κε ηαξ δζααμθάξ ηαζ ηαξ ζοημθακηίαξ ηςκ επθήνςζα 

πνάβιαηα, ηα μπμία εβχ πμηέ δεκ είπα ανπάζεζ.  

Ψαθ. 68,6 ὁ Θευξ, ζὺ ἔβκςξ ηὴκ ἀθνμζφκδκ ιμο ηαὶ αἱ πθδιιέθεζαί ιμο ἀπὸ 

ζμῦ μὐη ἀπεηνφαδζακ.  

Ταθ. 68,6 Πο, ς Θεέ ιμο, βκςνίγεζξ ηαξ άθθαξ απενζζηερίαξ ιμο. Θαζ ηα 

πθδιιεθήιαηά ιμο δεκ είκαζ ηνοιιέκα απυ ηα ιάηζα ζμο. Γκςνίγεζξ 

υιςξ επίζδξ, υηζ πμηέ δεκ έπαζα ημκ ζεααζιυκ ιμο πνμξ ζέ.  

Ψαθ. 68,7 ιὴ αἰζποκεείδζακ ἐπ᾿ ἐιὲ μἱ ὑπμιέκμκηέξ ζε, Κφνζε, Κφνζε ηκ 

δοκάιεςκ, ιδδὲ ἐκηναπείδζμκ ἐπ᾿ ἐιὲ μἱ γδημῦκηέξ ζε, ὁ Θεὸξ ημῦ 

Ἰζναήθ,  

Ταθ. 68,7 Αξ ιδ ηαηεκηνμπζαζεμφκ ελ αζηίαξ ιμο εηείκμζ, μζ μπμίμζ ιε ιεβάθδκ 

οπμιμκήκ πενζιέκμοκ ηδκ πνμζηαζίακ ζμο, ς Θονζε, Θονζε ηςκ 

αββεθζηχκ δοκάιεςκ ημο μονακμφ. Νηακ ιε αθέπμοκ ααμήεδημκ ηαζ 

εβηαηαθεθεζιιέκμκ, αξ ιδ εκηνμπζαζεμφκ εηείκμζ, μζ μπμίμζ γδημφκ 

αμήεεζακ απυ ζέ, ς Θεέ ημο Ηζναήθ.  

Ψαθ. 68,8 ὅηζ ἕκεηά ζμο ὑπήκεβηα ὀκεζδζζιυκ, ἐηάθορεκ ἐκηνμπὴ ηὸ 

πνυζςπυκ ιμο.  

Ταθ. 68,8 Κδ ιε εβηαηαθείρδξ Θονζε, δζυηζ εβχ πνμξ πάνζκ ζμο οπμιέκς 

ειπαζβιμφξ ηαζ φανεζξ. Ρμ πνυζςπυκ ιμο επθδιιφνζζεκ απυ εκηνμπήκ, 

έβζκε ηαηαηυηηζκμκ.  

Ψαθ. 68,9 ἀπδθθμηνζςιέκμξ ἐβεκήεδκ ημῖξ ἀδεθθμῖξ ιμο ηαὶ λέκμξ ημῖξ οἱμῖξ 

ηξ ιδηνυξ ιμο,  

Ταθ. 68,9 Μέκμξ ηαζ αβκχνζζημξ ηαηήκηδζα ιεηαλφ ηςκ αδεθθχκ ιμο. Αβκςζημξ 



ηαζ λέκμξ ηαζ εζξ αοημφξ αηυιδ ημοξ μιμιδηνίμοξ αδεθθμφξ ιμο.  

Ψαθ. 68,10 ὅηζ ὁ γθμξ ημῦ μἴημο ζμο ηαηέθαβέ ιε, ηαὶ μἱ ὀκεζδζζιμὶ ηκ 

ὀκεζδζγυκηςκ ζε ἐπέπεζμκ ἐπ᾿ ἐιέ.  

Ταθ. 68,10 Ξαζπς δε υθα αοηά, δζυηζ μ θθμβενυξ γήθμξ οπέν ημο καμφ ζμο ςξ πον 

ιε έπεζ ηαηαθθέλεζ· Αζ ακαίζποκημζ φανεζξ, αζ μπμίαζ εηημλεφμκηαζ 

εκακηίμκ ζμο απυ ημοξ αζεαείξ ακενχπμοξ, πίπημοκ υθαζ αανείαζ επάκς 

ιμο.  

Ψαθ. 68,11 ηαὶ ζοκεηάθορα ἐκ κδζηείᾳ ηὴκ ροπήκ ιμο, ηαὶ ἐβεκήεδ εἰξ 

ὀκεζδζζιμὺξ ἐιμί·  

Ταθ. 68,11 Γζα ηδκ αζέαεζάκ ηςκ αοηήκ επυκεζα ααεφηαηα. Δηαπείκςζα ιε αζζηίακ 

ηδκ γςήκ ιμο ηαζ ακηί ημ πέκεμξ ιμο δζ' αοημφξ κα ημοξ ζοβηζκήζδ, 

εβζκεκ ελ ακηζεέημο αζηία μκεζδζζιχκ εκακηίμκ ιμο.  

Ψαθ. 68,12 ηαὶ ἐεέιδκ ηὸ ἔκδοιά ιμο ζάηημκ, ηαὶ ἐβεκυιδκ αὐημῖξ εἰξ 

πανααμθήκ.  

Ταθ. 68,12 Ακηί ημο ζοκήεμοξ εκδφιαημξ εθυνεζα ηνίπζκμκ ζάηημκ εθίρεςξ ηαζ 

ιεηακμίαξ. Θαηήκηδζα δζ' αοημφξ πανμζιζχδεξ πνυζςπμκ 

δζαηςιςδήζεςξ ηαζ φανεςκ.  

Ψαθ. 68,13 ηαη᾿ ἐιμῦ δμθέζπμοκ μἱ ηαεήιεκμζ ἐκ πφθαζξ, ηαὶ εἰξ ἐιὲ ἔραθθμκ 

μἱ πίκμκηεξ μἶκμκ.  

Ταθ. 68,13 Δκακηίμκ ιμο εθθοανμφζακ μζ ανβυζπμθμζ πνμ ηςκ ποθχκ ηςκ ηεζπχκ. 

Θαζ εζξ αάνμξ ιμο εηναβμοδμφζακ μζ ιέεοζμζ πίκμκηεξ ημκ μίκμκ. 

Ψαθ. 68,14 ἐβὼ δὲ ηῆ πνμζεοπῆ ιμο πνὸξ ζέ, Κφνζε· ηαζνὸξ εὐδμηίαξ, ὁ Θευξ, 

ἐκ ηῶ πθήεεζ ημῦ ἐθέμοξ ζμο· ἐπάημοζυκ ιμο, ἐκ ἀθδεείᾳ ηξ 

ζςηδνίαξ ζμο.  

Ταθ. 68,14 Δβχ υιςξ, Θονζε, ηαζ ηυηε δζα ηδξ πνμζεοπήξ ιμο είπα ζηναθή πνμξ ζέ. 

Δίκαζ πθέμκ ηαζνυξ κα δείλδξ πνμξ ειέ ηδκ εοδμηίακ ζμο, Θεέ ιμο, 



ζφιθςκα ιε ημ άπεζνμκ έθευξ ζμο. Θαιε δεηηήκ ηδκ πνμζεοπήκ ιμο 

ζφιθςκα ιε ηαξ αθδεείξ οπμζπέζεζξ ζμο πενί ηδξ ζςηδνίαξ ηςκ δμφθςκ 

ζμο.  

Ψαθ. 68,15 ζζυκ ιε ἀπὸ πδθμῦ, ἵκα ιὴ ἐιπαβ· ῥοζεείδκ ἐη ηκ ιζζμφκηςκ 

ιε ηαὶ ἐη ηκ ααεέςκ ηκ ὑδάηςκ.  

Ταθ. 68,15 Πχζε ιε απυ ηδκ θάζπδκ, εζξ ηδκ μπμίακ εονίζημιαζ, δζα κα ιδ αοεζζεχ 

ελ μθμηθήνμο. Γθφηςζέ ιε απυ ημοξ επενμφξ, πμο ιε ιζζμφκ. Ββάθε ιε 

απυ ηα ααεεζά φδαηα ηςκ εθίρεςκ, πμο ιε έπμοκ ημπαπθδιιονίζεζ.  

Ψαθ. 68,16 ιή ιε ηαηαπμκηζζάης ηαηαζβὶξ ὕδαημξ, ιδδὲ ηαηαπζέης ιε αοευξ, 

ιδδὲ ζοζπέης ἐπ᾿ ἐιὲ θνέαν ηὸ ζηυια αὐημῦ.  

Ταθ. 68,16 Αξ ιδ ιε ηαηαπμκηίζδ κενμπμκηή ηαηαζβίδμξ. Αξ ιδ ιε ηαηαπίδ μ αοευξ 

ηδξ εαθάζζδξ, αξ ιδ ηθείζδ επάκς ιμο ημ ζηυιζμκ ημο θνέαημξ ηςκ 

εθίρεχκ ιμο ηαζ παεχ μνζζηζηχξ.  

Ψαθ. 68,17 εἰζάημοζυκ ιμο, Κφνζε, ὅηζ πνδζηὸκ ηὸ ἔθευξ ζμο· ηαηὰ ηὸ πθεμξ 

ηκ μἰηηζνικ ζμο ἐπίαθερμκ ἐπ᾿ ἐιέ.  

Ταθ. 68,17 Αημοζε, Θονζε, ηαζ ηάιε δεηηήκ ηδκ πνμζεοπήκ ιμο, δζυηζ είκαζ αβαευκ 

ηαζ εοενβεηζηυκ ημ έθευξ ζμο πνμξ πάκηαξ. Ποιθςκα ιε ηδκ άπεζνμκ 

εοζπθαβπκίακ ζμο νίρε έκα ζημνβζηυκ αθέιια εζξ ειέ. 

Ψαθ. 68,18 ιὴ ἀπμζηνέρῃξ ηὸ πνυζςπυκ ζμο ἀπὸ ημῦ παζδυξ ζμο, ὅηζ 

εθίαμιαζ, ηαπὺ ἐπάημοζυκ ιμο.  

Ταθ. 68,18 Κδ απμζηνέρδξ ημ πνυζςπυκ ζμο απυ ειέ ημκ δμφθμκ ζμο, δζυηζ 

εθίαμιαζ πάνα πμθφ. Ποκημια, Θονζε, άημοζε ηδκ πνμζεοπήκ ιμο.  

Ψαθ. 68,19 πνυζπεξ ηῆ ροπῆ ιμο ηαὶ θφηνςζαζ αὐηήκ, ἕκεηα ηκ ἐπενκ ιμο 

ῥῦζαί ιε.  

Ταθ. 68,19 Γχζε πνμζμπήκ εζξ ηαξ ζηεζίαξ ιμο ηαζ εζξ ηδκ εθίρζκ ηδξ ροπήξ ιμο ηαζ 

ζπεφζε κα ιε βθοηχζδξ. Δκεηα ηςκ επενχκ ιμο, δζα κα ιδ ηαοπχκηαζ ηαζ 



απμεναζφκςκηαζ αοημί, ζχζε ιέ.  

Ψαθ. 68,20 ζὺ βὰν βζκχζηεζξ ηὸκ ὀκεζδζζιυκ ιμο ηαὶ ηὴκ αἰζπφκδκ ιμο ηαὶ ηὴκ 

ἐκηνμπήκ ιμο· ἐκακηίμκ ζμο πάκηεξ μἱ εθίαμκηέξ ιε.  

Ταθ. 68,20 Γνήβμνα έθα εζξ αμήεεζάκ ιμο, Θονζε, δζυηζ ζο βκςνίγζημοξ ειπαζβιμφξ 

ηςκ, πμο ελαπμθφμοκ εκακηίμκ ιμο, ηδκ αζζποκδκ ηαζ ηδκ εκηνμπήκ ιμο 

ελ αζηίαξ ηςκ. Δκχπζυκ ζμο, Θονζε, εονίζημκηαζ υθμζ αοημί πμο ιε 

εθίαμοκ ηαζ ηςκ μπμίςκ δ ηαηία δέκ ζμο δζαθεφβεζ.  

Ψαθ. 68,21 ὀκεζδζζιὸκ πνμζεδυηδζεκ  ροπή ιμο ηαὶ ηαθαζπςνίακ, ηαὶ 

ὑπέιεζκα ζοθθοπμφιεκμκ, ηαὶ μὐπ ὑπνλε, ηαὶ παναηαθμῦκηαξ, ηαὶ 

μὐπ εὗνμκ.  

Ταθ. 68,21 Νπμο ηαζ ακ ζηναθή δ πμκειέκδ ιμο ροπή, δεκ πενζιέκεζ ηίπμηε άθθμ 

πανά φανεζξ ηαζ ηαθαζπςνίακ. Δπενίιεκα κα εονεεή ηάπμζμξ, κα ιε 

ζοιπμκέζδ ηαζ ηακείξ δεκ πανμοζζάζεδηε. Ακεγήηδζα ηάπμζμκ κα ιε 

πανδβμνήζδ, ηαζ δεκ εονήηα ηακέκα.  

Ψαθ. 68,22 ηαὶ ἔδςηακ εἰξ ηὸ ανιά ιμο πμθὴκ ηαὶ εἰξ ηὴκ δίρακ ιμο ἐπυηζζάκ 

ιε ὄλμξ.  

Ταθ. 68,22 Νηακ δε επείκαζα ιμο έδςηακ ακηί θαβδημφ πμθήκ, ηαζ υηακ εδίρδζα, 

ιμο έδςηακ κα πζχ λίδζ.  

Ψαθ. 68,23 βεκδεήης  ηνάπεγα αὐηκ ἐκχπζμκ αὐηκ εἰξ παβίδα ηαὶ εἰξ 

ἀκηαπυδμζζκ ηαὶ εἰξ ζηάκδαθμκ.  

Ταθ. 68,23 Ζ πθμοζία ηνάπεγά ηςκ, πμο απμθαιαάκμοκ ηα αβαεά ηδξ γςήξ, είεε κα 

ιεηαηναπή εζξ παβίδα εκχπζυκ ηςκ. Λα βίκδ ηζιςνία ηαζ ακηαπυδμζζξ 

δζα ηα ηαηά, ηα μπμία ιμο ηάκμοκ. Ξνυζημιια, δζα κα ζημκηάρμοκ ηαζ 

πέζμοκ.  

Ψαθ. 68,24 ζημηζζεήηςζακ μἱ ὀθεαθιμὶ αὐηκ ημῦ ιὴ αθέπεζκ, ηαὶ ηὸκ κημκ 

αὐηκ δζαπακηὸξ ζφβηαιρμκ.  



Ταθ. 68,24 Αξ ζημηζζεμφκ ηα ιάηζα ηςκ ιέπνζ ζδιείμο, χζηε κα ιδ αθέπμοκ. 

Θονηςζε ηδκ νάπζκ ηςκ δζα πακηυξ, χζηε κα ιέκμοκ ακήιπμνμζ ηαζ 

ζοκηεηνζιιέκμζ.  

Ψαθ. 68,25 ἔηπεμκ ἐπ᾿ αὐημὺξ ηὴκ ὀνβήκ ζμο, ηαὶ ὁ εοιὸξ ηξ ὀνβξ ζμο 

ηαηαθάαμζ αὐημφξ.  

Ταθ. 68,25 Σφζε επάκς ηςκ, ζακ πμηάιζ, μθυηθδνμκ ηδκ μνβήκ ζμο, ηαζ μ εοιυξ ηδξ 

ιεβάθδ αβακαηηήζεχξ ζμο είεε κα ημοξ ηαηαθάαδ.  

Ψαθ. 68,26 βεκδεήης  ἔπαοθζξ αὐηκ νδιςιέκδ, ηαὶ ἐκ ημῖξ ζηδκχιαζζκ 

αὐηκ ιὴ ἔζης ὁ ηαημζηκ·  

Ταθ. 68,26 Αξ βίκδ ημ πενζπμζδιέκμκ αβνυηηδιά ηςκ ένδιμκ ηαζ εζξ ηαξ ηαημζηίαξ 

ηςκ αξ ιδκ οπάνλδ ηακείξ απυβμκυξ ηςκ, πμο κα ηαημζηήζδ.  

Ψαθ. 68,27 ὅηζ ὃκ ζὺ ἐπάηαλαξ, αὐημὶ ηαηεδίςλακ, ηαὶ ἐπὶ ηὸ ἄθβμξ ηκ 

ηναοιάηςκ ιμο πνμζέεδηακ.  

Ταθ. 68,27 Γζυηζ εηείκμκ, ημκ μπμίμκ ζο επέηνερεξ εθίρεζξ ηαζ μδοκδνάξ 

ιαζηζβχζεζξ, ακηί κα ημκ ζοιπμκέζμοκ, ημκ ηαηεδίςλακ ηαζ ζημκ δνζιφκ 

πυκμκ ηςκ ηναοιάηςκ ιμο πνμζέεεζακ άθθμκ πυκμκ.  

Ψαθ. 68,28 πνυζεεξ ἀκμιίακ ἐπὶ ηῆ ἀκμιίᾳ αὐηκ, ηαὶ ιὴ εἰζεθεέηςζακ ἐκ 

δζηαζμζφκῃ ζμο·  

Ταθ. 68,28 Δβηαηάθεζρέ ημοξ, χζηε κα πενζπίπημοκ απυ αιανηίαξ εζξ αιανηίακ, δζα 

κα ιδ εζζέθεμοκ ζημκ δνυιμκ ηδξ ιεηακμίαξ ηαζ εφνμοκ δζηαίςζζκ 

εκχπζυκ ζμο.  

Ψαθ. 68,29 ἐλαθεζθεήηςζακ ἐη αίαθμο γχκηςκ ηαὶ ιεηὰ δζηαίςκ ιὴ 

βναθήηςζακ.  

Ταθ. 68,29 Αξ ζαδζεμφκ ελ υθμηθήνμο ηα μκυιαηά ηςκ απυ ημ αζαθίμκ ηςκ 

ζςγμιέκςκ εζξ γςήκ αζχκζμκ ηαζ αξ ηαηαβναθμφκ ιε ηα μκυιαηα ηςκ 

δζηαίςκ.  



Ψαθ. 68,30 πηςπὸξ ηαὶ ἀθβκ εἰιζ ἐβχ·  ζςηδνία ζμο, ὁ Θευξ, ἀκηζθάαμζηυ 

ιμο.  

Ταθ. 68,30 Δβχ είιαζ πηςπυξ ηαζ ααμήεδημξ βειάημξ πυκμοξ ηαζ μδφκαξ. Ζ ζςηδνία 

ζμο, ς Θεέ ιμο, είεε κα ιε ζηδνίλδ ηαζ ιε αμδεήζδ.  

Ψαθ. 68,31 αἰκέζς ηὸ ὄκμια ημῦ Θεμῦ ιμο ιεη᾿ ᾠδξ, ιεβαθοκ αὐηὸκ ἐκ 

αἰκέζεζ,  

Ταθ. 68,31 Ρμηε εβχ βειάημξ εοβκςιμζφκδκ εα οικμθμβήζς ημ υκμια ημο Θεμφ ιμο 

ιε ςδήκ. Θα δζαθαθήζς ημ ιεβαθείμκ ημο ιε αίκεζζκ δμλμθμβίαξ.  

Ψαθ. 68,32 ηαὶ ἀνέζεζ ηῶ Θεῶ ὑπὲν ιυζπμκ κέμκ ηέναηα ἐηθένμκηα ηαὶ ὁπθάξ.  

Ταθ. 68,32 Θαζ δ εοβκχιςκ αοηή δμλμθμβία ηαζ θαηνεία ιμο εα ανέζδ ζημκ Θευκ 

πενζζζυηενμκ απυ ηδκ εοζίακ ιυζπμο ανηζιεθμφξ, ημο μπμίμο ιυθζξ 

έπμοκ ανπίζεζ κα θοηνχκμοκ ηα ηέναηα ηαζ αζ μπθαί ζημοξ πυδαξ ημο.  

Ψαθ. 68,33 ἰδέηςζακ πηςπμὶ ηαὶ εὐθνακεήηςζακ· ἐηγδηήζαηε ηὸκ Θευκ, ηαὶ 

γήζεηαζ  ροπὴ ὑικ,  

Ταθ. 68,33 Αξ ίδμοκ ηδκ εαοιαζηήκ θφηνςζίκ ιμο μζ πμκειέκμζ ηαζ μζ ηαζπεζκμί ημο 

ηυζιμο ηαζ αξ εοθνακεμφκ ιε ηδκ πεπμίεδζζκ υηζ μ Θευξ πνμζηαηεφεζ 

ημοξ ζδζημφξ ημο. Εδηήζαηε ιε υθδκ ζαξ ηδκ ηανδίακ ημκ Θευκ ηαζ εα 

ακαγςμβμκδεήηε.  

Ψαθ. 68,34 ὅηζ εἰζήημοζε ηκ πεκήηςκ ὁ Κφνζμξ ηαὶ ημὺξ πεπεδδιέκμοξ αὐημῦ 

μὐη ἐλμοδέκςζεκ.  

Ταθ. 68,34 Γζυηζ μ Θονζμξ αημφεζ ηαζ ηάκεζ δεηηάξ ηαξ πνμζεοπάξ ηςκ πηςπχκ ηαζ 

δεκ ηαηαθνμκεί ημοξ αθοζμδειέκμοξ αζπιαθχημοξ ημο θαμφ ημο.  

Ψαθ. 68,35 αἰκεζάηςζακ αὐηὸκ μἱ μὐνακμὶ ηαὶ  β, εάθαζζα ηαὶ πάκηα ηὰ 

ἕνπμκηα ἐκ αὐηῆ.  

Ταθ. 68,35 Αξ δμλμθμβήζμοκ μζ μονακμί ηαζ δ βδ ημκ Θευκ, δ εάθαζζα ηαζ υθα υζα 



οπάνπμοκ εζξ αοηήκ ηαζ δζαζπίγμοκ ηα κενά ηδξ.  

Ψαθ. 68,36 ὅηζ ὁ Θεὸξ ζχζεζ ηὴκ Σζχκ, ηαὶ μἰημδμιδεήζμκηαζ αἱ πυθεζξ ηξ 

Ἰμοδαίαξ, ηαὶ ηαημζηήζμοζζκ ἐηεῖ ηαὶ ηθδνμκμιήζμοζζκ αὐηήκ·  

Ταθ. 68,36 Γζυηζ μ Θευξ εα ζχζδ ηδκ πυθζκ Πζχκ ηαζ εα ακμζημδμιδεμφκ αζ πυθεζξ 

ηδξ Ημοδαίαξ ηαζ εα ηαημζηήζμοκ εζξ αοηαξ ςξ εζξ ιυκζιμκ ηαζ μνζζηζηήκ 

ηςκ ηθδνμκμιίακ μζ Ηζναδθίηαζ.  

Ψαθ. 68,37 ηαὶ ηὸ ζπένια ηκ δμφθςκ αὐημῦ ηαεέλμοζζκ αὐηήκ, ηαὶ μἱ 

ἀβαπκηεξ ηὸ ὄκμιά ζμο ηαηαζηδκχζμοζζκ ἐκ αὐηῆ. 

Ταθ. 68,37 Θαζ μζ απυβμκμζ ηςκ δμφθςκ ζμο αοηχκ εα ζοκεπίζμοκ κα ηαηέπμοκ ηδκ 

βδκ αοηήκ. Δηείκμζ πμο αβαπμφκ ημ Νκμιά ζμο, εα ζηήζμοκ ιμκίιςξ ηαξ 

ηαημζηίαξ ηςκ εζξ ηδκ ζενάκ βδκ ηδξ Δπαββεθίαξ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 69 (Μαζ. 70) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ηῶ Γαοΐδ, εἰξ ἀκάικδζζκ, εἰξ ηὸ ζζαί ιε Κφνζμκ. 

Ψαθ. 69,2 Ὁ Θεὸξ, εἰξ ηὴκ αμήεεζάκ ιμο πνυζπεξ· Κφνζε, εἰξ ηὸ αμδεζαί ιμζ 

ζπεῦζμκ.  

Ταθ. 69,2 Υ Θεέ ιμο, δχζε πνμζμπήκ εζξ ηδκ ηαηάζηαζίκ ιμο ηαζ έθα εζξ αμήεεζάκ 

ιμο. Λαζ, Θονζε, ζπεφζε κα ιε αμδεήζδξ.  

Ψαθ. 69,3 αἰζποκεήηςζακ ηαὶ ἐκηναπήηςζακ μἱ γδημῦκηεξ ηὴκ ροπήκ ιμο· 

ἀπμζηναθήηςζακ εἰξ ηὰ ὀπίζς ηαὶ ηαηαζζποκεήηςζακ μἱ 

αμοθυιεκμί ιμο ηαηά·  

Ταθ. 69,3 Αξ εκηναπμφκ ηαζ αξ ηαηαζζποκεμφκ υθμζ εηείκμζ, μζ μπμίμζ γδημφκ κα ιμο 



αθαζνέζμοκ ηδκ γςήκ. Αξ ζηναθμφκ εζξ ηα μπίζς ηαζ αξ εκηνμπζαζεμφκ 

υζμζ εέθμοκ ηα ηαηά ιμο.  

Ψαθ. 69,4 ἀπμζηναθήηςζακ παναοηίηα αἰζποκυιεκμζ μἱ θέβμκηέξ ιμζ· εὖβε 

εὖβε.  

Ταθ. 69,4 Αξ βονίζμοκ αιέζςξ πνμξ ηα μπίζς ηαηεκηνμπζαζιέκμζ αοημί, μζ μπμίμζ 

παζνεηαημφκ εζξ ηδκ δοζηοπίακ ιμο ηαζ θέβμοκ εζνςκζηχξ· Υναία, ςναία!  

Ψαθ. 69,5 ἀβαθθζάζεςζακ ηαὶ εὐθνακεήηςζακ ἐπὶ ζμὶ πάκηεξ μἱ γδημῦκηέξ ζε, 

ὁ Θευξ, ηαὶ θεβέηςζακ δζαπακηυξ· ιεβαθοκεήης ὁ Κφνζμξ, μἱ 

ἀβαπκηεξ ηὸ ζςηήνζυκ ζμο.  

Ταθ. 69,5 Νθμζ δε υζμζ αθέπμοκ ηδκ αμήεεζακ ηαζ πνμζηαζίακ, ηδκ μπμίακ ζο 

πνμζθένεζξ πνμξ ημοξ πζζημφξ, αξ ζηζνηήζμοκ απυ αβαθθίαζζκ. Θαζ αξ 

εοθνακεμφκ, ς Θεέ ιμο, υθμζ αοημί, μζ μπμίμζ γδημφκ ηαζ επζηαθμφκηαζ 

ζέ· υθμζ υζμζ πμεμφκ ηδκ ζςηδνίακ, πμο ζο πνμζθένεζξ, αξ θέβμοκ 

πάκημηε αηαηαπαφζηςξ· Αξ δμλάγεηαζ ηαζ αξ ιεβαθφκεηαζ μ Θονζμξ.  

Ψαθ. 69,6 ἐβὼ δὲ πηςπυξ εἰιζ ηαὶ πέκδξ· ὁ Θευξ, αμήεδζυκ ιμζ. αμδευξ ιμο 

ηαὶ ῥφζηδξ ιμο εἶ ζφ· Κφνζε, ιὴ πνμκίζῃξ. 

Ταθ. 69,6 Δβχ δε είιαζ πηςπυξ ηαζ άεθζμξ. Βμήεδζέ ιε, Θεέ ιμο. Βμδευξ ιμο ηαζ 

θοηνςηήξ ιμο είζαζ ζο, Θονζε, ιδ αναδφκδξ, ιδ ανβμπμνήζδξ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 70 (Μαζ. 71) 

  

Τῶ Γαοΐδ ραθιὸξ ηκ οἱκ Ἰςκαδὰα ηαὶ ηκ πνχηςκ 

αἰπιαθςηζζεέκηςκ· ἀκεπίβναθμξ παν' αναίμζξ. 



Ψαθ. 70,1 πὶ ζμί, Κφνζε, ἢθπζζα, ιὴ ηαηαζζποκεείδκ εἰξ ηὸκ αἰκα.  

Ταθ. 70,1 Δζξ ζε Θονζε έπς ζηδνίλεζ ηαζ ζηδνίγς ηαξ εθπίδαξ ιμο. Ξζζηεφς υηζ πμηέ 

δεκ εα εκηνμπζαζεχ.  

Ψαθ. 70,2 ἐκ ηῆ δζηαζμζφκῃ ζμο ῥῦζαί ιε ηαὶ ἐλεθμῦ ιε, ηθῖκμκ πνυξ ιε ηὸ μὖξ 

ζμο ηαὶ ζζυκ ιε.  

Ταθ. 70,2 Δκ μκυιαηζ ηδξ δζηαζμζφκδξ ζμο ηαζ δζα ηδξ δζηαζμζφκδξ ζμο βθφηςζέ ιε 

ηαζ εθεοεένςζέ ιε απυ αδίημοξ πεζναζιμφξ ηαζ ηαηαηνεβιμφξ. Θθίκε ημ 

αοηί ζμο πνμξ ειέ, άημοζε ηδκ πνμζεοπήκ ιμο ηαζ ζχζε ιε.  

Ψαθ. 70,3 βεκμῦ ιμζ εἰξ Θεὸκ ὑπεναζπζζηὴκ ηαὶ εἰξ ηυπμκ ὀπονὸκ ημῦ ζζαί 

ιε, ὅηζ ζηενέςιά ιμο ηαὶ ηαηαθοβή ιμο εἶ ζφ.  

Ταθ. 70,3 Γζκε εζξ ειέ Θευξ οπεναζπζζηήξ ηαζ θνμφνζμκ απυνεδημκ, δζα κα ιε 

ζχζδξ απυ ημοξ ηζκδφκμοξ. Γζυηζ ανάπμξ, επί ημο μπμίμο ζηαεενά 

ζηδνίγμιαζ, ηαζ αζθαθέξ ηαηαθφβζυκ ιμο είζαζ ζο.  

Ψαθ. 70,4 ὁ Θευξ ιμο, ῥῦζαί ιε ἐη πεζνὸξ ἁιανηςθμῦ, ἐη πεζνὸξ 

πανακμιμῦκημξ ηαὶ ἀδζημῦκημξ·  

Ταθ. 70,4 Υ Θεέ ιμο, βθφηςζέ ιε απυ ηα πένζα ημο ηάεε αιανηςθμφ. Απυ ηα πένζα 

εηείκςκ, μζ μπμίμζ παναααίκμοκ ημκ Λμιμκ ζμο ηαζ δζαπνάηημοκ αδζηίαξ.  

Ψαθ. 70,5 ὅηζ ζὺ εἶ  ὑπμιμκή ιμο, Κφνζε· Κφνζε,  ἐθπίξ ιμο ἐη κευηδηυξ 

ιμο,  

Ταθ. 70,5 Γζυηζ ζο, Θονζε είζαζ εηείκμξ, απυ ημκ μπμίμκ ιε οπμιμκήκ πενζιέκς 

αμήεεζακ. Πο είζαζ δ εθπίξ ιμο απυ αοηχκ αηυιδ ηςκ πνυκςκ ηδξ 

κευηδηυξ ιμο.  

Ψαθ. 70,6 ἐπὶ ζὲ ἐπεζηδνίπεδκ ἀπὸ βαζηνυξ, ἐη ημζθίαξ ιδηνυξ ιμο ζφ ιμο εἶ 

ζηεπαζηήξ· ἐκ ζμὶ  ὕικδζίξ ιμο δζαπακηυξ.  

Ταθ. 70,6 Απυ ηυηε πμο ήιμοκ αηυιδ έιανομκ, εζξ ζε είπα ζηδνζπεή. Απυ ηδκ 



ημζθίακ ηδξ ιδηνυξ ιμο ζο ήζμοκα ηαζ είζαζ πνμζηάηδξ ηαζ 

οπεναζπζζηήξ ιμο. Γζα ημφημ ηαζ εβχ αηαηαπαφζηςξ εα ζε δμλμθμβχ.  

Ψαθ. 70,7 ὡζεὶ ηέναξ ἐβεκήεδκ ημῖξ πμθθμῖξ, ηαὶ ζὺ αμδευξ ιμο ηναηαζυξ.  

Ταθ. 70,7 Υζάκ ηάπμζμ πανάδμλμκ θαζκυιεκμκ ζοιθμνχκ εθάκδηα ζημοξ 

πμθθμφξ. Δκ ιέζς υιςξ ηςκ δοζηοπζχκ ιμο αοηχκ ζο ήζμοκα μ 

πακίζπονμξ αμδευξ ιμο.  

Ψαθ. 70,8 πθδνςεήης ηὸ ζηυια ιμο αἰκέζεςξ, ὅπςξ ὑικήζς ηὴκ δυλακ ζμο, 

ὅθδκ ηὴκ ιένακ ηὴκ ιεβαθμπνέπεζάκ ζμο.  

Ταθ. 70,8 Αξ βειίζδ ημ ζηυια ιμο απυ φικμοξ, δζα κα οικχ ημ ιεβαθείμκ ζμο, υθδκ 

ηδκ διένακ ηδκ εείακ ζμο ιεβαθμπνέπεζακ.  

Ψαθ. 70,9 ιὴ ἀπμῤῥίρῃξ ιε εἰξ ηαζνὸκ βήνςξ, ἐκ ηῶ ἐηθείπεζκ ηὴκ ἰζπφκ ιμο 

ιὴ ἐβηαηαθίπῃξ ιε.  

Ταθ. 70,9 Κδ ιε εβηαηαθείρδξ ηχνα εζξ ηα βδνάιαηά ιμο. Ρςνα πμο ιε αθήκμοκ 

αζ ζςιαηζηαί ιμο δοκάιεζξ ζο, Θονζε, ιδ ιε εβηαηαθείρδξ.  

Ψαθ. 70,10 ὅηζ εἶπακ μἱ ἐπενμί ιμο ἐιμὶ ηαὶ μἱ θοθάζζμκηεξ ηὴκ ροπήκ ιμο 

ἐαμοθεφζακημ ἐπὶ ηὸ αὐηυ  

Ταθ. 70,10 Γζυηζ μζ επενμί ιμο, αοημί πμο ηαζνμθοθαηημφκ κα αθαζνέζμοκ ηδκ γςήκ 

ιμο, ζοκεζηέθεδζακ ιεηαλφ ηςκ  

Ψαθ. 70,11 θέβμκηεξ· ὁ Θεὸξ ἐβηαηέθζπεκ αὐηυκ· ηαηαδζχλαηε ηαὶ ηαηαθάαεηε 

αὐηυκ, ὅηζ μὐη ἔζηζκ ὁ ῥουιεκμξ.  

Ταθ. 70,11 ηαζ είπακ· Ν Θευξ ημκ εβηαηέθεζρε. Θαηαδζχλαηε, θμζπυκ, αοηυκ ηαζ 

ζοθθάαεηέ ημκ, δζυηζ δεκ οπάνπεζ ηακείξ κα ημκ βθοηχζδ απυ ηα πένζα 

ιαξ.  

Ψαθ. 70,12 ὁ Θευξ ιμο, ιὴ ιαηνφκῃξ ἀπ᾿ ἐιμῦ· ὁ Θευξ ιμο, εἰξ ηὴκ αμήεεζάκ 

ιμο πνυζπεξ.  



Ταθ. 70,12 Υ Θεέ ιμο, ιδ απμιαηνφκεζαζ απυ ειέ. Υ Θεέ ιμο, δχζε πνμζμπήκ εζξ 

ηδκ ηαηάζηαζίκ ιμο ηαζ ζπεφζε κα ιε αμδεήζδξ.  

Ψαθ. 70,13 αἰζποκεήηςζακ ηαὶ ἐηθζπέηςζακ μἱ ἐκδζααάθθμκηεξ ηὴκ ροπήκ ιμο, 

πενζααθθέζεςζακ αἰζπφκδκ ηαὶ ἐκηνμπὴκ μἱ γδημῦκηεξ ηὰ ηαηά ιμζ.  

Ταθ. 70,13 Αξ ηαηαζζποκεμφκ ηαζ αξ αθακζζεμφκ εηείκμζ, μζ μπμίμζ επζαμοθεφμκηαζ 

ηδκ γςήκ ιμο. Αξ θμνέζμοκ ςζάκ έκδοια ηδκ ηαηαζζπφκδκ ηαζ ηδκ 

εκηνμπήκ εηείκμζ, μζ μπμίμζ ζηέπημκηαζ ηαζ επζγδημφκ ηδκ ηαηαζηνμθήκ 

ιμο. 

Ψαθ. 70,14 ἐβὼ δὲ δζαπακηὸξ ἐθπζ ἐπὶ ζὲ ηαὶ πνμζεήζς ἐπὶ πᾶζακ ηὴκ αἴκεζίκ 

ζμο.  

Ταθ. 70,14 Δβχ δε ζοκεπχξ ηαζ αηαηαπαφζηςξ εα έπς ηαξ εθπίδαξ ιμο εζξ ζε ηαζ 

ημκηά εζξ ηαξ άθθαξ αζκέζεζξ ηαζ δμλμθμβίαξ, πμο ζμο ακέπειρα, εα 

πνμζεέζς ηαζ κέακ οικμθμβίακ πνμξ δυλακ ημο Νκυιαηυξ ζμο.  

Ψαθ. 70,15 ηὸ ζηυια ιμο ἀκαββεθεῖ ηὴκ δζηαζμζφκδκ ζμο, ὅθδκ ηὴκ ιένακ ηὴκ 

ζςηδνίακ ζμο, ὅηζ μὐη ἔβκςκ βναιιαηείαξ.  

Ταθ. 70,15 Νηακ ζο εα ιε ζχζδξ απυ αοημφξ, πμο απεζθμφκ ηδκ γςήκ ιμο, ηυηε ημ 

ζηυια ιμο εα δζαθαθήζδ ηδκ δζηαζμζφκδκ ζμο αοηήκ πνμξ υθμοξ. Νθδκ 

ηδκ διένακ εα δζαηδνφηης ηδκ ζςηδνίακ, ηδκ μπμίακ ζο ζηέθθεζξ. 

Ξνμθμνζηχξ εα ελαββέθθς ηδκ εοβκςιμζφκδκ ιμο πνμξ ζέ, δζυηζ εβχ 

δεκ είιαζ βναιιαηεφξ δζα κα ζοββνάρς αζαθία ηαζ κα ηαηαβνάθς εζξ 

αοηά ηα εαοιαζηά ένβα ζμο.  

Ψαθ. 70,16 εἰζεθεφζμιαζ ἐκ δοκαζηείᾳ Κονίμο· Κφνζε, ικδζεήζμιαζ ηξ 

δζηαζμζφκδξ ζμῦ ιυκμο.  

Ταθ. 70,16 Θα εζζέθες εζξ ηδκ ελζζηυνδζζκ υθςκ ηςκ εαοιαζηχκ ένβςκ, πμο έηαιεκ 

δ πακημδοκαιία ημο Θονίμο. Λαζ, Θονζε, εα εκεοιδεχ ηδκ δζηαζμζφκδκ 

ζμο, δζυηζ ζο είζαζ μ απυθοημξ ηαζ ιυκμξ δίηαζμξ.  

Ψαθ. 70,17 ὁ Θευξ, ἃ ἐδίδαλάξ ιε ἐη κευηδηυξ ιμο, ηαὶ ιέπνζ ημῦ κῦκ ἀπαββεθ 



ηὰ εαοιάζζά ζμο.  

Ταθ. 70,17 Υ Θεέ ιμο, εα ακαββείθς ηαζ εα δζαθαθήζς ηαξ εαοιαζηάξ επειαάζεζξ 

ηδξ πνμζηαζίαξ ζμο, ιε ηαξ μπμίαξ ιε εδίδαλεξ απυ ηδκ κευηδηά ιμο 

ιέπνζ ζήιενα κα εθπίγς εζξ ηδκ πνμζηαζίακ ζμο.  

Ψαθ. 70,18 ηαὶ ἕςξ βήνςξ ηαὶ πνεζαείμο, ὁ Θευξ, ιὴ ἐβηαηαθίπῃξ ιε, ἕςξ ἂκ 

ἀπαββεθ ηὸκ αναπίμκά ζμο ηῆ βεκεᾷ πάζῃ ηῆ ἐπενπμιέκῃ,  

Ταθ. 70,18 Θαζ ιέπνζ ηςκ βδναηείςκ ιμο ηαζ ιέπνζ ηδξ πθέμκ πνμπςνδιέκδξ δθζηίαξ 

ιμο, ς Θεέ ιμο, ιδ ιε εβηαηαθείρδξ, ιέπνζξ υημο δζαθαθήζς ηδκ 

πνμζηαζίακ ηδξ πακημδοκάιμο δελζάξ ζμο εζξ ηάεε βεκεάκ, δ μπμία 

επαημθμοεεί. 

Ψαθ. 70,19 ηὴκ δοκαζηείακ ζμο ηαὶ ηὴκ δζηαζμζφκδκ ζμο. ὁ Θευξ, ἕςξ ὑρίζηςκ 

ἃ ἐπμίδζαξ ιεβαθεῖα· ὁ Θευξ, ηίξ ὅιμζυξ ζμζ;  

Ταθ. 70,19 Κα ελαββείθς ηδκ αηαηακίηδημκ δφκαιίκ ζμο, ηδκ άπεζνμκ δζηαζμζφκδκ 

ζμο. Υ Θεέ, ιέπνζ ηςκ ορίζηςκ ηαζ απενζμνίζηςκ πενζμπχκ ημο μονακίμο 

ηυζιμο θεάκμοκ ηα ιεβαθεία ηα μπμία έηαιεξ. Ν Θευξ, πμζυξ υιμζμξ 

οπάνπεζ πνμξ ζέ; 

Ψαθ. 70,20 ὅζαξ ἔδεζλάξ ιμζ εθίρεζξ πμθθὰξ ηαὶ ηαηάξ, ηαὶ ἐπζζηνέραξ 

ἐγςμπμίδζάξ ιε, ηαὶ ἐη ηκ ἀαφζζςκ ηξ βξ πάθζκ ἀκήβαβέξ ιε.  

Ταθ. 70,20 Ξμζαξ ηαζ πυζαξ εθίρεζξ, αανείαξ ηαζ μδοκδνάξ, ιμο έζηεζθεξ! Ξθδκ 

έζηνερεξ πνμξ ειέ ζημνβζηυκ ημ αθέιια ζμο ηαζ ηδκ αβάπδκ ζμο, ηαζ ιε 

ακεγςμβυκδζεξ, ηαζ απυ ηα απφειεκα αάεδ ηδξ βδξ πάθζκ ιε ακεαίααζεξ.  

Ψαθ. 70,21 ἐπθευκαζαξ ἐπ᾿ ἐιὲ ηὴκ ιεβαθςζφκδκ ζμο ηαὶ ἐπζζηνέραξ 

πανεηάθεζάξ ιε ηαὶ ἐη ηκ ἀαφζζςκ ηξ βξ πάθζκ ἀκήβαβέξ ιε.  

Ταθ. 70,21 Ξθμοζίακ έδεζλεξ εζξ ειέ ηδκ ιεβαθεζχδδ ζοβηαηάααζίκ ζμο, δζυηζ ζο 

επζζηναθείξ ιε επανδβυνδζεξ. Θαζ απυ ηα ηαηχηαηα αάεδ ηςκ 

ζοιθμνχκ, υπμο είπα αοεζζεή, πάθζκ ιε επακέθενεξ εζξ ηδκ επζθάκεζακ.  



Ψαθ. 70,22 ηαὶ βὰν ἐβὼ ἐλμιμθμβήζμιαί ζμζ ἐκ ζηεφεζ ραθιμῦ ηὴκ ἀθήεεζάκ 

ζμο, ὁ Θευξ· ραθ ζμζ ἐκ ηζεάνᾳ, ὁ ἅβζμξ ημῦ Ἰζναήθ.  

Ταθ. 70,22 Γζα ημφημ ηαζ εβχ εα οικμθμβήζς ιε ιμοζζηά υνβακα ηδκ αλζμπζζηίακ 

ηαζ αθήεεζακ ηςκ θυβςκ ηαζ ηςκ οπμζπέζεχκ ζμο. Θα ζε οικμθμβήζς ιε 

ηδκ ηζεάνακ, ς άβζε Θεέ ημο Ηζναήθ.  

Ψαθ. 70,23 ἀβαθθζάζμκηαζ ηὰ πείθδ ιμο, ὅηακ ράθς ζμζ, ηαὶ  ροπή ιμο, ἡκ 

ἐθοηνχζς.  

Ταθ. 70,23 Νηακ εβχ ράθθς φικμοξ πνμξ ημ ιεβαθείμκ ζμο, εα βειίζμοκ απυ 

αβαθθίαζζκ ηα πείθδ ιμο ηαζ δ ροπή ιμο, ηδκ μπμίακ ηυζεξ ηαζ ηυζεξ 

θμνέξ ζο εβθφηςζεξ.  

Ψαθ. 70,24 ἔηζ δὲ ηαὶ  βθζζά ιμο ὅθδκ ηὴκ ιένακ ιεθεηήζεζ ηὴκ 

δζηαζμζφκδκ ζμο, ὅηακ αἰζποκεζζ ηαὶ ἐκηναπζζκ μἱ γδημῦκηεξ ηὰ 

ηαηά ιμζ. 

Ταθ. 70,24 Αηυιδ δε ηαζ δ βθχζζα ιμο εα ιεθεηά υθαξ ηαξ διέναξ ηδκ δζηαζμζφκδκ 

ζμο. Νηακ ιάθζζηα αθέπς κα απμηοβπάκμοκ αοημί, πμο γδημφκ ηδκ 

ηαηαζηνμθήκ ιμο, κα ηαηαζζπφκςκηαζ ηαζ κα ηαηεκηνμπζάγςκηαζ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 71 (Μαζ. 72) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· Δἰξ Σαθςιχκ· ραθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 71,1 Ὁ Θεὸξ, ηὸ ηνίια ζμο ηῶ ααζζθεῖ δὸξ ηαὶ ηὴκ δζηαζμζφκδκ ζμο ηῶ 

οἱῶ ημῦ ααζζθέςξ  

Ταθ. 71,1 Υ Θεέ ιμο, δχζε ζημκ ααζζθέα ηαζ ζημκ δζάδμπμκ αοημφ, οζυκ ημο 



ααζζθέςξ, ηδκ ζφκεζζκ ηαζ ηδκ ζμθίακ,  

Ψαθ. 71,2 ηνίκεζκ ηὸκ θαυκ ζμο ἐκ δζηαζμζφκῃ ηαὶ ημὺξ πηςπμφξ ζμο ἐκ ηνίζεζ.  

Ταθ. 71,2 χζηε κα ηνίκδ ηαζ κα απμκέιδ ημ δίηαζμκ ζφιθςκα ιε ηδκ ζδζηήκ ζμο 

δζηαζμζφκδκ. Γμξ ημο ζμθίακ, δζα κα ηνίκδ δζηαίςξ ημκ θαυκ ζμο ηαζ κα 

οπεναζπίγδ ημοξ αδοκάημοξ ηαζ αδζημοιέκμοξ εζξ ηαξ δζαθυνμοξ δίηαξ.  

Ψαθ. 71,3 ἀκαθααέης ηὰ ὄνδ εἰνήκδκ ηῶ θαῶ ζμο ηαὶ μἱ αμοκμὶ δζηαζμζφκδκ.  

Ταθ. 71,3 Κε ηδκ ζδζηήκ ζμο αβαευηδηα ηαζ πακημδοκαιίακ αξ ηανπμθμνήζμοκ ηα 

υνδ εζνήκδκ δζα ημκ θαυκ ζμο ηαζ εζξ ηα αμοκά αξ θοηνχζδ δ δζηαζμζφκδ.  

Ψαθ. 71,4 ηνζκεῖ ημὺξ πηςπμὺξ ημῦ θαμῦ ηαὶ ζχζεζ ημὺξ οἱμὺξ ηκ πεκήηςκ 

ηαὶ ηαπεζκχζεζ ζοημθάκηδκ  

Ταθ. 71,4 Ν πνμηοπμφιεκμξ απυ ημκ ααζζθέα ααζζθεφξ Κεζζίαξ εα απμδχζδ ημ 

δίηαζμκ ζημοξ πηςπμφξ ηαζ ηαηαθνμκδιέκμοξ ακενχπμοξ ημο θαμφ. Θα 

ημοξ ζχζδ απυ ηδκ αδζηίακ ηαζ εα ηαπεζκχζδ ημοξ ρεοδμθυβμοξ ηαζ ημοξ 

ζοημθάκηαξ.  

Ψαθ. 71,5 ηαὶ ζοιπαναιεκεῖ ηῶ θίῳ ηαὶ πνὸ ηξ ζεθήκδξ βεκεὰξ βεκεκ.  

Ταθ. 71,5 Θαζ εα ζοιπαναιείκδ γςκ ηαζ ααζζθεφςκ αζςκίςξ θαιπνυξ, υπςξ μ 

ήθζμξ, εα πνμδβήηαζ ηαζ εα οπενέπδ απυ ηδκ ζεθήκδκ εζξ δυλακ εζξ ηαξ 

βεκεάξ ηςκ βεκεχκ.  

Ψαθ. 71,6 ηαηααήζεηαζ ὡξ ὑεηὸξ ἐπὶ πυημκ ηαὶ ὡζεὶ ζηαβὼκ  ζηάγμοζα ἐπὶ 

ηὴκ βκ.  

Ταθ. 71,6 Ν ααζζθεφξ Κεζζίαξ εα ηαηεαή απυ ημκ μονακυκ αεμνφαςξ, υπςξ δ 

ανμπή, δ μπμία πίπηεζ επάκς ζημ πμηάνζ ηςκ ιαθθζχκ, εοενβεηζηυξ υπςξ 

δ πμηζζηζηή ανμπή δ πμηίγμοζα ηδκ βδκ.  

Ψαθ. 71,7 ἀκαηεθεῖ ἐκ ηαῖξ ιέναζξ αὐημῦ δζηαζμζφκδ ηαὶ πθεμξ εἰνήκδξ, ἕςξ 

μὗ ἀκηακαζνεεῆ  ζεθήκδ.  



Ταθ. 71,7 Απυ ηδκ πκεοιαηζηήκ δε αοηήκ βθοηείακ άνδεοζζκ εα ακααθαζηήζδ ηαζ 

εα ακείζδ επί ηςκ διενχκ ημο δζηαζμζφκδ ηαζ εζνήκδ πθμοζία ηαζ 

αηεθείςημξ, ιέπνζξ υημο ηαηά ηδκ ζοκηέθεζακ ημο ηυζιμο θάαδ ηέθμξ δ 

ζεθήκδ.  

Ψαθ. 71,8 ηαὶ ηαηαηονζεφζεζ ἀπὸ εαθάζζδξ ἕςξ εαθάζζδξ ηαὶ ἀπὸ πμηαικ 

ἕςξ πενάηςκ ηξ μἰημοιέκδξ.  

Ταθ. 71,8 Αοηυξ εα ηαηαηονζεφζδ μθυηθδνμκ ηδκ βδκ απυ ημκ έκα ςηεακυκ έςξ ημκ 

άθθμκ ηαζ απυ ημοξ ιεβάθμοξ πμηαιμφξ έςξ εζξ ηα πέναηα ηδξ 

μζημοιέκδξ.  

Ψαθ. 71,9 ἐκχπζμκ αὐημῦ πνμπεζμῦκηαζ Αἰείμπεξ, ηαὶ μἱ ἐπενμὶ αὐημῦ πμῦκ 

θείλμοζζ.  

Ταθ. 71,9 Δκχπζυκ ημο εα πνμζπέζμοκ, δζα κα ημκ πνμζηοκήζμοκ, Αζείμπεξ. Νζ δε 

επενμί αοημφ, ηαπεζκςιέκμζ ηαζ ζοκηεηνζιιέκμζ, εα ηφρμοκ ηδκ ηεθαθήκ 

ηαζ ιε ηδκ βθχζζακ ηςκ εα βθείρμοκ πχια.  

Ψαθ. 71,10 ααζζθεῖξ Θανζὶξ ηαὶ κζμζ δνα πνμζμίζμοζζ, ααζζθεῖξ Ἀνάαςκ ηαὶ 

Σααᾶ δνα πνμζάλμοζζ.  

Ταθ. 71,10 Νζ ααζζθείξ ηδξ Ηζπακζηήξ πυθεςξ Θανζίξ ηαζ αζ κήζμζ, πμο είκαζ 

δζάζπανημζ ακά ηδκ Κεζυβεζμκ, εα πνμζθένμοκ εζξ αοηυκ ςξ θυνμκ 

οπμηεθείαξ δχνα. Ρμ ίδζμκ εα πνάλμοκ ηαζ μζ ααζζθείξ ηδξ Ανααίαξ, υπςξ 

επίζδξ ηαζ ηδξ Πααά.  

Ψαθ. 71,11 ηαὶ πνμζηοκήζμοζζκ αὐηῶ πάκηεξ μἱ ααζζθεῖξ ηξ βξ, πάκηα ηὰ 

ἔεκδ δμοθεφζμοζζκ αὐηῶ.  

Ταθ. 71,11 Θα ημκ πνμζηοκήζμοκ υθμζ μζ ααζζθείξ ηδξ βδξ, ηαζ υθα ηα έεκδ εα 

οπμηαπεμφκ ηαζ εα δμοθεφζμοκ εζξ αοηυκ.  

Ψαθ. 71,12 ὅηζ ἐῤῥφζαημ πηςπὸκ ἐη δοκάζημο ηαὶ πέκδηα, ᾧ μὐπ ὑπνπε 

αμδευξ.  



Ταθ. 71,12 Ρμφημ δέ, δζυηζ αοηυξ εα βθοηχζδ ημκ πηςπυκ απυ ημκ ζζπονυκ πμο ημκ 

ηαηαπζέγεζ, υπςξ επίζδξ ημκ αδφκαημκ ηαζ πενζθνμκδιέκμκ, ζημκ μπμίμκ 

δεκ οπήνπε ηακείξ αμδευξ.  

Ψαθ. 71,13 θείζεηαζ πηςπμῦ ηαὶ πέκδημξ ηαὶ ροπὰξ πεκήηςκ ζχζεζ.  

Ταθ. 71,13 Θα ζπθαβπκζζεή ημκ πηςπυκ ηαζ ημκ πέκδηα ηαζ εα ζχζδ ηδκ γςήκ υθςκ 

εηείκςκ, μζ μπμίμζ εονίζημκηαζ εζξ ζηένδζζκ ηαζ αδοκαιίακ.  

Ψαθ. 71,14 ἐη ηυημο ηαὶ ἐλ ἀδζηίαξ θοηνχζεηαζ ηὰξ ροπὰξ αὐηκ, ηαὶ ἔκηζιμκ 

ηὸ ὄκμια αὐημῦ ἐκχπζμκ αὐηκ.  

Ταθ. 71,14 Θα βθοηχζδ απυ ηδκ ημημβθοθίακ ηαζ ηδκ αδζηίακ ηδκ γςήκ ηςκ ηαζ εα 

είκαζ έκηζιμκ ηαζ πνμζηοκδηυκ ημ Νκμιά ημο εζξ αοημφξ.  

Ψαθ. 71,15 ηαὶ γήζεηαζ, ηαὶ δμεήζεηαζ αὐηῶ ἐη ημῦ πνοζίμο ηξ Ἀνααίαξ, ηαὶ 

πνμζεφλμκηαζ πενὶ αὐημῦ δζαπακηυξ, ὅθδκ ηὴκ ιένακ 

εὐθμβήζμοζζκ αὐηυκ.  

Ταθ. 71,15 Θα γήζδ αοηυξ ιεβαθεζχδδ αηένιμκα γςήκ. Δζξ αοηυκ εα δμεή μ πνοζυξ 

ηδξ Ανααίαξ, ηαζ μζ πζζημί ημο εα πνμζεφπςκηαζ οπέν ηδξ ααζζθείαξ 

αοημφ πάκημηε. Νθαξ ηαξ διέναξ ηςκ εα ημκ δμλμθμβμφκ ηαζ εα ημκ 

οικμφκ.  

Ψαθ. 71,16 ἔζηαζ ζηήνζβια ἐκ ηῆ βῆ ἐπ᾿ ἄηνςκ ηκ ὀνέςκ· ὑπενανεήζεηαζ 

ὑπὲν ηὸκ Λίαακμκ ὁ ηανπὸξ αὐημῦ, ηαὶ ἐλακεήζμοζζκ ἐη πυθεςξ 

ὡζεὶ πυνημξ ηξ βξ.  

Ταθ. 71,16 Θα είκαζ αοηυξ αεααία εθπίξ ηαζ ζηαεενυκ ζηήνζβια υθςκ, πμο 

ηαημζημφκ εζξ ηδκ βδκ ιέπνζ ηαζ αοηχκ, πμο εονίζημκηαζ εζξ ηαξ ημνοθάξ 

ηςκ μνέςκ. Νζ ηανπμί ηδξ δζηαίαξ αοημφ δζμζηήζεςξ εα ζημζαάγςκηαζ 

μθμκέκ άθεμκμζ, χζηε κα οπενηαθφρμοκ ηαζ αοηυκ αηυιδ ημκ Ιζαακμκ. 

Νζ πζζημί εα αολδεμφκ, εα πθδιιονίζμοκ ηαξ πυθεζξ, εα ακείζμοκ ηαζ εα 

ηανπμθμνήζμοκ, υπςξ ημ πμνηάνζ πθδιιονίγεζ ηδκ βδκ ζημκ ηαηάθθδθμκ 

ηαζνυκ.  



Ψαθ. 71,17 ἔζηαζ ηὸ ὄκμια αὐημῦ εὐθμβδιέκμκ εἰξ ημὺξ αἰκαξ, πνὸ ημῦ θίμο 

δζαιέκεζ ηὸ ὄκμια αὐημῦ· ηαὶ ἐκεοθμβδεήζμκηαζ ἐκ αὐηῶ πᾶζαζ αἱ 

θοθαὶ ηξ βξ, πάκηα ηὰ ἔεκδ ιαηανζμῦζζκ αὐηυκ.  

Ταθ. 71,17 Θα είκαζ ημ Νκμιά ημο έκδμλμκ ηαζ εοθμβδιέκμκ εζξ υθμοξ ημοξ αζχκαξ. 

Αζςκίςξ έκδμλμκ ηαζ άζαεζημκ, πενζζζυηενμκ απυ ημκ θαιπνυκ ήθζμκ. Γζ' 

αοημφ εα απμθαφζμοκ ηαξ εοθμβίαξ ημο Θεμφ υθαζ αζ θοθαί ηδξ βδξ, υθα 

ηα έεκδ εα ημκ επαζκμφκ ηαζ εα ημκ ιαηανίγμοκ. 

Ψαθ. 71,18 εὐθμβδηὸξ Κφνζμξ, ὁ Θεὸξ ημῦ Ἰζναήθ, ὁ πμζκ εαοιάζζα ιυκμξ,  

Ταθ. 71,18 Δοθμβδηυξ είκαζ μ Θονζμξ μ Θευξ, μ μπμίμξ θαηνεφεηαζ ηαζ πνμζηοκείηαζ 

απυ ημκ Ηζναήθ, αοηυξ πμο ιυκμξ έπεζ ηδκ δφκαιζκ κα επζηεθή εαοιάζζα, 

ένβα ηαηαπθδηηζηά.  

Ψαθ. 71,19 ηαὶ εὐθμβδηὸκ ηὸ ὄκμια ηξ δυλδξ αὐημῦ εἰξ ηὸκ αἰκα ηαὶ εἰξ ηὸκ 

αἰκα ημῦ αἰκμξ, ηαὶ πθδνςεήζεηαζ ηξ δυλδξ αὐημῦ πᾶζα  β. 

βέκμζημ, βέκμζημ. (λέθζπμκ μἱ ὕικμζ Γαοΐδ ημῦ οἱμῦ Ἰεζζαί.) 

Ταθ. 71,19 Αξ είκαζ εοθμβδιέκμκ ημ έκδμλμκ Νκμιά ημο ηαζ ηχνα ηαζ πάκημηε ηαζ 

ζημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αξ βειίζδ απυ ηδκ δυλακ ημο υθδ δ βδ. Αιήκ, 

Αιήκ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 72 (Μαζ. 73) 

  

Ψαθιὸξ ηῶ Ἀζάθ. 

Ψαθ. 72,1 Ὡξ ἀβαεὸξ ὁ Θεὸξ ηῶ Ἰζναήθ, ημῖξ εὐεέζζ ηῆ ηανδίᾳ.  

Ταθ. 72,1 Ξμζμκ αβαευξ είκαζ μ Θευξ ηαζ πθήνδξ εοενβεζζχκ πνμξ ημοξ Ηζναδθίηαξ 



ηαζ ιάθζζηα εζξ υζμοξ έπμοκ ηανδίακ εοεείακ ηαζ εζθζηνζκή!  

Ψαθ. 72,2 ἐιμῦ δὲ παναιζηνὸκ ἐζαθεφεδζακ μἱ πυδεξ, παν᾿ ὀθίβμκ ἐλεπφεδ ηὰ 

δζααήιαηά ιμο.  

Ταθ. 72,2 Αθθά εζξ ειέ παν' μθίβμκ κα ζαθεοεμφκ μζ πυδεξ ιμο, κα ηθμκζζεμφκ απυ 

αιθζαμθίακ αζ πεπμζεήζεζξ ιμο. Ξαν' μθίβμκ αζ πμνείαζ ηδξ γςήξ ιμο κα 

είπακ εηηθίκεζ απυ ηδκ μδυκ ημο Θονίμο.  

Ψαθ. 72,3 ὅηζ ἐγήθςζα ἐπὶ ημῖξ ἀκυιμζξ εἰνήκδκ ἁιανηςθκ εεςνκ,  

Ταθ. 72,3 Γζυηζ ηαηεθήθεδκ απυ γήθεζακ ηαζ απυ δοζθμνίακ, επεζδή έαθεπα ηδκ 

εοδιενίακ ηςκ αιανηςθχκ ακενχπςκ. 

Ψαθ. 72,4 ὅηζ μὐη ἔζηζκ ἀκάκεοζζξ ἐκ ηῶ εακάηῳ αὐηκ ηαὶ ζηενέςια ἐκ ηῆ 

ιάζηζβζ αὐηκ·  

Ταθ. 72,4 Δαθεπα υηζ δεκ οπάνπεζ, ιαηνά αβςκία ηαζ αάζακμξ ηαηά ημκ εάκαηυκ 

ηςκ ηαζ δεκ δζανηεί επί πμθφ δ ηοπυκ ιαζηίγμοζα αοημφξ εθίρζξ.  

Ψαθ. 72,5 ἐκ ηυπμζξ ἀκενχπςκ μὐη εἰζὶ ηαὶ ιεηὰ ἀκενχπςκ μὐ 

ιαζηζβςεήζμκηαζ.  

Ταθ. 72,5 Αοημί δεκ ημπζάγμοκ, υπςξ μζ άθθμζ άκενςπμζ, δζα ημκ πμνζζιυκ ηςκ 

αβαεχκ ηδξ γςήξ. Θαζ βεκζηχξ δεκ ηαηαεθίαμκηαζ, υπςξ μζ άθθμζ.  

Ψαθ. 72,6 δζὰ ημῦημ ἐηνάηδζεκ αὐημὺξ  ὑπενδθακία αὐηκ, πενζεαάθμκημ 

ἀδζηίακ ηαὶ ἀζέαεζακ ἑαοηκ.  

Ταθ. 72,6 Γζ' αοηυ ηαζ ημοξ ηαηέθααεκ ελ μθμηθήνμο δ οπενδθάκεζά ηςκ. Θαηά 

ηνυπμκ επζδεζηηζηυκ θμνμφκ ηαζ θένμοκ ηδκ αδζηίακ πνμξ ημοξ άθθμοξ 

ηαζ ηδκ αζέαεζακ πνμξ ημκ Θευκ.  

Ψαθ. 72,7 ἐλεθεφζεηαζ ὡξ ἐη ζηέαημξ  ἀδζηία αὐηκ, δζθεμκ εἰξ δζάεεζζκ 

ηανδίαξ·  

Ταθ. 72,7 Ζ αδζηία ηςκ εα ελέθεδ θζπανά, πθμοζία ηαζ ιεζηςιέκδ απυ ηδκ 



δζεθεανιέκδκ ηςκ ηανδίακ. Δλεπέναζακ ηάεε υνζμκ αζ πμκδναί 

επζεοιίαζ ηδξ ηανδίαξ ηςκ.  

Ψαθ. 728 δζεκμήεδζακ ηαὶ ἐθάθδζακ ἐκ πμκδνίᾳ, ἀδζηίακ εἰξ ηὸ ὕρμξ 

ἐθάθδζακ·  

Ταθ. 72,8 Δζηέθεδζακ ηαζ απεθάζζζακ πμκδμά εκακηίμκ ηςκ άθθςκ ακενχπςκ. 

Γζεθάθδζακ πςνίξ εκηνμπήκ ιεβαθμθχκςξ ηα ηαημονβήιαηά ηςκ.  

Ψαθ. 72,9 ἔεεκημ εἰξ μὐνακὸκ ηὸ ζηυια αὐηκ, ηαὶ  βθζζα αὐηκ δζθεεκ 

ἐπὶ ηξ βξ.  

Ταθ. 72,9 Ζκμζλακ ημ ζηυια ηςκ ηαζ έθεαζε ιέπνζ ημο μονακμφ, δζα κα οανίζδ ηαζ 

αοηυκ ημκ Θευκ. Θαζ απυ εηεί δ βθχζζα ηςκ επέναζε επάκς εζξ ηδκ βδκ 

ελαπμθφμοζα ζοημθακηίαξ ηαζ φανεζξ.  

Ψαθ. 72,10 δζὰ ημῦημ ἐπζζηνέρεζ ὁ θαυξ ιμο ἐκηαῦεα, ηαὶ ιέναζ πθήνεζξ 

εὑνεεήζμκηαζ ἐκ αὐημῖξ.  

Ταθ. 72,10 Γζα ημφημ μ ζζναδθζηζηυξ θαυξ απυ ημ ηαηυκ πανάδεζβια εηείκςκ 

εβηαηαθείπεζ ειέ ηαζ επζζηνέθεζ εδχ, υπμο εονίζημκηαζ αοημί, 

παναζονυιεκμξ απυ ηδκ θαζκμιεκζηήκ ηςκ εοηοπίακ. Φακηάγμκηαζ μζ 

ζηακδαθζζιέκμζ Ηζναδθίηαζ υηζ ηαζ ιεηαλφ αοηχκ εα ακαηείθμοκ έηζζ 

διέναζ εοηοπίαξ.  

Ψαθ. 72,11 ηαὶ εἶπακ· πξ ἔβκς ὁ Θευξ; ηαὶ εἰ ἔζηζ βκζζξ ἐκ ηῶ ρίζηῳ;  

Ταθ. 72,11 Θαζ είπακ πμθθμί ζηακδαθζζεέκηεξ απυ ηδκ θαζκμιεκζηήκ εζδαζιμκίακ 

ηςκ αζεαχκ· άνα βε θαιαάκεζ βκχζζκ μ Θευξ αοηχκ, πμο ζοιααίκμοκ εζξ 

ηδκ βδκ; Θαζ οπάνπεζ πνάβιαηζ βκχζζξ αοηχκ ζημκ ρζζημ  

Ψαθ. 72,12 ἰδμὺ μὗημζ μἱ ἁιανηςθμὶ ηαὶ εὐεδκμῦκηεξ· εἰξ ηὸκ αἰκα ηαηέζπμκ 

πθμφημο.  

Ταθ. 72,12 Ηδμφ, υηζ αοημί εδχ είκαζ αιανηςθμί ηαζ υιςξ εοηοπμφκ. Απέηηδζακ 

πθμφημκ, μ μπμίμξ ζοκεπχξ ηαζ αολάκεζ εζξ ηα πένζα ηςκ.  



Ψαθ. 72,13 ηαὶ εἶπα· ἄνα ιαηαίςξ ἐδζηαίςζα ηὴκ ηανδίακ ιμο ηαὶ ἐκζράιδκ ἐκ 

ἀεῴμζξ ηὰξ πεῖνάξ ιμο·  

Ταθ. 72,13 Δίπα ηαζ εβχ παναζονεείξ πνμξ ζηζβιήκ απυ ηαξ ζηέρεζξ αοηάξ· άνά βε 

ιαηαίςξ δζεηήνδζα ηαεανάκ ηδκ ηανδίακ ιμο ηαζ έπς κίρεζ ηαξ πείναξ 

ιμο ςξ αεχμξ ιεηαλφ ηςκ αεχςκ;  

Ψαθ. 72,14 ηαὶ ἐβεκυιδκ ιειαζηζβςιέκμξ ὅθδκ ηὴκ ιένακ, ηαὶ ὁ ἔθεβπυξ ιμο 

εἰξ ηὰξ πνςΐαξ.  

Ταθ. 72,14 Καηαίςξ οθζζηάιδκ ιε οπμιμκήκ ηαξ ιαζηζβχζεζξ ηςκ δζαθυνςκ 

εθίρεςκ υθδκ ηδκ διένακ, ηαζ ηάεε πνςσ ελεηάγς ηαζ εθέβπς ημκ εαοηυκ 

ιμο, ιήπςξ έπς πηαίζεζ εζξ ηίπμηε, δζα κα πνμθάας εκδεπμιέκαξ άθθαξ 

πηχζεζξ.  

Ψαθ. 72,15 εἰ ἔθεβμκ· δζδβήζμιαζ μὕηςξ, ἰδμὺ ηῆ βεκεᾷ ηκ οἱκ ζμο 

ζοκεέηδηα.  

Ταθ. 72,15 Δάκ έθεβα, υηζ εα δζδβδεχ αοημφξ ημοξ δζζηαβιμφξ ηδξ μθζβμπζζηίαξ ιμο, 

εα εηεέζς ηαξ ζηέρεζξ ιμο εζξ ηδκ βεκεάκ ηςκ οζχκ ζμο, ηυηε εα 

ακεδεζηκουιδκ αζφκεημξ ηαζ απμζηάηδξ, δζδάζηαθμξ ημο ηαημφ.  

Ψαθ. 72,16 ηαὶ ὑπέθααμκ ημῦ βκκαζ ημῦημ· ηυπμξ ἐζηὶκ ἐκχπζυκ ιμο,  

Ταθ. 72,16 Δκυιζζα υιςξ υηζ έπνεπε κα ιεθεηήζς, δζα κα ηαηακμήζς ηαθχξ αοηυ ημ 

γήηδια. Ζ ιεθέηδ υιςξ αοηή οπήνλε δζ' ειέ ηυπμξ ακςθεθήξ ηαζ 

ελακηθδηζηυξ. Ιοζζκ δεκ εονήηα·  

Ψαθ. 72,17 ἕςξ εἰζέθες εἰξ ηὸ ἁβζαζηήνζμκ ημῦ Θεμῦ ηαὶ ζοκ εἰξ ηὰ ἔζπαηα 

αὐηκ.  

Ταθ. 72,17 ιέπνζξ υημο εζζήθεα ζημκ άβζμκ καυκ ημο Θεμφ ηαζ εηεί θςηζζεείξ είδα 

ηαζ εκκυδζα ηα ηέθδ ηςκ αιανηςθχκ αοηχκ ακενχπςκ.  

Ψαθ. 72,18 πθὴκ δζὰ ηὰξ δμθζυηδηαξ αὐηκ ἔεμο αὐημῖξ ηαηά, ηαηέααθεξ 

αὐημὺξ ἐκ ηῶ ἐπανεκαζ.  



Ταθ. 72,18 Ρςνα εοηοπμφκ, αθθά δζα ηαξ δμθζυηδηάξ ηςκ επεθφθαλεξ δζ' αοημφξ 

ζοιθμνάξ. Θα ημοξ ηαπεζκχζδξ, εα ζοκηνίρδξ ηδκ οπενδθάκεζάκ ηςκ.  

Ψαθ. 72,19 πξ ἐβέκμκημ εἰξ ἐνήιςζζκ ἐλάπζκα· ἐλέθζπμκ, ἀπχθμκημ δζὰ ηὴκ 

ἀκμιίακ αὐηκ.  

Ταθ. 72,19 Ξςξ έλαθκα ενδιχεδηακ υθμζ; Δλδθακίζεδζακ, επάεδζακ ελ αζηίαξ ηδξ 

πανακμιίαξ ηςκ.  

Ψαθ. 72,20 ὡζεὶ ἐκφπκζμκ ἐλεβεζνμιέκμο, Κφνζε, ἐκ ηῆ πυθεζ ζμο ηὴκ εἰηυκα 

αὐηκ ἐλμοδεκχζεζξ.  

Ταθ. 72,20 Νπςξ δζαθφεηαζ ηαζ ζαήκεζ ημ υκεζνμκ ημο ακενχπμο πμο ελοπκά ηαζ 

ζδηχκεηαζ, έηζζ ηαζ ζο, Θονζε, ελειδδέκζζαξ εζξ ηδκ πυθζκ ζμο 

Ηενμοζαθήι ηδκ πνυζηαζνμκ ηαζ θαιπνάκ ειθάκζζζκ ηςκ αιανηςθχκ.  

Ψαθ. 72,21 ὅηζ ἐλεηαφεδ  ηανδία ιμο, ηαὶ μἱ κεθνμί ιμο θθμζχεδζακ,  

Ταθ. 72,21 Ξνμδβμοιέκςξ είπε θθμβζζεή απυ γδθμηοπίακ ηαζ δοζθμνίακ δ ηανδία 

ιμο δζα ηδκ εοηοπίακ ηςκ αζεαχκ ακενχπςκ. Νζ κεθνμί ιμο ηαζ ημ 

εζςηενζηυκ ιμο ακεζηαηχεδζακ, ήθθαλακ υρζκ.  

Ψαθ. 72,22 ηἀβὼ ἐλμοδεκςιέκμξ ηαὶ μὐη ἔβκςκ, ηηδκχδδξ ἐβεκυιδκ πανά ζμζ.  

Ταθ. 72,22 Θαης απυ ηαξ ζηέρεζξ αοηάξ έβζκα ηαζ εβχ έκα ηίπμηε. Γεκ εκκυδζα 

ηαευθμο ημ πνυαθδια ημφημ. Δκχπζυκ ζμο έβζκα ςζάκ γχμκ· ςζάκ έκα 

ηηήκμξ ηαηά ημκ κμοκ. 

Ψαθ. 72,23 ηἀβὼ δζαπακηὸξ ιεηὰ ζμῦ, ἐηνάηδζαξ ηξ πεζνὸξ ηξ δελζᾶξ ιμο  

Ταθ. 72,23 Αθθά εβχ, ςξ πζζηυξ ζμο, εα είιαζ πάκημηε ιαγή ζμο. Γζυηζ ζο ιε 

εηνάηδζεξ απυ ηδκ δελζάκ ιμο πείνα, χζηε κα ιδ πέζς.  

Ψαθ. 72,24 ηαὶ ἐκ ηῆ αμοθῆ ζμο ὡδήβδζάξ ιε ηαὶ ιεηὰ δυλδξ πνμζεθάαμο ιε.  

Ταθ. 72,24 Πο, εκ ηδ αβαεή ηαζ πακημδοκάις αμοθή ζμο, ιε ςδήβδζαξ εζξ ηδκ 

πανμφζακ γςήκ, ηαζ ιε δυλακ εα ιε παναθάαδξ εζξ ηδκ άθθδκ γςήκ.  



Ψαθ. 72,25 ηί βάν ιμζ ὑπάνπεζ ἐκ ηῶ μὐνακῶ, ηαὶ πανὰ ζμῦ ηί εέθδζα ἐπὶ ηξ 

βξ;  

Ταθ. 72,25 Γζυηζ ηζ άθθμ άλζμκ πνμζμπήξ ηαζ αβάπδξ οπάνπεζ ζημκ μονακυκ πθδκ 

απυ ζέ; Ρζ άθθμ, πθδκ απυ ζέ, εα επζεοιμφζα εδχ εζξ ηδκ βδκ;  

Ψαθ. 72,26 ἐλέθζπεκ  ηανδία ιμο ηαὶ  ζάνλ ιμο, ὁ Θεὸξ ηξ ηανδίαξ ιμο ηαὶ  

ιενίξ ιμο ὁ Θεὸξ εἰξ ηὸκ αἰκα.  

Ταθ. 72,26 Ζ ηανδία ιμο ηαζ υθμκ ιμο ημ ζχια έζαδζακ απυ ηαξ ηαθαζπςνίαξ ιμο. 

Θαζ υιςξ μ Θευξ είκαζ ηαζ παναιέκεζ μ πυεμξ ηδξ ηανδίαξ ιμο. Ν Θευξ 

είκαζ δ ακαθαίνεημξ ηαζ αζςκία ηθδνμκμιία ιμο.  

Ψαθ. 72,27 ὅηζ ἰδμὺ μἱ ιαηνφκμκηεξ ἑαοημὺξ ἀπὸ ζμῦ ἀπμθμῦκηαζ, 

ἐλςθυενεοζαξ πάκηα ηὸκ πμνκεφμκηα ἀπὸ ζμῦ.  

Ταθ. 72,27 Ηδμφ, αοημί μζ μπμίμζ απμιαηνφκμκηαζ απυ ζέ, εα ηαηαζηναθμφκ, δζυηζ 

ζο εκ ηδ δζηαζμζφκδ ζμο ελςθυενεοζεξ ηαζ εα ελμθμενεφδξ πάκημηε 

ηαεέκα πμο απμζηαηεί απυ ζέ.  

Ψαθ. 72,28 ἐιμὶ δὲ ηὸ πνμζημθθᾶζεαζ ηῶ Θεῶ ἀβαευκ ἐζηζ, ηίεεζεαζ ἐκ ηῶ 

Κονίῳ ηὴκ ἐθπίδα ιμο ημῦ ἐλαββεῖθαί ιε πάζαξ ηὰξ αἰκέζεζξ ζμο ἐκ 

ηαῖξ πφθαζξ ηξ εοβαηνὸξ Σζχκ. 

Ταθ. 72,28 Δζξ ειέ έκα ιυκμκ φρζζημκ αβαευκ οπάνπεζ, κα πνμζημθθχιαζ ζημκ 

Θευκ, κα απμεέης ηδκ εθπίδα ιμο ζημκ Θονζμκ, κα ηδνφηης ηαζ κα 

δζαθαθχ υθμοξ ημοξ αίκμοξ ζμο ηαζ ηαξ εοπανζζηίαξ ιμο δζα ηαξ 

εοενβεζίαξ ζμο εκχπζμκ πθήεμοξ θαμφ εζξ ηαξ πφθαξ ηδξ ηυνδξ ζμο, ηδξ 

Ηενμοζαθήι. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 73 (Μαζ. 74) 



  

Σοκέζεςξ ηῶ Ἀζάθ. 

Ψαθ. 73,1 Ἱκαηί ἀπχζς, ὁ Θευξ, εἰξ ηέθμξ; ὠνβίζεδ ὁ εοιυξ ζμο ἐπὶ πνυααηα 

κμιξ ζμο;  

Ταθ. 73,1 Γζαηί άνά βε, ς Θεέ ιμο, ιαξ απχεδζεξ ηαζ ιαξ απειάηνοκεξ ελ 

μθμηθήνμο απυ ημκηά ζμο; Γζαηί ελέζπαζεκ μ εοιυξ ζμο εκακηίμκ ηςκ 

πνμαάηςκ ηδξ πμίικδξ ζμο ηαζ ηδξ αμζηήξ ζμο;  

Ψαθ. 73,2 ικήζεδηζ ηξ ζοκαβςβξ ζμο, ἥξ ἐηηήζς ἀπ᾿ ἀνπξ· ἐθοηνχζς 

ῥάαδμκ ηθδνμκμιίαξ ζμο, ὄνμξ Σζὼκ ημῦημ, ὃ ηαηεζηήκςζαξ ἐκ 

αὐηῶ.  

Ταθ. 73,2 Δκεοιήζμο διάξ, ημκ θαυκ ζμο, ημκ μπμίμκ έηαιεξ ζδζηυκ ζμο ηηήια απυ 

ανπαζμηάηςκ πνυκςκ. Ρμκ εθεοεένςζεξ απυ ηδκ Αίβοπημκ δζα κα είκαζ 

ςζάκ ααζζθζηή νάαδμξ ηδξ ηθδνμκμιίαξ ζμο, δείβια ηδξ ζδζηήξ ζμο 

ελμοζίαξ, ηαζ κα ηαημζηή ζημ υνμξ ημφημ, ηδκ Πζχκ, ζημ μπμίμκ ζο 

έζηδζαξ ηδκ ζηδκήκ ζμο, ημκ καυκ ζμο.  

Ψαθ. 73,3 ἔπανμκ ηὰξ πεῖνάξ ζμο ἐπὶ ηὰξ ὑπενδθακίαξ αὐηκ εἰξ ηέθμξ, ὅζα 

ἐπμκδνεφζαημ ὁ ἐπενὸξ ἐκ ημῖξ ἁβίμζξ ζμο.  

Ταθ. 73,3 Πδηςζε ηαξ πείναξ ζμο ηαζ ηηφπα ιε μνιήκ ηαξ αθαγμκζηάξ επάνζεζξ ηςκ 

επενχκ ζμο. Ποκηνζρέ ημοξ ελ μθμηθήνμο έκεηα ηςκ ηαημονβδιάηςκ, 

πμο εηυθιδζακ μζ επενμί ζμο κα δζαπνάλμοκ εζξ αάνμξ ηςκ αβίςκ ζμο.  

Ψαθ. 73,4 ηαὶ ἐκεηαοπήζακημ μἱ ιζζμῦκηέξ ζε ἐκ ιέζῳ ηξ ἑμνηξ ζμο, ἔεεκημ 

ηὰ ζδιεῖα αὐηκ ζδιεῖα ηαὶ μὐη ἔβκςζακ.  

Ταθ. 73,4 Νζ εζδςθμθαηνζημί αοημί θαμί, πμο ζε ειζζμφζακ, εηαοπχκημ, δζυηζ 

εζζήθεμκ ζημκ καυκ ζμο εκ χνα θαηνείαξ ηαζ έεεζακ ηα εζδςθμθαηνζηά 

ηςκ ζήιαηα ςξ ζδιεία ενζάιαμο ηαζ δεκ εκυδζακ, πμίακ ηνμιενάκ 

αεαήθςζζκ έηαιακ ζημκ άβζυκ ζμο ηυπμκ.  



Ψαθ. 73,5 ὡξ εἰξ ηὴκ ἔλμδμκ ὑπενάκς,  

Ταθ. 73,5 Δζηδζακ ηαξ ζδιαίαξ ηςκ πνμξ ηδκ έλμδμκ ημο καμφ, επάκς απυ ηδκ 

πφθδκ.  

Ψαθ. 73,6 ὡξ ἐκ δνοιῶ λφθςκ ἀλίκαζξ ἐλέημρακ ηὰξ εφναξ αὐηξ ἐπὶ ηὸ αὐηὸ 

ἐκ πεθέηεζ ηαὶ θαλεοηδνίῳ ηαηέῤῥαλακ αὐηήκ.  

Ταθ. 73,6 Πακ κα εονίζημκημ εζξ ποηκυκ δάζμξ δέκδνςκ υθμζ ιαγή ηαηέημρακ ιε 

αλίκαξ ηαξ εφναξ ηδξ. Κε πέθεηοκ ηαζ ιε ζθήκα μλείακ ηδκ 

ηαηεενοιιάηζζακ.  

Ψαθ. 73,7 ἐκεπφνζζακ ἐκ πονὶ ηὸ ἁβζαζηήνζυκ ζμο, εἰξ ηὴκ βκ ἐαεαήθςζακ ηὸ 

ζηήκςια ημῦ ὀκυιαηυξ ζμο.  

Ταθ. 73,7 Δααθακ θςηζά ηαζ ηαηέηαοζακ ημ εοζζαζηήνζυκ ζμο, εαεαήθςζακ ηαζ 

έννζρακ ηάης εζξ ηδκ βδκ εζξ ενείπζα ημ ζηήκςια ημο αβίμο Νκυιαηυξ 

ζμο.  

Ψαθ. 73,8 εἶπακ ἐκ ηῆ ηανδίᾳ αὐηκ αἱ ζοββέκεζαζ αὐηκ ἐπὶ ηὸ αὐηυ· δεῦηε 

ηαὶ ηαηαπαφζςιεκ πάζαξ ηὰξ ἑμνηὰξ ημῦ Θεμῦ ἀπὸ ηξ βξ.  

Ταθ. 73,8 Δίπακ απυ ημζκμφ εζξ ηαξ ηανδίαξ ηςκ αζ θοθαί ηαζ ζοββέκεζαί ηςκ· 

Δθάηε ηαζ αξ εέζςιεκ μνζζηζηυκ ηένια εζξ υθαξ ηαξ εμνηάξ ημο Θεμφ απυ 

ηδκ βδκ, χζηε κα ιδ βίκμοκ πμηέ πθέμκ.  

Ψαθ. 73,9 ηὰ ζδιεῖα αὐηκ μὐη εἴδμιεκ, μὐη ἔζηζκ ἔηζ πνμθήηδξ, ηαὶ ιᾶξ μὐ 

βκχζεηαζ ἔηζ.  

Ταθ. 73,9 Δίπακ εκ ζοκεπεία· Γεκ είδαιε άθθςξ ηε ηακέκα απυ ηα ζδιεία ηαζ ηα 

εαφιαηα, ιε ηα μπμία θέβμοκ υηζ μ Θευξ ημοξ επνμζηάηεοε. Γεκ οπάνπεζ 

πθέμκ πνμθήηδξ ιεηαλφ ηςκ ηαζ δεκ εα ιάεδ μ Θευξ ηςκ αοηά, ηα μπμία 

διείξ πνάηημιεκ! 

Ψαθ. 73,10 ἕςξ πυηε, ὁ Θευξ, ὀκεζδζεῖ ὁ ἐπενυξ, πανμλοκεῖ ὁ ὑπεκακηίμξ ηὸ 

ὄκμιά ζμο εἰξ ηέθμξ;  



Ταθ. 73,10 Θονζε ηαζ Θεέ, έςξ πυηε εα οανίγδ ηαζ εα πθεοάγδ μ επενυξ ιαξ ηαζ εα 

πανμλφκδ ημ Νκμιά ζμο ηαζ εα πνμηαθή ηυζμκ πμθφ μ ακηίεεηυξ ιαξ ηδκ 

μνβήκ ζμο ιε ηαξ αθαζθδιίαξ ημο;  

Ψαθ. 73,11 ἱκαηί ἀπμζηνέθεζξ ηὴκ πεῖνά ζμο ηαὶ ηὴκ δελζάκ ζμο ἐη ιέζμο ημῦ 

ηυθπμο ζμο εἰξ ηέθμξ;  

Ταθ. 73,11 Γζαηί απμιαηνφκζημ πνμζηαηεοηζηυκ ζμο πένζ απυ διάξ; Θαζ δζαηί δεκ 

αβάγεζξ ηδκ πακημδφκαιμκ δελζάκ ζμο απυ ημκ ηυθπμκ ζμο, δζα κα 

ηηοπήζδξ μνζζηζηά ημοξ επενμφξ ζμο;  

Ψαθ. 73,12 ὁ δὲ Θεὸξ ααζζθεὺξ ικ πνὸ αἰχκςκ, εἰνβάζαημ ζςηδνίακ ἐκ 

ιέζῳ ηξ βξ.  

Ταθ. 73,12 Θαζ υιςξ μ Θευξ ιαξ είκαζ μ πνμαζχκζμξ ααζζθεφξ ιαξ. Αοηυξ 

επναβιαημπμίδζε ηαηά ηνυπμκ εαοιαζηυκ ηδκ ζςηδνίακ ιαξ θακενά εκ 

ιέζς υθδξ ηδξ βδξ, χζηε κα βίκδ βκςζηή εζξ υθμκ ημκ ηυζιμκ.  

Ψαθ. 73,13 ζὺ ἐηναηαίςζαξ ἐκ ηῆ δοκάιεζ ζμο ηὴκ εάθαζζακ, ζὺ ζοκέηνζραξ 

ηὰξ ηεθαθὰξ ηκ δναηυκηςκ ἐπὶ ημῦ ὕδαημξ.  

Ταθ. 73,13 Πο, ιε ηδκ αηαηακίηδημκ δφκαιίκ ζμο δζέννδλεξ ηδκ εάθαζζακ ηαζ 

εηνάηδζεξ αηίκδηα εηαηένςεεκ ηα φδαηά ηδξ, δζα κα δζέθεδ μ θαυξ ζμο. 

Πο ζοκέηνζρεξ ηαξ ηεθαθάξ ηςκ δναηυκηςκ, ηςκ ανπδβχκ δδθαδή ημο 

αζβοπηζαημφ ζηναημφ, ηαζ έπκζλεξ αοημφξ ιαγή ιε ημκ ζηναηυκ ηςκ εζξ ηα 

φδαηα.  

Ψαθ. 73,14 ζὺ ζοκέεθαζαξ ηὴκ ηεθαθὴκ ημῦ δνάημκημξ, ἔδςηαξ αὐηὸκ ανια 

θαμῖξ ημῖξ Αἰείμρζ.  

Ταθ. 73,14 Πο ζοκέηνζρεξ ηδκ ηεθαθήκ ημο άθθμο δνάημκηυξ, ημο Φαναχ, ηαζ 

πανέδςηεξ ηδκ πχνακ ημο ςξ θάθονμκ ζημοξ θαμφξ ηςκ Αζεζυπςκ.  

Ψαθ. 73,15 ζὺ δζέῤῥδλαξ πδβὰξ ηαὶ πεζιάῤῥμοξ, ζὺ ἐλήνακαξ πμηαιμὺξ ἦεάι.  

Ταθ. 73,15 Πο έζπαζεξ ανάπμοξ ηαζ ακέαθοζακ πδβαί ιε φδαηα. Πο ελ ακηζεέημο 



ελήνακεξ ημοξ πθμοζίμοξ πμηαιμφξ Ζεάι ηαζ ημοξ εζηείνεοζεξ.  

Ψαθ. 73,16 ζή ἐζηζκ  ιένα, ηαὶ ζή ἐζηζκ  κφλ, ζὺ ηαηδνηίζς θαῦζζκ ηαὶ 

ἣθζμκ.  

Ταθ. 73,16 Ηδζηή ζμο είκαζ δ διένα, ζδζηή ζμο είκαζ ηαζ δ κφηηα. Πο εδδιζμφνβδζεξ 

ημ θςξ ηαζ ημκ ήθζμκ.  

Ψαθ. 73,17 ζὺ ἐπμίδζαξ πάκηα ηὰ ὡναῖα ηξ βξ· εένμξ ηαὶ ἔαν, ζὺ ἔπθαζαξ 

αὐηά.  

Ταθ. 73,17 Πο εδδιζμφνβδζεξ υθα ηα ςναία πνάβιαηα ηδξ θφζεςξ, ζο έπθαζεξ ημ 

εένμξ ηαζ ηδκ άκμζλζκ.  

Ψαθ. 73,18 ικήζεδηζ ηαφηδξ· ἐπενὸξ ὠκείδζζε ηὸκ Κφνζμκ, ηαὶ θαὸξ ἄθνςκ 

πανχλοκε ηὸ ὄκμιά ζμο.  

Ταθ. 73,18 Δκεοιδζμο, Θονζε, ημφημ· υηζ επενυξ άκενςπμξ φανζζε ηαζ επθεφαζε ημκ 

Θονζμκ, ηαζ θαυξ, ελ αζηίαξ ηδξ αζεαείαξ ημο άιοαθμξ, φανζζε 

ελμνβζζηζηχξ ημ Νκμιά ζμο.  

Ψαθ. 73,19 ιὴ παναδῶξ ημῖξ εδνίμζξ ροπὴκ ἐλμιμθμβμοιέκδκ ζμζ, ηκ ροπκ 

ηκ πεκήηςκ ζμο ιὴ ἐπζθάεῃ εἰξ ηέθμξ.  

Ταθ. 73,19 Κδ θμζπυκ παναδχζδξ ζημοξ εδνζχδεζξ αοημφξ ακενχπμοξ ηδκ γςήκ 

διχκ, μζ μπμίμζ ζε δμλμθμβμφιεκ. Κδ θδζιμκήζδξ διάξ ημοξ πηςπμφξ 

ηαζ ζοκηεηνζιιέκμοξ ηαζ ιδ ιαξ αθήζδξ κα ηαηαζηναθχιεκ ηεθείςξ.  

Ψαθ. 73,20 ἐπίαθερμκ εἰξ ηὴκ δζαεήηδκ ζμο, ὅηζ ἐπθδνχεδζακ μἱ ἐζημηζζιέκμζ 

ηξ βξ μἴηςκ ἀκμιζκ.  

Ταθ. 73,20 Οζλε έκα αθέιια εζξ ηδκ δζαεήηδκ, ηδκ μπμίακ έπεζξ ηάιεζ ζο ιε διάξ. 

Ρζιχνδζε ημοξ ηαημφξ, δζυηζ υθμζ μζ απυιενμζ ηαζ απυηνοθμζ ηυπμζ ηδξ 

πχναξ ιαξ εβέιζζακ απυ ηαημπμζμφξ, έβζκακ ηνδζθφβεηα ηδξ ακμιίαξ.  

Ψαθ. 73,21 ιὴ ἀπμζηναθήης ηεηαπεζκςιέκμξ ηαὶ ηαηῃζποιέκμξ· πηςπὸξ ηαὶ 



πέκδξ αἰκέζμοζζ ηὸ ὄκμιά ζμο.  

Ταθ. 73,21 Αξ ιδ βονίζδ πίζς ηαπεζκςιέκμξ ηαζ ηαηακηνμπζαζιέκμξ μ πηςπυξ θαυξ 

ζμο, μ μπμίμξ ζε ζηεηεφεζ. Αθθςξ ηε, υπζ μζ πθμφζζμζ αθθά μζ πηςπμί ηαζ μζ 

άπμνμζ, αοημί εα οικμθμβήζμοκ ημ υκμιά ζμο.  

Ψαθ. 73,22 ἀκάζηα, ὁ Θευξ, δίηαζμκ ηὴκ δίηδκ ζμο· ικήζεδηζ ημῦ ὀκεζδζζιμῦ 

ζμο ημῦ ὑπὸ ἄθνμκμξ ὅθδκ ηὴκ ιένακ.  

Ταθ. 73,22 Πδης επάκς, ς Θεέ, δίηαζε ηδκ οπμεεζίκ ζμο, πμο είκαζ ηαζ ζδζηυκ ζμο 

γήηδια. Δκεοιήζμο ημοξ πθεοαζιμφξ ηαζ ηαξ αθαζθδιίαξ, πμο ζμο 

απεοεφκμοκ μζ ιςνμί αοημί θαμί υθαξ ηαξ διέναξ ηδξ γςήξ ηςκ.  

Ψαθ. 73,23 ιὴ ἐπζθάεῃ ηξ θςκξ ηκ ἱηεηκ ζμο·  ὑπενδθακία ηκ 

ιζζμφκηςκ ζε ἀκέαδ δζὰ πακηυξ. 

Ταθ. 73,23 Κδ θδζιμκήζδξ, Θονζε, ηδκ θςκήκ αοηχκ, μζ μπμίμζ ηχνα ζε ζηεηεφμοκ. 

Ζ αθαγμκεία εηείκςκ, πμο ζε ιζζμφκ, ελεπέναζε ηάεε υνζμκ, ηαζ δζανηχξ 

ακεααίκεζ ελμνβζζηζηή ιέπνζξ αοημφ ημο μονακίμο ενυκμο ζμο. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 74 (Μαζ. 75) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ιὴ δζαθεείνῃξ· ραθιὸξ ᾠδξ ηῶ Ἀζάθ. 

Ψαθ. 74,2 λμιμθμβδζυιεεά ζμζ, ὁ Θευξ, ἐλμιμθμβδζυιεεά ζμζ ηαὶ 

ἐπζηαθεζυιεεα ηὸ ὄκμιά ζμο.  

Ταθ. 74,2 Θα ζε δμλμθμβήζςιεκ, ς Θεέ. Θα ζε δμλμθμβήζςιεκ δζα ηδκ πνμζηαζίακ 

ηαζ ηαξ εοενβεζίαξ, πμο ιαξ πανέπεζξ ηαζ εα επζηαθμφιεεα πάκημηε ημ 

άβζμκ Νκμιά ζμο.  



Ψαθ. 74,3 δζδβήζμιαζ πάκηα ηὰ εαοιάζζά ζμο, ὅηακ θάας ηαζνυκ· ἐβὼ 

εὐεφηδηαξ ηνζκ.  

Ταθ. 74,3 Δβχ πνμζςπζηχξ εα δζδβδεχ ηαζ εα δζαηδνφηης ιεηαλφ ηςκ άθθςκ ηαξ 

εαοιαημονβζηάξ ζμο οπέν διχκ επειαάζεζξ. Θαζ μ Θονζμξ απακηά· Νηακ 

εα έθεδ μ ηαηάθθδθμξ ηαζνυξ, ηυηε εβχ εα ηνίκς ηαζ εα δζηάζς ιε 

εοεφηδηα ηαζ δζηαζμζφκδκ.  

Ψαθ. 74,4 ἐηάηδ  β ηαὶ πάκηεξ μἱ ηαημζημῦκηεξ ἐκ αὐηῆ, ἐβὼ ἐζηενέςζα 

ημὺξ ζηφθμοξ αὐηξ. (δζάραθια).  

Ταθ. 74,4 Ζ βδ ηαζ μζ ηάημζημί ηδξ εα θοχζμοκ απυ ημκ ηνυιμκ ηςκ ηζιςνζχκ, πμο 

εβχ εα ζηείθς. Δβχ έπς αηθυκδηα ζηενεχζεζ ημοξ ζηφθμοξ ημο ηυζιμο 

ηαζ επμιέκςξ δεκ εα ζαθεοεμφκ.  

Ψαθ. 74,5 εἶπα ημῖξ πανακμιμῦζζ· ιὴ πανακμιεῖηε, ηαὶ ημῖξ ἁιανηάκμοζζ· ιὴ 

ὑρμῦηε ηέναξ,  

Ταθ. 74,5 Δπεζηα απυ ηδκ δζαηήνολζκ αοηήκ ημο Θεμφ μ ραθιςδυξ θέβεζ· Δίπα, 

θμζπυκ, ηαζ εβχ ζημοξ πανακυιμοξ· ιδ πανακμιείηε πθέμκ. Θαζ ζημοξ 

αιανηςθμφξ· ιδ αιανηάκεηε ηαζ ιδ ζδηχκεηε ημ ιέηςπυκ ζαξ.  

Ψαθ. 74,6 ιὴ ἐπαίνεηε εἰξ ὕρμξ ηὸ ηέναξ ὑικ ηαὶ ιὴ θαθεῖηε ηαηὰ ημῦ Θεμῦ 

ἀδζηίακ.  

Ταθ. 74,6 Κδ ορχκεηε εβςσζηζηχξ ηδκ δφκαιίκ ζαξ ηαζ ιδ αθαγμκεφεζεε δζ' αοηήκ. 

Κδ πνμαάθθεηε ιε αθαγμκείακ ηδκ ζζπφκ ζαξ ηαζ ηαηαθένεζεε αδίηςξ 

εκακηίμκ ημο πακημδοκάιμο Θεμφ.  

Ψαθ. 74,7 ὅηζ μὔηε ἐλ ἐλυδςκ μὔηε ἀπὸ δοζικ μὔηε ἀπὸ ἐνήιςκ ὀνέςκ,  

Ταθ. 74,7 Γζυηζ ζςηδνία ηαζ δζαθοβή ζαξ δεκ οπάνπεζ μφηε απυ ακαημθχκ, μφηε 

απυ δοζιχκ, μφηε απυ ηαξ ενήιμοξ μνεζκάξ πενζμπάξ, πμο εονίζημκηαζ 

πνμξ κυημκ.  

Ψαθ. 74,8 ὅηζ ὁ Θεὸξ ηνζηήξ ἐζηζ, ημῦημκ ηαπεζκμῖ ηαὶ ημῦημκ ὑρμῖ.  



Ταθ. 74,8 Γζυηζ μ Θευξ είκαζ ηνζηήξ, ηφνζμξ ημο ζφιπακημξ, ηαζ άθθμκ εκ ηδ 

πακημδοκαιία ημο ακορχκεζ, άθθμκ δε ηαπεζκχκεζ.  

Ψαθ. 74,9 ὅηζ πμηήνζμκ ἐκ πεζνὶ Κονίμο μἴκμο ἀηνάημο πθνεξ ηενάζιαημξ. ηαὶ 

ἔηθζκεκ ἐη ημφημο εἰξ ημῦημ, πθὴκ ὁ ηνοβίαξ αὐημῦ μὐη ἐλεηεκχεδ, 

πίμκηαζ πάκηεξ μἱ ἁιανηςθμὶ ηξ βξ·  

Ταθ. 74,9 Θαζ ημφημ, δζυηζ ζημ πένζ ημο Θονίμο οπάνπεζ πμηήνζ βειάημ απυ 

ακυεεοημκ, πςνίξ κενυ, δνζιφηαημ ηναζί, πυηζζια δζα ηάεε αιανηςθυκ. 

Ν Θονζμξ ηθίκεζ ημ πμηήνζμκ ημφημ ηαζ πνμζθένεζ ημ πζηνυκ 

πενζεπυιεκυκ ημο ηχνα ιέκζημφημκ ημκ αιανηςθυκ, άθθμηε εζξ εηείκμκ. 

Ρμ πζηνυκ υιςξ πενζεπυιεκμκ ημο πμηδνίμο, παν' υθα ηα πμηίζιαηα, δεκ 

ελεηεκχεδ εα πζμοκ εκ ηαζνχ υθμζ μζ αιανηςθμί ημο ηυζιμο ηαζ εα 

ηζιςνδεμφκ.  

Ψαθ. 74,10 ἐβὼ δὲ ἀβαθθζάζμιαζ εἰξ ηὸκ αἰκα, ραθ ηῶ Θεῶ Ἰαηχα· ηαὶ 

πάκηα ηὰ ηέναηα ηκ ἁιανηςθκ ζοκεθάζς, ηαὶ ὑρςεήζεηαζ ηὰ 

ηέναηα ημῦ δζηαίμο. 

Ταθ. 74,10 Ρμηε δε ηαζ εβχ, υηακ εα αθέπς κα ηζιςνμφκηαζ μζ αιεηακυδημζ 

αιανηςθμί, εα ζηζνηχ πάκημηε απυ δζηαίακ πανάκ ηαζ αβαθθίαζζκ ηαζ εα 

οικμθμβχ ημκ Θευκ ημο Ηζναήθ. Θαζ μ Θευξ δζααεααζχκεζ· Λαζ, εα 

ζοκηνίρς υθαξ ηαξ δοκάιεζξ ηςκ αιανηςθχκ ηαζ εα ορχζς ηαξ 

δοκάιεζξ ηςκ δζηαίςκ ακενχπςκ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 75 (Μαζ. 76) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ, ἐκ ὕικμζξ· ραθιὸξ ηῶ Ἀζάθ, ᾠδὴ πνὸξ ηὸκ Ἀζζφνζμκ. 

Ψαθ. 75,2 Γκςζηὸξ ἐκ ηῆ Ἰμοδαίᾳ ὁ Θευξ, ἐκ ηῶ Ἰζναὴθ ιέβα ηὸ ὄκμια αὐημῦ.  



Ταθ. 75,2 Γκςζηυξ είκαζ, μ Θευξ εζξ ηδκ Ημοδαίακ, ιέβα ηαζ πμθοφικδημκ είκαζ ημ 

Νκμιά ημο ιεηαλφ ηςκ Ηζναδθζηχκ.  

Ψαθ. 75,3 ηαὶ ἐβεκήεδ ἐκ εἰνήκῃ ὁ ηυπμξ αὐημῦ, ηαὶ ηὸ ηαημζηδηήνζμκ αὐημῦ 

ἐκ Σζχκ·  

Ταθ. 75,3 Δζνήκδ επεηνάηδζεκ ζημκ ηυπμκ ημο, εζνήκδ οπάνπεζ ζημ ηαημζηδηήνζυκ 

ημο, εζξ ηδκ Πζχκ.  

Ψαθ. 75,4 ἐηεῖ ζοκέηνζρε ηὰ ηνάηδ ηκ ηυλςκ, ὅπθμκ ηαὶ ῥμιθαίακ ηαὶ 

πυθειμκ. (δζάραθια).  

Ταθ. 75,4 Γζυηζ εζξ ηδκ πυθζκ ηαζ ηδκ πχνακ αοηήκ ζοκέηνζρε ηα πακίζπονα ηυλα 

ηςκ επενχκ, υπθα ηαζ λίθδ ηαζ πμθειζηάξ επζπεζνήζεζξ.  

Ψαθ. 75,5 θςηίγεζξ ζὺ εαοιαζηξ ἀπὸ ὀνέςκ αἰςκίςκ·  

Ταθ. 75,5 Νπςξ μ ήθζμξ απυ ηα αζςκυαζα υνδ ζημνπίγεζ ημ θςξ ημο εζξ ακενχπμοξ, 

έηζζ ηαζ ζο, Θονζε, ηαηά εαοιαζηυκ ηνυπμκ θςηίγεζξ ιε ημ θςξ ηδξ 

αθδεείαξ ημοξ ηαθμπνμαίνεημοξ.  

Ψαθ. 75,6 ἐηανάπεδζακ πάκηεξ μἱ ἀζφκεημζ ηῆ ηανδίᾳ, ὕπκςζακ ὕπκμκ αὐηκ 

ηαὶ μὐπ εὗνμκ μὐδὲκ πάκηεξ μἱ ἄκδνεξ ημῦ πθμφημο ηαῖξ πενζὶκ 

αὐηκ.  

Ταθ. 75,6 Νθμζ μζ επενμί ζμο ηαζ επενμί ιαξ, μζ αζφκεημζ ηαηά ηδκ ηανδίακ 

Αζζφνζμζ εημζιήεδζακ ημκ αζχκζμκ φπκμκ ημο εακάημο ηαζ υθμζ αοημί μζ 

άκδνεξ, μζ μπμίμζ επεεφιδζακ κα θαθοναβςβήζμοκ ηδκ Ηενμοζαθήι δζα 

κα πθμοηίζμοκ, υηακ απέεακακ, δεκ είπακ εζξ ηα πένζα ηςκ ηίπμηε απυ 

υζα είπακ επζεοιήζεζ.  

Ψαθ. 75,7 ἀπὸ ἐπζηζιήζεχξ ζμο, ὁ Θεὸξ Ἰαηχα, ἐκφζηαλακ μἱ ἐπζαεαδηυηεξ 

ημῖξ ἵππμζξ.  

Ταθ. 75,7 Κμκμκ ιε ιίακ ζδζηήκ ζμο επίπθδλζκ, ς Θεέ ηαζ Θονζε ημο Ηζναδθζηζημφ 

θαμφ, ηαηεθήθεδζακ απυ οπκδθίακ ηαζ κάνηδκ, ακίηακμζ κα πμθειήζμοκ 



μζ έθζππμζ αοημί επενμί ζμο.  

Ψαθ. 75,8 ζὺ θμαενὸξ εἶ, ηαὶ ηίξ ἀκηζζηήζεηαί ζμζ; ἀπὸ ηυηε  ὀνβή ζμο.  

Ταθ. 75,8 Πο είζαζ ηνμιενυξ· ηαζ πμζυξ δφκαηαζ κα ακηζζηαεή εζξ ζε απυ ηδκ 

ζηζβιήκ, ηαηά ηδκ μπμίακ εα ακάρδ δ μνβή ζμο;  

Ψαθ. 75,9 ἐη ημῦ μὐνακμῦ ημφηζζαξ ηνίζζκ, β ἐθμαήεδ ηαὶ ζφπαζεκ  

Ταθ. 75,9 Απυ ημκ μονακυκ εανμκημθχκδζεξ ηαζ έηαιεξ αημοζηήκ ηδκ δζηαίακ 

ηαηαδζηαζηζηήκ ζμο απυθαζζκ εκακηίμκ ηςκ επενχκ. Ζ βδ μθυηθδνμξ 

εθμαήεδ, δ δε Ημοδαία δζφπαζεκ απυ ημοξ πμθέιμοξ.  

Ψαθ. 75,10 ἐκ ηῶ ἀκαζηκαζ εἰξ ηνίζζκ ηὸκ Θεὸκ ημῦ ζζαζ πάκηαξ ημὺξ πναεῖξ 

ηξ βξ. (δζάραθια).  

Ταθ. 75,10 Γζυηζ, ζο μ Θονζμξ, δβένεδξ εζξ ηαηαδίηδκ ηςκ επενχκ ζμο, δζα κα ζχζδξ 

υθμοξ ημοξ πναείξ ηαζ ηαπεζκμφξ δμφθμοξ ηδξ πχναξ, διάξ ημοξ 

Ημοδαίμοξ.  

Ψαθ. 75,11 ὅηζ ἐκεφιζμκ ἀκενχπμο ἐλμιμθμβήζεηαί ζμζ, ηαὶ ἐβηαηάθεζιια 

ἐκεοιίμο ἑμνηάζεζ ζμζ.  

Ταθ. 75,11 Δηζζ δε ηάεε ακενςπίκδ ζηέρζξ ηαζ ηανδία, υπζ ιυκμκ ηςκ πζζηχκ εζξ ζε 

αθθά ηαζ αοηχκ αηυιδ ηςκ επενχκ ζμο, εα έπδ ιεηαζηναθή εζξ 

δμλμθμβίακ ζμο· ηαζ ηα οπμθείιιαηα αηυιδ ηςκ πζηνχκ ακαικήζεςκ, 

υπςξ ηαζ μζ απμιέκμκηεξ επενμί, εα πακδβονίζμοκ πνμξ δυλακ ζμο.  

Ψαθ. 75,12 εὔλαζεε ηαὶ ἀπυδμηε Κονίῳ ηῶ Θεῶ ικ· πάκηεξ μἱ ηφηθῳ αὐημῦ 

μἴζμοζζ δνα  

Ταθ. 75,12 Πεζξ, θμζπυκ, μζ εοζεαείξ Ημοδαίμζ, ηάιεηε ηάιαηα πνμξ ημκ Θονζμκ ηαζ 

απμδχζαηέ ηα πνμξ αοηυκ ςξ πνέμξ μθεζθυιεκμκ. Θαζ υθμζ επίζδξ μζ 

βφνς απυ ηδκ πχνακ ημο θαμί εα πνμζθένμοκ δχνα πνμξ αοηυκ.  

Ψαθ. 75,13 ηῶ θμαενῶ ηαὶ ἀθαζνμοιέκῳ πκεφιαηα ἀνπυκηςκ, θμαενῶ πανὰ 

ημῖξ ααζζθεῦζζ ηξ βξ. 



Ταθ. 75,13 Ξνμξ ημκ θμαενυκ Θονζμκ, μ μπμίμξ αθαζνεί ηδκ ακαπκμήκ ηαζ γςήκ ηςκ 

ανπυκηςκ, ζημκ θμαενυκ δζ' υθμοξ ημοξ ααζζθείξ ηδξ βδξ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 76 (Μαζ. 77) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ, ὑπὲν Ἰδζεμφκ· ραθιὸξ ηῶ Ἀζάθ. 

Ψαθ. 76,2 Φςκῆ ιμο πνὸξ Κφνζμκ ἐηέηναλα, θςκῆ ιμο πνὸξ ηὸκ Θευκ, ηαὶ 

πνμζέζπε ιμζ.  

Ταθ. 76,2 Κε θςκήκ ζζπονακ έηναλα πνμξ ημκ Θονζμκ, ιε έκημκμκ ηδκ θςκήκ 

επεηαθέζεδκ ημκ Θευκ ηαζ εηείκμξ επνυζελε ηδκ δέδζίκ ιμο.  

Ψαθ. 76,3 ἐκ ιένᾳ εθίρεχξ ιμο ηὸκ Θεὸκ ἐλεγήηδζα, ηαῖξ πενζί ιμο κοηηὸξ 

ἐκακηίμκ αὐημῦ, ηαὶ μὐη παηήεδκ· ἀπδκήκαημ παναηθδεκαζ  

ροπή ιμο.  

Ταθ. 76,3 Δζξ πενίμδμκ ιεβάθδξ εθίρεχξ ιμο ιε πυεμκ πμθφκ ηαηέθοβα πνμξ ημκ 

Θευκ. Θαζ ηαηά ηαξ κφηηαξ φρςκα ζηεηεοηζηχξ ηαξ πείναξ ιμο πνμξ 

αοηυκ ηαζ δεκ δζερεφζεδκ εζξ ηαξ εθπίδαξ ιμο. Ιμβς ηδξ πμθθήξ ηαζ 

αανείαξ εθίρεχξ ιμο, δ ροπή ιμο δνκείημ ηαζ απεζηνέθεημ ηάεε 

πανδβμνίακ.  

Ψαθ. 76,4 ἐικήζεδκ ημῦ Θεμῦ ηαὶ εὐθνάκεδκ· δμθέζπδζα, ηαὶ ὠθζβμρφπδζε 

ηὸ πκεῦιά ιμο. (δζάραθια).  

Ταθ. 76,4 Θαεε θμνάκ υιςξ πμο ηαηά ημ δζάζηδια ηδξ εθίρεχξ ιμο εκεεοιμφιδκ 

ημκ Θονζμκ, εφνζζηα βαθήκδκ ηαζ πανάκ. Αθθ' υηακ εκέζηνεθα ημ αθέιια 

ιμο ηαζ εκεαάεοκα εζξ ηδκ ζοιθμνάκ ιμο, εθζπμροπμφζε ημ πκεφια ιμο.  



Ψαθ. 76,5 πνμηαηεθάαμκημ θοθαηὰξ μἱ ὀθεαθιμί ιμο, ἐηανάπεδκ ηαὶ μὐη 

ἐθάθδζα.  

Ταθ. 76,5 Αβνοπκα έιεκακ ηα ιάηζα ιμο υθδκ ηδκ κφηηα ηαζ επνμθάιαακακ ηαξ 

αθθαβάξ ηςκ κοηηενζκχκ θνμονχκ. Θαηά ηαξ ατπκίαξ ιμο αοηάξ ιε 

εηάναζζεκ δ ζηέρζξ ηδξ εθίρεχξ ιμο ηαζ έιεζκα ζζςπδθυξ. 

Ψαθ. 76,6 δζεθμβζζάιδκ ιέναξ ἀνπαίαξ, ηαὶ ἔηδ αἰχκζα ἐικήζεδκ ηαὶ 

ἐιεθέηδζα·  

Ταθ. 76,6 Δζηέθεδκ έπεζηα παθαζάξ εκδυλμοξ διέναξ ημο έεκμοξ ιαξ. Δκεεοιήεδκ 

αζχκζα έηδ, πακανπαίαξ επμπάξ, ηαζ εαοείζεδκ εζξ ηδκ ιεθέηδκ αοηχκ.  

Ψαθ. 76,7 κοηηὸξ ιεηὰ ηξ ηανδίαξ ιμο δμθέζπμοκ, ηαὶ ἔζηαθθε ηὸ πκεῦιά 

ιμο.  

Ταθ. 76,7 Θαηά ηαξ κφηηαξ ηδξ αοπκίαξ ιμο εζηεπηυιμοκ ηαζ εθζθμζμθμφζα. Ρμ 

πκεφια ιμο εζηάθζγε παθαζά ηαζ ζφβπνμκα βεβμκυηα.  

Ψαθ. 76,8 ιὴ εἰξ ημὺξ αἰκαξ ἀπχζεηαζ Κφνζμξ ηαὶ μὐ πνμζεήζεζ ημῦ 

εὐδμηζαζ ἔηζ;  

Ταθ. 76,8 Δζηέθεδκ ιεηαλφ ηςκ άθθςκ, ιήπςξ ηάπα μ Θονζμξ εα ιαξ απμιαηνφκδ 

απυ ημκηά ημο, εα ιαξ εβηαηαθείρδ ηεθείςξ ηαζ δεκ εα εεθήζδ πμηέ 

πθέμκ κα δείλδ πνμξ διάξ ηδκ εοιέκεζάκ ημο ηαζ ηδκ πνμζηαζίακ ημο;  

Ψαθ. 76,9 ἠ εἰξ ηέθμξ ηὸ ἔθεμξ αὐημῦ ἀπμηυρεζ; ζοκεηέθεζε ῥια ἀπὸ βεκεᾶξ 

εἰξ βεκεάκ;  

Ταθ. 76,9 Κδπςξ έπεζ απμηυρεζ ελ μθμηθήνμο ημ έθευξ ημο απυ διάξ; Δεεζε ηένια 

εζξ ηαξ οπμζπέζεζξ ηδξ δζαεήηδξ ημο απυ ηαξ ανπαίαξ βεκεάξ ιέπνζ ηδξ 

ζδζηήξ ιαξ, χζηε κα παφζςιεκ πθέμκ διείξ κα είιεεα μ εηθεηηυξ ηαζ 

πενζμφζζμξ θαυξ ημο;  

Ψαθ. 76,10 ἠ ἐπζθήζεηαζ ημῦ μἰηηεζνζαζ ὁ Θευξ; ἠ ζοκέλεζ ἐκ ηῆ ὀνβῆ αὐημῦ 

ημὺξ μἰηηζνιμὺξ αὐημῦ; (δζάραθια).  



Ταθ. 76,10 Κδπςξ μ Θευξ εα θδζιμκήζδ ηδκ εοζπθαβπκίακ ημο πνμξ διάξ; Κδπςξ 

εα ζοβηναηήζδ ηαζ εα ακαζηείθδ ιε ηδκ μνβήκ ημο ημ έθευξ ημο;  

Ψαθ. 76,11 ηαὶ εἶπα· κῦκ νλάιδκ, αὕηδ  ἀθθμίςζζξ ηξ δελζᾶξ ημῦ ρίζημο.  

Ταθ. 76,11 Δίπα εκ ζοκεπεία απυ ιέζα ιμο· Ρςνα ανπίγς κα εκκμχ. Ζ ιεηααμθή 

αοηή ηδξ ηαηαζηάζεχξ ιαξ είκαζ ένβμκ ηδξ δελζάξ ημο ρίζημο Θεμφ ιαξ.  

Ψαθ. 76,12 ἐικήζεδκ ηκ ἔνβςκ Κονίμο, ὅηζ ικδζεήζμιαζ ἀπὸ ηξ ἀνπξ ηκ 

εαοιαζίςκ ζμο  

Ταθ. 76,12 Γζυηζ εκεεοιήεδκ απυ ανπαίςκ πνυκςκ ηα ένβα ημο Θονίμο. Ρα 

επακαθένς ηαζ εα επακαθένς εζξ ηδκ ικήιδκ ιμο ηα εαοιάζζα ένβα 

ζμο απ' ανπήξ.  

Ψαθ. 76,13 ηαὶ ιεθεηήζς ἐκ πᾶζζ ημῖξ ἔνβμζξ ζμο ηαὶ ἐκ ημῖξ ἐπζηδδεφιαζί ζμο 

ἀδμθεζπήζς.  

Ταθ. 76,13 Θα ιεθεηήζς ιε πμθθήκ πνμζμπήκ ηαζ ζφκεζζκ υθα ηα ένβα ζμο. εα 

ειααεφκς εζξ ηα μθυθαιπνα ηαζ έκδμλα ηαημνεχιαηά ζμο.  

Ψαθ. 76,14 ὁ Θευξ, ἐκ ηῶ ἁβίῳ  ὁδυξ ζμο· ηίξ Θεὸξ ιέβαξ ὡξ ὁ Θεὸξ ικ;  

Ταθ. 76,14 Υ Θεέ, άβζμξ είκαζ μ ηνυπμξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ζμο πνμξ διάξ. Ξμζυξ 

άθθμξ εευξ είκαζ ιέβαξ, υπςξ είζαζ ζο μ Θευξ ιαξ;  

Ψαθ. 76,15 ζὺ εἶ ὁ Θεὸξ ὁ πμζκ εαοιάζζα, ἐβκχνζζαξ ἐκ ημῖξ θαμῖξ ηὴκ 

δφκαιίκ ζμο·  

Ταθ. 76,15 Πο είζαζ μ Θευξ ιαξ, μ μπμίμξ έηαιεξ ηαζ ηάικεζξ ηυζμκ εαοιαζηά ένβα, 

χζηε ηαζ ζημοξ εζδςθμθαηνζημφξ αηυιδ θαμφξ κα ηαεζζηάξ βκςζηήκ ηδκ 

ιεβάθδκ ζμο δφκαιζκ.  

Ψαθ. 76,16 ἐθοηνχζς ἐκ ηῶ αναπίμκί ζμο ηὸκ θαυκ ζμο, ημὺξ οἱμὺξ Ἰαηὼα ηαὶ 

Ἰςζήθ. (δζάραθια).  

Ταθ. 76,16 Πο, δθεοεένςζεξ ημκ ζζζναδθζηζηυκ θαυκ ζμο, ημοξ απμβυκμοξ ημο 



παηνζάνπμο Ηαηχα ηαζ Ηςζήθ, απυ ηδκ ζηθδνάκ δμοθείακ ηςκ 

Αζβοπηίςκ.  

Ψαθ. 76,17 εἴδμζάκ ζε ὕδαηα, ὁ Θευξ, εἴδμζάκ ζε ὕδαηα ηαὶ ἐθμαήεδζακ, 

ἐηανάπεδζακ ἄαοζζμζ,  

Ταθ. 76,17 Ρα φδαηα ηδξ Δνοενάξ Θαθάζζδξ ζε είδακ, ς Θεέ, άθθμηε, ζε είδακ αοηά 

ηα φδαηα ηαζ εηνυιαλακ. Δηανάπεδζακ ηα ηαηχηαηα αάεδ ηδξ 

εαθάζζδξ, χζηε ιεβάθδ κα αημφεηαζ δ αμή ηςκ ηοιάηςκ.  

Ψαθ. 76,18 πθεμξ ἢπμοξ ὑδάηςκ, θςκὴκ ἔδςηακ αἱ κεθέθαζ, ηαὶ βὰν ηὰ αέθδ 

ζμο δζαπμνεφμκηαζ·  

Ταθ. 76,18 Βνμκηαί ελαπεθφεδζακ απυ ηα ζφκκεθα, δζυηζ αζ αζηναπαί εθαίκμκημ 

ζακ αέθδ κα δζαζπίγμοκ αοηά.  

Ψαθ. 76,19 θςκὴ ηξ ανμκηξ ζμο ἐκ ηῶ ηνμπῶ, ἔθακακ αἱ ἀζηναπαί ζμο ηῆ 

μἰημοιέκῃ, ἐζαθεφεδ ηαὶ ἔκηνμιμξ ἐβεκήεδ  β.  

Ταθ. 76,19 Ζ ανμκηενά θςκή ζμο, Θονζε, ακηήπδζεκ μθυβονα, αζ ακανίειδημζ 

αζηναπαί ζμο εθχηζγακ ηδκ μζημοιέκδκ, ζοκεηθμκίζεδ εη εειεθίςκ ηαζ 

ηαηεηνυιαλεκ δ βδ.  

Ψαθ. 76,20 ἐκ ηῆ εαθάζζῃ αἱ ὁδμί ζμο, ηαὶ αἱ ηνίαμζ ζμο ἐκ ὕδαζζ πμθθμῖξ, ηαὶ 

ηὰ ἴπκδ ζμο μὐ βκςζεήζμκηαζ.  

Ταθ. 76,20 Πο ήκμζλεξ δνυιμοξ ιέζα εζξ ηδκ Δνοενάκ Θαθαζζακ. Ηδζηαί ζμο είκαζ αζ 

πμνείαζ ημο θαμφ ζμο δζα ιέζμο ηςκ ακανζειήηςκ οδάηςκ ηδξ εαθάζζδξ 

αοηήξ. Πο επναβιαημπμίδζαξ ηα ζοβηθμκζζηζηά αοηά βεβμκυηα, πςνίξ κα 

θαίκεζαζ, δζυηζ είζαζ αυναημξ, ηαζ ακελζπκίαζημζ είκαζ αζ εκένβεζαί ζμο.  

Ψαθ. 76,21 ὡδήβδζαξ ὡξ πνυααηα ηὸκ θαυκ ζμο ἐκ πεζνὶ Μςτζ ηαὶ Ἀανχκ. 

Ταθ. 76,21 Πο, δζα ημο Κςτζέςξ ηαζ ημο Αανχκ ςδήβδζεξ ιε αζθάθεζακ ηαζ 

ζημνβήκ, ςζάκ πνυααηα, ημκ ζζναδθζηζηυκ ζμο θαυκ. 

  



  

ΨΑΛΜΟΣ 77 (Μαζ. 78) 

  

Σοκέζεςξ ηῶ Ἀζάθ. 

Ψαθ. 77,1 Πνμζέπεηε, θαυξ ιμο, ηῶ κυιῳ ιμο, ηθίκαηε ηὸ μὖξ ὑικ εἰξ ηὰ 

ῥήιαηα ημῦ ζηυιαηυξ ιμο·  

Ταθ. 77,1 Ακενςπμζ ημο ζζναδθζηζημφ θαμφ ιμο, πνμζέπεηε εζξ ηδκ δζδαζηαθίακ 

ιμο, ηθίκαηε πνμξ ειέ ηα αοηζά ζαξ ηαζ αημφζαηε ιε πνμζμπήκ ηα θυβζα 

ημο ζηυιαηυξ ιμο.  

Ψαθ. 77,2 ἀκμίλς ἐκ πανααμθαῖξ ηὸ ζηυια ιμο, θεέβλμιαζ πνμαθήιαηα ἀπ᾿ 

ἀνπξ.  

Ταθ. 77,2 Θα ανπίζς ιε δζδαηηζηάξ πανααμθζηάξ ζζημνίαξ, βειάηαξ ζενά 

δζδάβιαηα. Θα ζαξ δζδβδεχ ανπαία βεβμκυηα ιε ααεφηαηα κμήιαηα.  

Ψαθ. 77,3 ὅζα ημφζαιεκ ηαὶ ἔβκςιεκ αὐηὰ ηαὶ μἱ παηένεξ ικ δζδβήζακημ 

ιῖκ,  

Ταθ. 77,3 Αοηά είκαζ απυ υζα δημφζαιεκ ηαζ ειάεαιεκ ηαθά, αοηά πμο μζ παηένεξ 

ιαξ έπμοκ δζδβδεή εζξ διάξ.  

Ψαθ. 77,4 μὐη ἐηνφαδ ἀπὸ ηκ ηέηκςκ αὐηκ εἰξ βεκεὰκ ἑηένακ, 

ἀπαββέθθμκηεξ ηὰξ αἰκέζεζξ Κονίμο ηαὶ ηὰξ δοκαζηείαξ αὐημῦ ηαὶ ηὰ 

εαοιάζζα αὐημῦ, ἃ ἐπμίδζε.  

Ταθ. 77,4 Γεκ απεηνφαδζακ ηα ιεβάθα αοηά βεβμκυηα απυ ηα ηέηκα ηςκ πνμβυκςκ 

ιαξ, αθθά ιεηεδυεδζακ πζζηά απυ βεκεάξ εζξ βεκεάκ. Κε αοηά 

ελζζημνμφκηαζ αζ πακέκδμλμζ πνάλζημο Θονίμο ηαζ ηα ένβα ηδξ 

ηαηαπθδηηζηήξ δοκάιεςξ ημο· ηα εαοιαζηά ημο αοηά ένβα, ηα μπμία 

έηαιε πνμξ πάνζκ ημο ζζναδθζηζημφ θαμφ.  



Ψαθ. 77,5 ηαὶ ἀκέζηδζε ιανηφνζμκ ἐκ Ἰαηὼα ηαὶ κυιμκ ἔεεημ ἐκ Ἰζναήθ, ὅζα 

ἐκεηείθαημ ημῖξ παηνάζζκ ικ ημῦ βκςνίζαζ αὐηὰ ημῖξ οἱμῖξ αὐηκ,  

Ταθ. 77,5 Ακήβεζνε ηαζ έζηδζεκ μθμθάκενδκ ηδκ ιανηονίακ ημο ιεηαλφ ηςκ 

απμβυκςκ ημο Ηαηχα, έεεζε Λμιμκ ζημοξ Ηζναδθίηαξ ηαζ ημοξ δζέηαλεκ 

υζα εηείκμξ είπε κμιμεεηήζεζ ζημοξ πνμβυκμοξ ιαξ κα ηα ηαηαζηήζμοκ 

αοημί βκςζηά εζξ ηα ηέηκα ηςκ.  

Ψαθ. 77,6 ὅπςξ ἂκ βκῶ βεκεὰ ἑηένα, οἱμὶ μἱ ηεπεδζυιεκμζ, ηαὶ ἀκαζηήζμκηαζ 

ηαὶ ἀπαββεθμῦζζκ αὐηὰ ημῖξ οἱμῖξ αὐηκ·  

Ταθ. 77,6 Γζα κα ηα ιάεδ δ ιεηαβεκεζηένα βεκεά, αοημί μζ μπμίμζ εα εβεκκχκημ 

αναδφηενμκ. Θαζ αοημί, υηακ εα ακδνςεμφκ, κα ηα ακαββείθμοκ εζξ ηα 

παζδζά ηςκ ηαζ εκ ζοκεπεία κα ιεηαδίδςκηαζ αοηά απυ βεκεάξ εζξ βεκεάκ.  

Ψαθ. 77,7 ἵκα εκηαζ ἐπὶ ηὸκ Θεὸκ ηὴκ ἐθπίδα αὐηκ ηαὶ ιὴ ἐπζθάεςκηαζ ηκ 

ἔνβςκ ημῦ Θεμῦ ηαὶ ηὰξ ἐκημθὰξ αὐημῦ ἐηγδηήζςζζκ·  

Ταθ. 77,7 Ρμφημ δέ, δζα κα απμεέημοκ μζ αημφμκηεξ ηδκ εθπίδα ηςκ ζημκ Θευκ ηαζ 

κα ιδ θδζιμκήζμοκ ηα εαοιαζηά αοηά ένβα ημο Θεμφ, αθθά ιε πυεμκ κα 

γδημφκ πάκημηε κα ιακεάκμοκ ηαζ κα πνάηημοκ ηαξ εκημθάξ ημο,  

Ψαθ. 77,8 ἵκα ιὴ βέκςκηαζ ὡξ μἱ παηένεξ αὐηκ, βεκεὰ ζημθζὰ ηαὶ 

παναπζηναίκμοζα, βεκεά, ἣηζξ μὐ ηαηδφεοκε ηὴκ ηανδίακ ἑαοηξ ηαὶ 

μὐη ἐπζζηχεδ ιεηὰ ημῦ Θεμῦ ηὸ πκεῦια αὐηξ.  

Ταθ. 77,8 χζηε κα ιδ βίκμοκ μζ ιεηαβεκέζηενμζ, υπςξ ήζακ μζ παηένεξ ηςκ, βεκεά 

δδθαδή δζεζηναιιέκδ, δ μπμία εθοπμφζε ημκ Θονζμκ, βεκεά δ μπμία δεκ 

εθφθαλεκ εοεείακ ηδκ ηανδίακ ηδξ απέκακηζ ημο Θεμφ, ηαζ δεκ πανέιεζκε 

πζζηυκ ημ πκεφια ηδξ ζημκ Θευκ.  

Ψαθ. 77,9 οἱμὶ θναὶι ἐκηείκμκηεξ ηαὶ αάθθμκηεξ ηυλμζξ ἐζηνάθδζακ ἐκ ιένᾳ 

πμθέιμο.  

Ταθ. 77,9 Νζ άκδνεξ ηδξ θοθήξ Δθναίι, ακ ηαζ ήζακ ζζπονμί κα ηεκηχκμοκ ηα ηυλα 

ηαζ κα νίπημοκ ιε επζηοπίακ ηα αέθδ ηςκ, έζηνερακ εκ ημφημζξ ηα κχηα 



ηςκ εκ ηαζνχ πμθέιμο ηαζ εηνάπδζακ εζξ θοβήκ.  

Ψαθ. 77,10 μὐη ἐθφθαλακ ηὴκ δζαεήηδκ ημῦ Θεμῦ ηαὶ ἐκ ηῶ κυιῳ αὐημῦ μὐη 

αμοθήεδζακ πμνεφεζεαζ.  

Ταθ. 77,10 Ρμφημ δέ, δζυηζ δεκ εθφθαλακ ηδκ εκημθήκ ημο Θεμφ ηαζ δεκ δεέθδζακ κα 

γήζμοκ ζφιθςκα ιε ημκ κυιμκ αοημφ.  

Ψαθ. 77,11 ηαὶ ἐπεθάεμκημ ηκ εὐενβεζζκ αὐημῦ ηαὶ ηκ εαοιαζίςκ αὐημῦ, 

ὧκ ἔδεζλεκ αὐημῖξ,  

Ταθ. 77,11 Αοημί εθδζιυκδζακ ηαξ εοενβεζίαξ ημο Θεμφ ηαζ ηα εαοιαζηά ένβα, ηα 

μπμία μθμθάκενα είπε δείλεζ πνμξ αοημφξ μ Θονζμξ.  

Ψαθ. 77,12 ἐκακηίμκ ηκ παηένςκ αὐηκ ἃ ἐπμίδζε εαοιάζζα ἐκ βῆ Αἰβφπηῳ, 

ἐκ πεδίῳ Τάκεςξ.  

Ταθ. 77,12 Ρα εαοιαζηά ένβα, ηα μπμία έηαιεκ εκχπζμκ ηςκ πνμβυκςκ ηςκ, εζξ ηδκ 

Αίβοπημκ, εζξ ηδκ πεδζάδα Ρακεςξ.  

Ψαθ. 77,13 δζέῤῥδλε εάθαζζακ ηαὶ δζήβαβεκ αὐημφξ, πανέζηδζεκ ὕδαηα ὡζεὶ 

ἀζηὸκ  

Ταθ. 77,13 Γζέννδλε ηδκ Δνοενάκ Θαθαζζακ εζξ δφμ, έζηδζεκ υνεζα ηα φδαηα 

αοηήξ, ςξ εάκ ήηακ ηθεζζιέκα εζξ αζημφξ, ηαζ δζα ιέζμο αοηήξ ςδήβδζεκ 

αζθαθείξ ημοξ Ηζναδθίηαξ.  

Ψαθ. 77,14 ηαὶ ὡδήβδζεκ αὐημὺξ ἐκ κεθέθῃ ιέναξ ηαὶ ὅθδκ ηὴκ κφηηα ἐκ 

θςηζζιῶ πονυξ.  

Ταθ. 77,14 Ρδκ διένακ ημοξ ςδήβδζε δζα ηδξ κεθέθδξ, ηαε' υθδκ δε ηδκ κφηηα ιε ημ 

θςξ ημο πονίκμο ζηφθμο.  

Ψαθ. 77,15 δζέῤῥδλε πέηνακ ἐκ ἐνήιῳ ηαὶ ἐπυηζζεκ αὐημὺξ ὡξ ἐκ ἀαφζζῳ 

πμθθῆ  

Ταθ. 77,15 Γζέννδλε ανάπμκ εζξ ένδιμκ ηαζ άκοδνμκ ηυπμκ ηαζ ημοξ επυηζγεκ απυ 



πδβήκ, πμο ακέαθογεκ άθεμκα φδαηα ςζάκ ιεβάθδξ Θαθάζζδξ.  

Ψαθ. 77,16 ηαὶ ἐλήβαβεκ ὕδςν ἐη πέηναξ ηαὶ ηαηήβαβεκ ὡξ πμηαιμὺξ ὕδαηα.  

Ταθ. 77,16 Αοηυξ έηαιε κα ακααθφζμοκ πθμφζζα κενά απυ ημκ ανάπμκ ηαζ ηαηέααζε 

πμηάιζα οδάηςκ απυ αοηυκ. 

Ψαθ. 77,17 ηαὶ πνμζέεεκημ ἔηζ ημῦ ἁιανηάκεζκ αὐηῶ, πανεπίηνακακ ηὸκ 

Ὕρζζημκ ἐκ ἀκφδνῳ  

Ταθ. 77,17 Δκ ημφημζξ υιςξ μζ Ηζναδθίηαζ πνμζέεεζακ πάθζκ κέαξ αιανηίαξ ηαζ 

επίηνακακ ημκ ρζζημκ εζξ πενζμπήκ, υπμο δεκ οπήνπεκ φδςν.  

Ψαθ. 77,18 ηαὶ ἐλεπείναζακ ηὸκ Θεὸκ ἐκ ηαῖξ ηανδίαζξ αὐηκ, ημῦ αἰηζαζ 

ανχιαηα ηαῖξ ροπαῖξ αὐηκ  

Ταθ. 77,18 Ζεέθδζακ κα εέζμοκ εζξ δμηζιαζίακ ημκ Θευκ ηαζ ημκ εθφπδζακ ιε ηαξ 

αιανηςθάξ ηαζ θαζιάνβμοξ επζεοιίαξ ηςκ ηανδζχκ ηςκ, δζυηζ εγήηδζακ 

θαβδηά ηαηά ηαξ επζεοιίαξ ηδξ ηανδίαξ ηςκ.  

Ψαθ. 77,19 ηαὶ ηαηεθάθδζακ ημῦ Θεμῦ ηαὶ εἶπακ· ιὴ δοκήζεηαζ ὁ Θεὸξ 

ἑημζιάζαζ ηνάπεγακ ἐκ ἐνήιῳ;  

Ταθ. 77,19 Υθζβμπίζηδζακ, ηαηεθένεδζακ ηαηά ημο Θεμφ ηαζ είπακ· Κδπςξ ηάπα 

δφκαηαζ κα εημζιάζδ μ Θευξ ηνάπεγακ ιε θαβδηά εζξ ηδκ ένδιμκ;  

Ψαθ. 77,20 ἐπεὶ ἐπάηαλε πέηνακ ηαὶ ἐῤῥφδζακ ὕδαηα ηαὶ πείιαῤῥμζ 

ηαηεηθφζεδζακ, ιὴ ηαὶ ἄνημκ δφκαηαζ δμῦκαζ ἠ ἑημζιάζαζ ηνάπεγακ 

ηῶ θαῶ αὐημῦ;  

Ταθ. 77,20 Δπεζδή, ηάπα, εηηφπδζε ημκ ανάπμκ ηαζ ακέαθοζακ φδαηα ηαζ πείιαννμζ 

πμθθμί, ηαζ ηαηέηθοζακ ηδκ πενζμπήκ, ιήπςξ δφκαηαζ κα ιαξ δχζδ ηαζ 

άνημκ δ κα εημζιάζδ ηνάπεγακ ιε θαβδηά δζα ημκ θαυκ ημο;  

Ψαθ. 77,21 δζὰ ημῦημ ἢημοζε Κφνζμξ ηαὶ ἀκεαάθεημ, ηαὶ πῦν ἀκήθεδ ἐκ Ἰαηχα, 

ηαὶ ὀνβὴ ἀκέαδ ἐπὶ ηὸκ Ἰζναήθ,  



Ταθ. 77,21 Γζα ηαξ ακαζδείξ ηαζ αζεαείξ αοηάξ ηαηδβμνίαξ, ηαξ μπμίαξ ήημοζεκ μ 

Θονζμξ, ακέααθε ηδκ είζμδυκ ηςκ εζξ ηδκ βδκ ηδξ Δπαββεθίαξ. 

Θαηαζηνεπηζηυκ πον ήκαρε ηυηε ακάιεζα ζημοξ απμβυκμοξ ημο Ηαηχα 

ηαζ δ μνβή ημο Θονίμο ελέζπαζεκ επάκς ζημοξ Ηζναδθίηαξ.  

Ψαθ. 77,22 ὅηζ μὐη ἐπίζηεοζακ ἐκ ηῶ Θεῶ μὐδὲ ἢθπζζακ ἐπὶ ηὸ ζςηήνζμκ 

αὐημῦ.  

Ταθ. 77,22 Γζυηζ δεκ επίζηεοζακ ζημκ Θευκ, μφηε ήθπζζακ εζξ ηδκ ζςηδνίακ ηςκ, ηδκ 

μπμίακ αοηυξ εα ημοξ έδζδε.  

Ψαθ. 77,23 ηαὶ ἐκεηείθαημ κεθέθαζξ ὑπενάκςεεκ ηαὶ εφναξ μὐνακμῦ ἀκέῳλε  

Ταθ. 77,23 Δκ ημφημζξ μ Θευξ ειαηνμεφιδζεκ, έδςζεκ εκημθήκ εζξ ηα οπενάκς ηδξ 

βδξ ζφκκεθα, ήκμζλε ηαξ εφναξ ημο μονακμφ  

Ψαθ. 77,24 ηαὶ ἔανελεκ αὐημῖξ ιάκκα θαβεῖκ ηαὶ ἄνημκ μὐνακμῦ ἔδςηεκ αὐημῖξ·  

Ταθ. 77,24 ηαζ έανελε πνμξ πάνζκ αοηχκ ιάκκα, δζα κα θάβμοκ. Δδςζεκ εζξ αοημφξ 

άνημκ μονακμηαηέααημκ.  

Ψαθ. 77,25 ἄνημκ ἀββέθςκ ἔθαβεκ ἄκενςπμξ, ἐπζζζηζζιὸκ ἀπέζηεζθεκ αὐημῖξ εἰξ 

πθδζιμκήκ.  

Ταθ. 77,25 Δηζζ δε μ άκενςπμξ έθαβεκ άνημκ έημζιαζιέκμκ απυ ημοξ αββέθμοξ. 

Ξθμοζίακ δζαηνμθήκ έζηεζθεκ μ Θονζμξ πνμξ αοημφξ.  

Ψαθ. 77,26 ἀπῆνε Νυημκ ἐλ μὐνακμῦ ηαὶ ἐπήβαβεκ ἐκ ηῆ δοκάιεζ αὐημῦ Λίαα  

Ταθ. 77,26 Δζήηςζεκ απυ ημκ μονακυκ κυηζμκ άκειμκ, εκ ηδ πακημδοκαιία ημο 

έθενεκ πνμξ αοημφξ θίαακ  

Ψαθ. 77,27 ηαὶ ἔανελεκ ἐπ᾿ αὐημὺξ ὡζεὶ πμῦκ ζάνηαξ ηαὶ ὡζεὶ ἄιιμκ 

εαθαζζκ πεηεζκὰ πηενςηά,  

Ταθ. 77,27 ηαζ έανελεκ επάκς ημοξ, ςζάκ ποηκυηαημκ ζφκκεθμκ απυ ζηυκζκ, 

μνηφηζα ςζάκ ηδκ άιιμκ ηδξ εαθάζζδξ ηαηά ημ πθήεμξ, πηδκά πηενςηά.  



Ψαθ. 77,28 ηαὶ ἐπέπεζμκ ἐκ ιέζῳ πανειαμθξ αὐηκ ηφηθῳ ηκ ζηδκςιάηςκ 

αὐηκ,  

Ταθ. 77,28 Αοηά έπεζακ ζημ ιέζμκ ημο ζηναημπέδμο ηςκ Ηζναδθζηχκ, μθυβονα απυ 

ηαξ ζηδκάξ ηςκ.  

Ψαθ. 77,29 ηαὶ ἔθαβμκ ηαὶ ἐκεπθήζεδζακ ζθυδνα, ηαὶ ηὴκ ἐπζεοιίακ αὐηκ 

ἢκεβηεκ αὐημῖξ,  

Ταθ. 77,29 Δηείκμζ έθαβακ, παναέθαβακ ηαζ επυνηαζακ πμθφ, δζυηζ μ Θονζμξ 

ζηακμπμίδζε ιε ημ παναπάκς ηαξ επζεοιίαξ ηςκ.  

Ψαθ. 77,30 μὐη ἐζηενήεδζακ ἀπὸ ηξ ἐπζεοιίαξ αὐηκ. ἔηζ ηξ ανχζεςξ μὔζδξ 

ἐκ ηῶ ζηυιαηζ αὐηκ,  

Ταθ. 77,30 Ρζπμηε δεκ εζηενήεδζακ, απυ υζα είπακ επζεοιήζεζ. Αθθα εκχ δ ηνμθή 

ήημ αηυιδ ζημ ζηυια ηςκ,  

Ψαθ. 77,31 ηαὶ  ὀνβὴ ημῦ Θεμῦ ἀκέαδ ἐπ᾿ αὐημφξ, ηαὶ ἀπέηηεζκεκ ἐκ ημῖξ 

πθείμζζκ αὐηκ, ηαὶ ημὺξ ἐηθεηημὺξ ημῦ Ἰζναὴθ ζοκεπυδζζεκ.  

Ταθ. 77,31 δ μνβή ημο Θεμφ ελέζπαζε, δζα ηδκ απανζζηίακ ηςκ, εκακηίμκ αοηχκ ηαζ 

εεακάηςζε πάνα πμθθμφξ απυ αοημφξ. Θαζ αοημφξ αηυιδ ημοξ επζζήιμοξ 

άκδναξ ηςκ Ηζναδθζηχκ ημοξ έννζρε ηάης κεηνμφξ. 

Ψαθ. 77,32 ἐκ πᾶζζ ημφημζξ ἣιανημκ ἔηζ ηαὶ μὐη ἐπίζηεοζακ ἐκ ημῖξ εαοιαζίμζξ 

αὐημῦ,  

Ταθ. 77,32 Ξαν' υθαξ υιςξ ηαξ εοενβεζίαξ ηαζ ηαξ ηζιςνίαξ αοηάξ ημο Θεμφ, 

ελαημθμοεμφζακ αηυιδ μζ Ηζναδθίηαζ κα αιανηάκμοκ, ηαζ δεκ 

επίζηεοζακ εζξ αοηυκ, ιμθμκυηζ έαθεπακ ηα εαοιάζζα ένβα ημο.  

Ψαθ. 77,33 ηαὶ ἐλέθζπμκ ἐκ ιαηαζυηδηζ αἱ ιέναζ αὐηκ ηαὶ ηὰ ἔηδ αὐηκ ιεηὰ 

ζπμοδξ.  

Ταθ. 77,33 Δπέναζακ ιαηαίςξ ηαζ αζηυπςξ ηαξ διέναξ ηςκ. Ξμθφ βνήβμνα έθοβακ, 



πςνίξ ηακέκα ηανπυκ ανεηήξ, ηα έηδ ηδξ γςήξ ηςκ.  

Ψαθ. 77,34 ὅηακ ἀπέηηεζκεκ αὐημφξ, ηυηε ἐλεγήημοκ αὐηὸκ ηαὶ ἐπέζηνεθμκ ηαὶ 

ὤνενζγμκ πνὸξ ηὸκ Θεὸκ  

Ταθ. 77,34 Νηακ μ Θονζμξ ημοξ πανέδζδεκ εζξ εάκαημκ, πνμξ ηζιςνίακ ηαζ 

παζδαβςβίακ, ηυηε εγδημφζακ αοηυκ ιε γήθμκ, επέζηνεθακ εζξ αοηυκ ηαζ 

απυ ημκ ααεφκ υνενμκ ηαηέθεοβακ πνμξ αοηυκ δζα ηδξ πνμζεοπήξ.  

Ψαθ. 77,35 ηαὶ ἐικήζεδζακ ὅηζ ὁ Θεὸξ αμδεὸξ αὐηκ ἐζηζ ηαὶ ὁ Θεὸξ ὁ 

Ὕρζζημξ θοηνςηὴξ αὐηκ ἐζηζ.  

Ταθ. 77,35 Ρμηε εκεεοιμφκημ, υηζ μ Θευξ είκαζ μ πακημδφκαιμξ αμδευξ ηςκ, υηζ μ 

Θευξ μ ρζζημξ είκαζ μ εθεοεενςηήξ ηαζ ζςηήν ηςκ.  

Ψαθ. 77,36 ηαὶ βάπδζακ αὐηὸκ ἐκ ηῶ ζηυιαηζ αὐηκ ηαὶ ηῆ βθχζζῃ αὐηκ 

ἐρεφζακημ αὐηῶ,  

Ταθ. 77,36 Αθθά ημκ δβάπδζακ επζθακεζαηχξ, ιυκμκ ιε ημ ζηυια ηςκ, εκχ ιε ηα 

θυβζα ηςκ ηαζ ιε ηδκ άθθδκ ζοιπενζθμνάκ ηςκ ερεφζεδζακ απεκακηί 

ημο, εθένεδζακ ακεζθζηνζκχξ.  

Ψαθ. 77,37  δὲ ηανδία αὐηκ μὐη εὐεεῖα ιεη᾿ αὐημῦ, μὐδὲ ἐπζζηχεδζακ ἐκ ηῆ 

δζαεήηῃ αὐημῦ.  

Ταθ. 77,37 Γζυηζ δ ηανδία ηςκ δεκ ήημ εοεεία απέκακηζ ημο Θεμφ ηαζ δεκ εθάκδζακ 

πζζημί εζξ ηαξ οπμπνεχζεζξ, πμο ακέθααακ δζα ηδξ Γζαεήηδξ απέκακηζ 

ημο Θεμφ.  

Ψαθ. 77,38 αὐηὸξ δέ ἐζηζκ μἰηηίνιςκ ηαὶ ἱθάζηεηαζ ηαῖξ ἁιανηίαζξ αὐηκ ηαὶ μὐ 

δζαθεενεῖ ηαὶ πθδεοκεῖ ημῦ ἀπμζηνέραζ ηὸκ εοιὸκ αὐημῦ ηαὶ μὐπὶ 

ἐηηαφζεζ πᾶζακ ηὴκ ὀνβὴκ αὐημῦ.  

Ταθ. 77,38 Ν Θευξ υιςξ είκαζ εθεήιςκ ηαζ έδεζπκε ημ έθευξ ημο εζξ ηαξ αιανηίαξ 

αοηχκ. Γεκ δεέθδζε κα ημοξ ηαηαζηνέρδ. Δζξ πμθοανίειμοξ πενζζηάζεζξ 

ακέζηεζθε ηαζ απειάηνοκε ημκ εοιυκ ημο· δεκ αθήηε κα ακάρδ ηαζ κα 



εηζπάζδ υθδ δ μνβή ημο εκακηίμκ ηςκ.  

Ψαθ. 77,39 ηαὶ ἐικήζεδ ὅηζ ζάνλ εἰζζ, πκεῦια πμνεουιεκμκ ηαὶ μὐη 

ἐπζζηνέθμκ.  

Ταθ. 77,39 Δίπεκ οπ' υρζκ ημο μ Θονζμξ, υηζ αοημί μζ αιανηάκμκηεξ ήζακ αδφκαηεξ 

ζάνηεξ, πκμή ακέιμο πεναζηζηή, δ μπμία δεκ επζζηνέθεζ πάθζκ.  

Ψαθ. 77,40 πμζάηζξ πανεπίηνακακ αὐηὸκ ἐκ ηῆ ἐνήιῳ, πανχνβζζακ αὐηὸκ ἐκ βῆ 

ἀκφδνῳ;  

Ταθ. 77,40 Ξμζεξ ηαζ πυζεξ θμνέξ ημκ επίηνακακ πμθφ εζξ ηδκ ένδιμκ, ημκ 

ελχνβζζακ εζξ ηυπμκ άκοδνμκ!  

Ψαθ. 77,41 ηαὶ ἐπέζηνερακ ηαὶ ἐπείναζακ ηὸκ Θεὸκ ηαὶ ηὸκ ἅβζμκ ημῦ Ἰζναὴθ 

πανχλοκακ.  

Ταθ. 77,41 Θαζ εζξ άθθαξ πενζπηχζεζξ εζηνάθδζακ, δζα κα απμιαηνοκεμφκ απυ 

αοηυκ. Δεεζακ οπυ δμηζιαζίακ ηαζ πεζναζιυκ ηοκ Θευκ ηςκ· ελχνβζζακ 

ημκ άβζμκ αοηυκ Θονζμκ ημο ζζναδθζηζημφ θαμφ. 

Ψαθ. 77,42 ηαὶ μὐη ἐικήζεδζακ ηξ πεζνὸξ αὐημῦ, ιέναξ, ἥξ ἐθοηνχζαημ 

αὐημὺξ ἐη πεζνὸξ εθίαμκημξ,  

Ταθ. 77,42 Γεκ εκεεοιήεδζακ ηδκ πακημδφκαιμκ ηαζ ζημνβζηήκ δζ' αοημφξ δελζάκ 

ημο, ιε ηδκ μπμίακ ηαηά ηδκ ζζημνζηήκ εηείκδκ διένακ ημοξ εβθφηςζεκ 

απυ ηα πένζα ημο ηαηαεθίαμκημξ αοημφξ Φαναχ.  

Ψαθ. 77,43 ὡξ ἔεεημ ἐκ Αἰβφπηῳ ηὰ ζδιεῖα αὐημῦ ηαὶ ηὰ ηέναηα αὐημῦ ἐκ 

πεδίῳ Τάκεςξ.  

Ταθ. 77,43 Δθδζιυκδζακ, πςξ μ Θευξ εζξ ηδκ Αίβοπημκ έδεζλε ηα ηαηαπθδηηζηά 

ζδιεία, πμο ειανηονμφζακ ηδκ πακημδοκαιίακ ημο, ηα ηενάζηζα 

πνςημθακή ένβα πμο είπε ηάιεζ εζξ ηδκ πεδζάδα Ρακεςξ ηαζ ηα μπμία 

εβέιζζακ θυαμκ ηαζ ηνυιμκ ημοξ Αζβοπηίμοξ.  



Ψαθ. 77,44 ηαὶ ιεηέζηνερεκ εἰξ αἷια ημὺξ πμηαιμὺξ αὐηκ ηαὶ ηὰ ὀιανήιαηα 

αὐηκ, ὅπςξ ιὴ πίςζζκ·  

Ταθ. 77,44 Δθδζιυκδζακ, υηζ μ Θονζμξ ιεηέααθε ημ φδςν ηςκ πμηαιχκ εζξ αίια, 

υπςξ επίζδξ ηαζ ηα ανυπζκα κενά ηςκ δελαιεκχκ ηςκ δζα κα ιδ 

διπμνμφκ κα πίμοκ μζ Αζβφπηζμζ.  

Ψαθ. 77,45 ἐλαπέζηεζθεκ εἰξ αὐημὺξ ηοκυιοζακ, ηαὶ ηαηέθαβεκ αὐημφξ, ηαὶ 

αάηναπμκ, ηαὶ δζέθεεζνεκ αὐημφξ·  

Ταθ. 77,45 Ν Θονζμξ ελαπέζηεζθεκ επίζδξ εκακηίμκ ηςκ Αζβοπηίςκ ηοκυιοζακ, δ 

μπμία ημοξ ηαηέθαβε, ηαζ ααηνάπμοξ μζ μπμίμζ ιεηέδςζακ εζξ αοημφξ 

θεμνμπμζμφξ ηαζ ιμθοζιαηζηάξ αζεεκείαξ.  

Ψαθ. 77,46 ηαὶ ἔδςηε ηῆ ἐνοζίαῃ ημὺξ ηανπμὺξ αὐηκ ηαὶ ημὺξ πυκμοξ αὐηκ 

ηῆ ἀηνίδζ·  

Ταθ. 77,46 Ξανέδςηεκ εζξ ηδκ ζηςνίαζζκ ημοξ ηανπμφξ ηςκ αβνχκ ηςκ, ηαζ ημοξ 

ηυπμοξ ηςκ ηαθθζενβδιέκςκ αβνχκ ηςκ εζξ ηαξ αηνίδαξ.  

Ψαθ. 77,47 ἀπέηηεζκεκ ἐκ παθάγῃ ηὴκ ἄιπεθμκ αὐηκ ηαὶ ηὰξ ζοηαιίκμοξ αὐηκ 

ἐκ ηῆ πάπκῃ·  

Ταθ. 77,47 Θαηέζηνερε ηα αιπέθζα ηςκ ιε πάθαγακ ηαζ ηαξ ζοημιμνέαξ ηςκ ιε 

παβςκζά.  

Ψαθ. 77,48 ηαὶ πανέδςηεκ εἰξ πάθαγακ ηὰ ηηήκδ αὐηκ ηαὶ ηὴκ ὕπανλζκ αὐηκ 

ηῶ πονί·  

Ταθ. 77,48 Ξανέδςηεκ εζξ ηαηαζηνεπηζηήκ εακαηδθυνμκ πάθαγακ ηα γχα ηςκ ηαζ 

ηδκ οπυθμζπμκ πενζμοζίακ ηςκ πανέδςζεκ ζημ πον ηςκ ηεναοκχκ ημο.  

Ψαθ. 77,49 ἐλαπέζηεζθεκ εἰξ αὐημὺξ ὀνβὴκ εοιμῦ αὐημῦ, εοιὸκ ηαὶ ὀνβὴκ ηαὶ 

εθῖρζκ, ἀπμζημθὴκ δζ᾿ ἀββέθςκ πμκδνκ.  

Ταθ. 77,49 Δλαπέθοζεκ εκακηίμκ ηςκ ηδκ ηζιςνυκ μνβήκ ηδξ αβακαηηήζεχξ ημο, 



εοιυκ ηαζ μνβήκ ηαζ εθίρζκ, δεζκά θμαενά, ηα μπμία έζηεζθε ιε 

ελμθμενεοηάξ αββέθμοξ.  

Ψαθ. 77,50 ὡδμπμίδζε ηνίαμκ ηῆ ὀνβῆ αὐημῦ ηαὶ μὐη ἐθείζαημ ἀπὸ εακάημο 

ηκ ροπκ αὐηκ ηαὶ ηὰ ηηήκδ αὐηκ εἰξ εάκαημκ ζοκέηθεζζε  

Ταθ. 77,50 Αθήηε κα εηδδθςεή αζοβηνάηδημξ δ μνβή ημο, δεκ εθοπήεδ ηδκ γςήκ 

ηςκ ηαζ δεκ επνμθφθαλεκ αοημφξ απυ ημκ εάκαημκ ηαζ αοηά αηυιδ ηα 

ηαημζηίδζα γχα ηςκ ηα ζοκέηθεζζεκ ιέζα εζξ ηαξ παβίδαξ ημο εακάημο 

ηαζ ηδξ ηαηαζηνμθήξ.  

Ψαθ. 77,51 ηαὶ ἐπάηαλε πᾶκ πνςηυημημκ ἐκ βῆ Αἰβφπηῳ, ἀπανπὴκ πακηὸξ 

πυκμο αὐηκ ἐκ ημῖξ ζηδκχιαζζ Χάι,  

Ταθ. 77,51 Δηηφπδζε ιε εάκαημκ υθα ηα πνςηυημηα ηδξ βδξ Αζβφπημο· αοηά πμο 

απμηεθμφκ ηδκ απανπήκ ηςκ πυκςκ ηδξ ηεηκμπμζΐαξ ζημοξ μίημοξ ηςκ 

Αζβοπηίςκ, ηςκ απμβυκςκ αοηχκ ημο Σαι.  

Ψαθ. 77,52 ηαὶ ἀπῆνεκ ὡξ πνυααηα ηὸκ θαὸκ αὐημῦ ηαὶ ἀκήβαβεκ αὐημὺξ ὡζεὶ 

πμίικζμκ ἐκ ἐνήιῳ  

Ταθ. 77,52 Ακέθααε δε μ Θονζμξ ςξ ζημνβζηυξ πμζιήκ ημκ ζζναδθζηζηυκ θαυκ, ςζάκ 

πνυααηά ημο, ηαζ ηα ςδήβδζεκ ςξ ζδζηυκ ημο πμίικζμκ δζα ιέζμο ηδξ 

ενήιμο.  

Ψαθ. 77,53 ηαὶ ὡδήβδζεκ αὐημὺξ ἐπ᾿ ἐθπίδζ, ηαὶ μὐη ἐδεζθίαζακ, ηαὶ ημὺξ 

ἐπενμὺξ αὐηκ ἐηάθορε εάθαζζα.  

Ταθ. 77,53 Αοηυξ ημοξ ςδήβδζε, ημοξ εκέπκεοζεκ εθπίδα ηαζ εάννμξ, χζηε εηείκμζ 

δεκ εδεζθίαζακ ηαηά ηδκ δζάααζζκ ηδξ Δνοενάξ Θαθάζζδξ. Ρμοξ δε 

επενμφξ ηςκ ημοξ εζηέπαζε ηαζ ημοξ έπκζγεκ δ εάθαζζα.  

Ψαθ. 77,54 ηαὶ εἰζήβαβεκ αὐημὺξ εἰξ ὄνμξ ἁβζάζιαημξ αὐημῦ, ὄνμξ ημῦημ, ὃ 

ἐηηήζαημ  δελζὰ αὐημῦ,  

Ταθ. 77,54 Ρμοξ εζζήβαβε ηαηυπζκ εζξ ηδκ βδκ ηδξ Δπαββεθίαξ, εζξ ηδκ μπμίακ 



ορχκεηαζ ημ υνμξ Πζχκ ημ άβζμκ, πνμξ θαηνείακ αοημφ, ημ υνμξ αοηυ ημ 

μπμίμκ ηαηέηηδζεκ δ πακημδφκαιμξ δελζά ημο.  

Ψαθ. 77,55 ηαὶ ἐλέααθεκ ἀπὸ πνμζχπμο αὐηκ ἔεκδ ηαὶ ἐηθδνμδυηδζεκ αὐημὺξ 

ἐκ ζπμζκίῳ ηθδνμδμζίαξ ηαὶ ηαηεζηήκςζεκ ἐκ ημῖξ ζηδκχιαζζκ 

αὐηκ ηὰξ θοθὰξ ημῦ Ἰζναήθ.  

Ταθ. 77,55 Δδζςλε ειπνυξ απυ αοημφξ ηα εζδςθμθαηνζηά έεκδ ηαζ ειμίναζε ηδκ 

πχνακ εηείκςκ εζξ αοημφξ ιε ζπμζκί ηαηαιεηνήζεςξ· ηαζ εηεί υπμο 

πνμδβμοιέκςξ ηαημζημφζακ μζ θαμί εηείκμζ, εβηαηέζηδζε ηαξ θοθάξ ημο 

Ηζναήθ.  

Ψαθ. 77,56 ηαὶ ἐπείναζακ ηαὶ πανεπίηνακακ ηὸκ Θεὸκ ηὸκ Ὕρζζημκ ηαὶ ηὰ 

ιανηφνζα αὐημῦ μὐη ἐθοθάλακημ  

Ταθ. 77,56 Αοημί υιςξ έεεζακ οπυ δμηζιαζίακ ημκ Θευκ, πανεπίηνακακ ηαζ 

ελχνβζζακ ημκ ρζζημκ, ηαζ ηαξ εκημθάξ αοημφ δεκ εηήνδζακ.  

Ψαθ. 77,57 ηαὶ ἀπέζηνερακ ηαὶ εέηδζακ, ηαεὼξ ηαὶ μἱ παηένεξ αὐηκ, 

ιεηεζηνάθδζακ εἰξ ηυλμκ ζηνεαθὸκ  

Ταθ. 77,57 Απειαηνφκεδζακ απυ αοηυκ, δνκήεδζακ ηαζ πανέαδζακ ηαξ εκημθάξ 

ημο, υπςξ ηαζ μζ πνυβμκμί ηςκ, ηαζ έβζκακ ςζάκ ημ ζηνεαθυκ ηυλμκ, πμο 

δεκ νίπηεζ ιε εοεοαμθίακ.  

Ψαθ. 77,58 ηαὶ πανχνβζζακ αὐηὸκ ἐκ ημῖξ αμοκμῖξ αὐηκ, ηαὶ ἐκ ημῖξ βθοπημῖξ 

αὐηκ πανεγήθςζακ αὐηυκ.  

Ταθ. 77,58 Ρμκ ελχνβζζακ ιε ηδκ εζδςθμθαηνείακ ηςκ επάκς εζξ ηα υνδ. 

Ξνμεηάθεζακ ηδκ γδθμηοπίακ ημο ιε ηα βθοπηά είδςθα, πμο εθάηνεοακ 

εηεί.  

Ψαθ. 77,59 ἢημοζεκ ὁ Θεὸξ ηαὶ ὑπενεῖδε ηαὶ ἐλμοδέκςζε ζθυδνα ηὸκ Ἰζναήθ.  

Ταθ. 77,59 Ν Θονζμξ ήημοζε ηαξ εζδςθμθαηνζηάξ αοηχκ πνμαεοπάξ, απέζηνερεκ 

απυ αοημφξ ημ αθέιια ημο, δζα κα ιδ ημοξ αθέπδ, ηαζ πανέδςζεκ εζξ 



ελμοεέκςζακ ηαζ ηαηαθνυκδζζκ ιεβάθδκ ημκ ζζναδθζηζηυκ θαυκ.  

Ψαθ. 77,60 ηαὶ ἀπχζαημ ηὴκ ζηδκὴκ Σζθχι, ζηήκςια, ὃ ηαηεζηήκςζεκ ἐκ 

ἀκενχπμζξ.  

Ταθ. 77,60 Απχεδζε ηαζ εζηένδζε ηδκ πυθζκ Πδθχι απυ ηδκ πνμζηαζίακ ημο, ηδκ 

μπμίακ πυθζκ μ ίδζμξ είπεκ εηθέλεζ, δζα κα εβηαηαζηαεή ιεηαλφ ηςκ 

ακενχπςκ δ Πηδκή ημο Κανηονίμο ημο.  

Ψαθ. 77,61 ηαὶ πανέδςηεκ εἰξ αἰπιαθςζίακ ηὴκ ἰζπὺκ αὐηκ ηαὶ ηὴκ ηαθθμκὴκ 

αὐηκ εἰξ πεῖναξ ἐπενκ  

Ταθ. 77,61 Ξανέδςζεκ εζξ ηα πένζα ηςκ επενχκ ηςκ, ζημοξ Φζθζζηαίμοξ, ηδκ 

δφκαιίκ ηςκ, υπςξ επίζδξ ηαζ ημ θαιπνυκ ηςκ ζηυθζζια, δδθαδή ηδκ 

Θζαςηυκ ημο Κανηονίμο.  

Ψαθ. 77,62 ηαὶ ζοκέηθεζζεκ ἐκ ῥμιθαίᾳ ηὸκ θαὸκ αὐημῦ ηαὶ ηὴκ ηθδνμκμιίακ 

αὐημῦ ὑπενεῖδε.  

Ταθ. 77,62 Αθήηε κα πενζηοηθςεή μ θαυξ ημο απυ επενμφξ, μζ μπμίμζ εηναημφζακ 

βοικήκ ηδκ νμιθαίακ, ηαζ εβφνζζεκ αθθμφ ημ αθέιια ημο, υηακ αοημί, δ 

πενίθδιμξ ηθδνμκμιία ημο, εζθάγμκημ.  

Ψαθ. 77,63 ημὺξ κεακίζημοξ αὐηκ ηαηέθαβε πῦν, ηαὶ αἱ πανεέκμζ αὐηκ μὐη 

ἐπεκεήεδζακ·  

Ταθ. 77,63 Ρμοξ κεανμφξ οζμφξ ηςκ ηαηέθαβε ημ πον ημο πμθέιμο, ηαξ εοβαηέναξ δε 

πανεέκμοξ ηςκ, υηακ ςδδβμφκημ εζξ αζπιαθςζίακ ηαζ ελεοηεθζζιυκ, δεκ 

εονέεδ ηακείξ κα ηαξ πεκεήζδ.  

Ψαθ. 77,64 μἱ ἱενεῖξ αὐηκ ἐκ ῥμιθαίᾳ ἔπεζμκ, ηαὶ αἱ πναζ αὐηκ μὐ 

ηθαοεήζμκηαζ.  

Ταθ. 77,64 Νζ ζενείξ ηςκ έπεζακ εκ ζηυιαηζ νμιθαίαξ, ηαζ ηαξ πήναξ ηςκ 

ζθαβζαζεέκηςκ ακδνχκ δεκ εονέεδ ηακείξ κα ηαξ πανδβμνήζδ ηαζ κα 

ηθαφζδ ιαγή ηςκ. 



Ψαθ. 77,65 ηαὶ ἐλδβένεδ ὡξ ὁ ὑπκκ Κφνζμξ, ὡξ δοκαηὸξ ηεηναζπαθδηὼξ ἐλ 

μἴκμο,  

Ταθ. 77,65 Αθθά μ ιαηνυεοιμξ Θονζμξ δβένεδ απυ ηδκ θαζκμιεκζηήκ απναλίακ ημο, 

υπςξ εβείνεηαζ μ ελοπκχκ απυ ημκ φπκμκ ημο, υπςξ μ βίβαξ πμο 

ζοκένπεηαζ απυ ηδκ ιέεδκ ημο.  

Ψαθ. 77,66 ηαὶ ἐπάηαλε ημὺξ ἐπενμὺξ αὐημῦ εἰξ ηὰ ὀπίζς, ὄκεζδμξ αἰχκζμκ 

ἔδςηεκ αὐημῖξ.  

Ταθ. 77,66 Θαζ εηηφπδζε ημοξ επενμφξ ημο, ημοξ έηνερε πακζηυαθδημοξ εζξ θοβήκ 

ηαζ έδςηεκ εζξ αοημφξ αζςκίακ ηαηαζζπφκδκ ιε ηδκ ηαπεζκςηζηήκ ήηηακ 

ηςκ.  

Ψαθ. 77,67 ηαὶ ἀπχζαημ ηὸ ζηήκςια Ἰςζὴθ ηαὶ ηὴκ θοθὴκ θναὶι μὐη 

ἐλεθέλαημ·  

Ταθ. 77,67 Αθθά ηαζ απειάηνοκεκ απυ ηδκ πνμζηαζίακ ημο ημοξ απμβυκμοξ ημο 

Ηςζήθ, έπαοζε κα έπδ ςξ εηθεηηήκ δβειμκεφμοζακ θοθήκ ημοξ 

Δθναζιίηαξ.  

Ψαθ. 77,68 ηαὶ ἐλεθέλαημ ηὴκ θοθὴκ Ἰμφδα, ηὸ ὄνμξ ηὸ Σζχκ, ὃ βάπδζε,  

Ταθ. 77,68 Αθθά ελέθελεκ ςξ άνπμοζακ θοθήκ ηδκ θοθήκ ημο Ημφδα ηαζ ςξ ηυπμκ 

ζενυκ ημο ημ υνμξ Πζχκ, ημ μπμίμκ ζδζαζηένςξ δβάπδζεκ.  

Ψαθ. 77,69 ηαὶ ᾠημδυιδζεκ ὡξ ιμκμηένςημξ ηὸ ἁβίαζια αὐημῦ, ἐκ ηῆ βῆ 

ἐεειεθίςζεκ αὐηὴκ εἰξ ηὸκ αἰκα.  

Ταθ. 77,69 Δηεί δοδυηδζεκ μ Θονζμξ ηαζ μζημδμιήεδ ημ εοζζαζηήνζυκ ημο, 

ζζπονυηαημκ υπςξ μ ιμκυηενςξ. Δζξ ηδκ βδκ ηδξ Ξαθαζζηίκδξ 

εζηενέςζεκ αζςκίακ ηδκ θοθήκ ημο Ημφδα.  

Ψαθ. 77,70 ηαὶ ἐλεθέλαημ Γαοΐδ ηὸκ δμῦθμκ αὐημῦ ηαὶ ἀκέθααεκ αὐηὸκ ἐη ηκ 

πμζικίςκ ηκ πνμαάηςκ,  



Ταθ. 77,70 Ν Θονζμξ ελέθελεκ ςξ ααζζθέα ημκ δμφθμκ ημο Γαοίδ ηαζ ημκ επήνεκ απυ 

ηα ημπάδζα ηςκ πνμαάηςκ.  

Ψαθ. 77,71 ἐλυπζζεεκ ηκ θμπεομιέκςκ ἔθααεκ αὐηυκ πμζιαίκεζκ Ἰαηὼα ηὸκ 

δμῦθμκ αὐημῦ ηαὶ Ἰζναὴθ ηὴκ ηθδνμκμιίακ αὐημῦ  

Ταθ. 77,71 Ρμκ επήνεκ απυ εηεί, πμο αημθμοεμφζε ηα εημζιυβεκκα πνυααηα, ηαζ ημκ 

έααθε κα ηοαενκά ηαζ κα ηαεμδδβή ημοξ δμφθμοξ ημο, ημοξ απμβυκμοξ 

ημο Ηαηχα, ημοξ Ηζναδθίηαξ, μζ μπμίμζ είκαζ ζδζηή ημο ηθδνμκμιία.  

Ψαθ. 77,72 ηαὶ ἐπμίιακεκ αὐημὺξ ἐκ ηῆ ἀηαηίᾳ ηξ ηανδίαξ αὐημῦ, ηαὶ ἐκ ηῆ 

ζοκέζεζ ηκ πεζνκ αὐημῦ ὡδήβδζεκ αὐημφξ. 

Ταθ. 77,72 Ν Γαοίδ εηοαένκδζε πνάβιαηζ αοημφξ ιε άδμθμκ ηανδίακ ηαζ ημοξ 

ηαεςδήβδζεκ ζημκ δνυιμκ ημο Θεμφ ηαζ ηδξ αζθαθείαξ ιε ηα πθήνδ 

ζοκέζεςξ ένβα ημο. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 78 (Μαζ. 79) 

  

Ψαθιὸξ ηῶ Ἀζάθ. 

Ψαθ. 78,1 Ὁ Θεὸξ, ἢθεμζακ ἔεκδ εἰξ ηὴκ ηθδνμκμιίακ ζμο, ἐιίακακ ηὸκ καὸκ 

ηὸκ ἅβζυκ ζμο, ἔεεκημ Ἱενμοζαθὴι ὡξ ὀπςνμθοθάηζμκ.  

Ταθ. 78,1 Υ Θεέ, εζδςθμθαηνζηά έεκδ επήθεμκ, εκακηίμκ ηδξ ζδζηήξ ζμο 

ηθδνμκμιίαξ ηαζ ηαηεπθδιιφνζζακ ηδκ βδκ, εαεαήθςζακ ημκ άβζυκ ζμο 

καυκ ηαζ ιεηέααθακ ηδκ Ηενμοζαθήι εζξ ενείπζα, ςζάκ ιίακ 

απονμηαθφαδκ, δ μπμία είπε πνδζζιεφζεζ δζα ηδκ πνυπεζνμκ 

ζοβηέκηνςζζκ ηςκ μπςνζηχκ.  

Ψαθ. 78,2 ἔεεκημ ηὰ εκδζζιαῖα ηκ δμφθςκ ζμο ανχιαηα ημῖξ πεηεζκμῖξ ημῦ 



μὐνακμῦ, ηὰξ ζάνηαξ ηκ ὁζίςκ ζμο ημῖξ εδνίμζξ ηξ βξ·  

Ταθ. 78,2 Αθήηακ άηαθα ηα πηχιαηα ηςκ δμφθςκ ζμο, ηνμθήκ εζξ ηα πηδκά ημο 

μονακμφ, ηαζ ηαξ ζάνηαξ ηςκ ακενχπςκ ηςκ αθςζζςιέκςκ εζξ ζέ, ςξ 

αμνάκ εζξ ηα εδνία ηδξ βδξ.  

Ψαθ. 78,3 ἐλέπεακ ηὸ αἷια αὐηκ ὡζεὶ ὕδςν ηφηθῳ Ἱενμοζαθήι, ηαὶ μὐη ἤκ ὁ 

εάπηςκ.  

Ταθ. 78,3 Αθεμκμκ έποζακ ημ αίια ηςκ, ςζάκ ημ κενυ ηφηθς απυ ηδκ Ηενμοζαθήι 

ηαζ ηακείξ δεκ οπήνλε κα ημοξ εάρδ.  

Ψαθ. 78,4 ἐβεκήεδιεκ ὄκεζδμξ ημῖξ βείημζζκ ικ, ιοηηδνζζιὸξ ηαὶ πθεοαζιὸξ 

ημῖξ ηφηθῳ ικ.  

Ταθ. 78,4 Δβίκαιεκ πενίβεθςξ ηαζ ελεοηεθζζιυξ ζημοξ βεζημκζημφξ ιαξ 

εζδςθμθαηνζημφξ θαμφξ, ημοξ Κςααίηαξ, ημοξ Αιιςκίηαξ ηαζ ημοξ 

Ηδμοιαίμοξ. Δβίκαιεκ πθεοαζιυξ ηαζ ειπαζβιυξ ζημοξ πενζηοηθμφκηαξ 

ηδκ πχνακ ιαξ αθθμθφθμοξ. 

Ψαθ. 78,5 ἕςξ πυηε, Κφνζε, ὀνβζζεήζῃ εἰξ ηέθμξ, ἐηηαοεήζεηαζ ὡξ πῦν ὁ γθυξ 

ζμο;  

Ταθ. 78,5 Δςξ πυηε, Θονζε, εα μνβίγεζαζ εκακηίμκ ιαξ, πςνίξ ηαζ κα έπδ ηεθεζςιυκ 

δ μνβή ζμο; Δςξ πυηε εα ακαννζπίγεηαζ ςξ θμαενά πονηασά εκακηίμκ 

ιαξ δ γδθμηοπία ζμο;  

Ψαθ. 78,6 ἔηπεμκ ηὴκ ὀνβήκ ζμο ἐπὶ ηὰ ἔεκδ ηὰ ιὴ βζκχζημκηά ζε ηαὶ ἐπὶ 

ααζζθείαξ, αἳ ηὸ ὄκμιά ζμο μὐη ἐπεηαθέζακημ,  

Ταθ. 78,6 Πηνέρε μνιδηζηήκ ηδκ μνβήκ ζμο εκακηίμκ ηςκ εζδςθμθαηνζηχκ εεκχκ, 

ηα μπμία δεκ ζε ακαβκςνίγμοκ ςξ Θευκ ηςκ, εκακηίμκ ηςκ ααζζθείςκ, ηα 

μπμία πμηέ δεκ επεηαθέζεδζακ ημ Νκμιά ζμο.  

Ψαθ. 78,7 ὅηζ ηαηέθαβμκ ηὸκ Ἰαηχα, ηαὶ ηὸκ ηυπμκ αὐημῦ νήιςζακ.  

Ταθ. 78,7 Ρα έεκδ ηαζ αζ ααζζθείαζ αοηαί ηαηέθαβακ ημοξ απμβυκμοξ ημο Ηαηχα, 



ενήιςζακ ηδκ πχνακ ηςκ.  

Ψαθ. 78,8 ιὴ ικδζεῆξ ικ ἀκμιζκ ἀνπαίςκ· ηαπὺ πνμηαηαθααέηςζακ ιᾶξ 

μἱ μἰηηζνιμί ζμο, Κφνζε, ὅηζ ἐπηςπεφζαιεκ ζθυδνα.  

Ταθ. 78,8 Κδ εκεοιδεήξ, Θονζε, ηαξ απυ ανπαζυηαηα πνυκζα ηαζ ιέπνζ ζήιενμκ 

ζοκεπζγμιέκαξ αιανηίαξ ιαξ. Ραπέςξ, πνζκ ηαηαζηναθχιεκ, Θονζε, αξ 

ιαξ πνμθάαμοκ ηα εθέδ ζμο, δζυηζ έπμιεκ πενζπέζεζ εζξ αεθζςηάηδκ 

ηαηάζηαζζκ.  

Ψαθ. 78,9 αμήεδζμκ ιῖκ, ὁ Θευξ, ὁ ζςηὴν ικ· ἕκεηεκ ηξ δυλδξ ημῦ 

ὀκυιαηυξ ζμο, Κφνζε, ῥῦζαζ ιᾶξ ηαὶ ἱθάζεδηζ ηαῖξ ἁιανηίαζξ ικ 

ἕκεηα ημῦ ὀκυιαηυξ ζμο,  

Ταθ. 78,9 Υ Θεέ, ζο μ μπμίμξ είζαζ μ Θευξ ιαξ, μ ζςηήν ιαξ, αμήεδζέ ιαξ. Ξνμξ 

δυλακ ημο αβίμο Νκυιαηυξ ζμο, Θονζε, βθφηςζέ ιαξ απυ ημοξ επενμφξ 

ιαξ, ζοβπχνδζε ηαξ αιανηίαξ ιαξ δζα ημ Νκμιά ζμο, ημ μπμίμκ δζαθαθεί 

πάκημηε έθεμξ ηαζ εοζπθαβπκίακ.  

Ψαθ. 78,10 ιή πμηε εἴπςζζ ηὰ ἔεκδ· πμῦ ἔζηζκ ὁ Θεὸξ αὐηκ; ηαὶ βκςζεήης ἐκ 

ημῖξ ἔεκεζζκ ἐκχπζμκ ηκ ὀθεαθικ ικ  ἐηδίηδζζξ ημῦ αἵιαημξ 

ηκ δμφθςκ ζμο ημῦ ἐηηεποιέκμο.  

Ταθ. 78,10 Πχζε ιαξ, δζα κα ιδ ηαηαζηναθχιεκ ηαζ έπεζηα μζ εζδςθμθαηνζημί θαμί 

είπμοκ· Ξμο είκαζ μ Θευξ ηςκ; Αξ βίκδ θακενά ηαζ παζίβκςζημξ εζξ ηα 

εζδςθμθαηνζηά έεκδ, δζα κα ηδκ ίδςιεκ ιε ημοξ μθεαθιμφξ ιαξ ηχνα πμο 

γχιεκ, δ εη ιένμοξ ζμο δζηαία ηζιςνία ηςκ δζα ημ ποεέκ απυ αοημφξ αίια 

ηςκ δμφθςκ ζμο.  

Ψαθ. 78,11 εἰζεθεέης ἐκχπζυκ ζμο ὁ ζηεκαβιὸξ ηκ πεπεδδιέκςκ, ηαηὰ ηὴκ 

ιεβαθςζφκδκ ημῦ αναπίμκυξ ζμο πενζπμίδζαζ ημὺξ οἱμὺξ ηκ 

ηεεακαηςιέκςκ.  

Ταθ. 78,11 Ν ζηεκαβιυξ ηςκ αθοζμδειέκςκ αζπιαθχηςκ Ημοδαίςκ αξ θεάζδ 

εκχπζυκ ζμο, Θονζε. Θαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ιεβαθεζχδδ ηαζ πακημδφκαιμκ 



ζζπφκ ημο αναπίμκυξ ζμο, θάαε οπυ ηδκ πνμζηαζίακ ζμο, ζχζε ηαζ 

πενζπμζήζμο ηα παζδζά ηςκ θμκεοεέκηςκ.  

Ψαθ. 78,12 ἀπυδμξ ημῖξ βείημζζκ ικ ἑπηαπθαζίμκα εἰξ ηὸκ ηυθπμκ αὐηκ ηὸκ 

ὀκεζδζζιὸκ αὐηκ, ὃκ ὠκείδζζάκ ζε, Κφνζε.  

Ταθ. 78,12 Ακηαπυδςζε ζημοξ βεζημκζημφξ ιαξ θαμφξ ηζιςνίακ πμθθαπθαζίακ εζξ 

ηαξ ηανδίαξ ηςκ ηαζ ημκ μκεζδζζιυκ, ιε ημκ μπμίμκ αοημί ζε ςκείδζζακ, 

Θονζε.  

Ψαθ. 78,13 ιεῖξ δὲ θαυξ ζμο ηαὶ πνυααηα κμιξ ζμο ἀκεμιμθμβδζυιεεά ζμζ 

εἰξ ηὸκ αἰκα, εἰξ βεκεὰκ ηαὶ βεκεὰκ ἐλαββεθμῦιεκ ηὴκ αἴκεζίκ ζμο. 

Ταθ. 78,13 Ζιείξ δέ, μζ μπμίμζ είιεεα ζδζηυξ ζμο θαυξ ηαζ πνυααηα ηδξ ζδζηήξ ζμο 

πμίικδξ, εα ζε εοπανζζημφιεκ ηαζ εα ζε δμλάγςιεκ πάκημηε, δζα ηαξ 

εοενβεζίαξ ζμο. Θα ακαββέθθςιεκ εζξ υθαξ ηαξ βεκεάξ ηδκ δυλακ ζμο. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 79 (Μαζ. 80) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ, ὑπὲν ηκ ἀθθμζςεδζμιέκςκ· ιανηφνζμκ ηῶ Ἀζάθ, 

ραθιὸξ ὑπὲν ημῦ Ἀζζονίμο. 

Ψαθ. 79,2 Ὁ πμζιαίκςκ ηὸκ Ἰζναήθ, πνυζπεξ, ὁ ὁδδβκ ὡζεὶ πνυααηα ηὸκ 

Ἰςζήθ. ὁ ηαεήιεκμξ ἐπὶ ηκ Χενμοαίι, ἐιθάκδεζ.  

Ταθ. 79,2 Πο, μ μπμίμξ ςξ ηαθυξ ηαζ ζημνβζηυξ πμζιήκ πνμζηαηεφεζξ ηαζ 

ηαεμδδβείξ ημκ ζζναδθζηζηυκ θαυκ, ζδέ ηαζ δχζε πνμζμπήκ εζξ ηδκ 

ζοιθμνάκ, πμο ιαξ εονήηε. Πο, μ μπμίμξ μδδβείξ ςξ ζδζηά ζμο πνυααηα 

ηδκ θοθήκ ημο Ηςζήθ, ηάεδζε ςξ επί ενυκμο επάκς εζξ ηα Σενμοαίι, 

δείλε θακενά ηδκ πνμζηαζίακ ζμο.  



Ψαθ. 79,3 ἐκακηίμκ θναὶι ηαὶ Βεκζαιὶκ ηαὶ Μακαζζ ἐλέβεζνμκ ηὴκ 

δοκαζηείακ ζμο ηαὶ ἐθεὲ εἰξ ηὸ ζζαζ ιᾶξ.  

Ταθ. 79,3 Διθακίζμο πνυιαπμξ ειπνυξ εζξ ηαξ θοθάξ Δθναίι ηαζ Βεκζαιίκ ηαζ 

Κακαζζή, πμο ηαθαζπςνμφκηαζ απυ ηαξ επζδνμιάξ ηςκ Αζζονίςκ. Θέζε 

εζξ εκένβεζακ ηδκ αηαηακίηδημκ δφκαιίκ ζμο ηαζ έθα ηαπέςξ, δζα κα ιαξ 

ζχζδξ. 

Ψαθ. 79,4 ὁ Θευξ, ἐπίζηνερμκ ιᾶξ ηαὶ ἐπίθακμκ ηὸ πνυζςπυκ ζμο ηαὶ 

ζςεδζυιεεα.  

Ταθ. 79,4 Θονζε μ Θευξ, απμηαηάζηδζέ ιαξ εθεοεένμοξ ηαζ αζθαθείξ εζξ ηδκ 

πχνακ ιαξ, δείλε εοιεκέξ ημ πνυζςπυκ ζμο πνμξ διάξ ηαζ έηζζ διείξ εα 

ζςεχιεκ απυ ημκ πθήνδ υθεενμκ.  

Ψαθ. 79,5 Κφνζε ὁ Θεὸξ ηκ δοκάιεςκ, ἕςξ πυηε ὀνβίγῃ ἐπὶ ηὴκ πνμζεοπὴκ 

ηκ δμφθςκ ζμο;  

Ταθ. 79,5 Θονζε ηαζ Θεέ ηςκ επμονακίςκ ηαζ επζβείςκ δοκάιεςκ, έςξ πυηε εα 

μνβίγεζαζ εκακηίμκ ιαξ, εκακηίμκ δε ηαζ αοηήξ ηδξ πνμζεοπήξ ηςκ 

δμφθςκ ζμο;  

Ψαθ. 79,6 ρςιζεῖξ ιᾶξ ἄνημκ δαηνφςκ; ηαὶ πμηζεῖξ ιᾶξ ἐκ δάηνοζζκ ἐκ 

ιέηνῳ;  

Ταθ. 79,6 Δςξ πυηε εα ιαξ δίδδξ ακηί άνημο δάηνοα ηαζ ακηί φδαημξ εα ιαξ 

πμηίγδξ ιε πθήνεξ, ηαηά ηδκ δίηαίακ ζμο ηνίζζκ, ημ δμπείμκ απυ ηα 

δάηνοά ιαξ;  

Ψαθ. 79,7 ἔεμο ιᾶξ εἰξ ἀκηζθμβίακ ημῖξ βείημζζκ ικ, ηαὶ μἱ ἐπενμὶ ικ 

ἐιοηηήνζζακ ιᾶξ.  

Ταθ. 79,7 Καξ ηαηέζηδζεξ δζα ηαξ αιανηίαξ ιαξ ακηζηείιεκμκ ειπαζβιχκ εζξ ηα 

βεζημκζηά ιαξ έεκδ. Νζ δε επενμί ιαξ ιαξ πθεοάγμοκ ηαζ ιαξ πενζβεθμφκ.  

Ψαθ. 79,8 Κφνζε ὁ Θεὸξ ηκ δοκάιεςκ, ἐπίζηνερμκ ιᾶξ ηαὶ ἐπίθακμκ ηὸ 



πνυζςπυκ ζμο, ηαὶ ζςεδζυιεεα. (δζάραθια).  

Ταθ. 79,8 Θονζε ηαζ Θεέ ηςκ επμονακίςκ ηαζ επζβείςκ δοκάιεςκ, απμηαηάζηδζέ 

ιαξ εζξ ηδκ πχνακ ιαξ εθεοεένμοξ ηαζ αζθαθείξ. Γονζζε ηαζ δείλε ζθανυκ 

βειάημ ηαθςζφκδκ ημ πνυζςπυκ ζμο πνμξ διάξ ηαζ διείξ εα ζςεχιεκ 

απυ ημκ ελαθακζζιυκ. 

Ψαθ. 79,9 ἄιπεθμκ ἐλ Αἰβφπημο ιεηῆναξ, ἐλέααθεξ ἔεκδ ηαὶ ηαηεθφηεοζαξ 

αὐηήκ·  

Ταθ. 79,9 Ρμκ θαυκ ημο Ηζναήθ, ςζάκ πμθφηανπμκ εοθμβδιέκδκ άιπεθυκ ζμο, 

ιεηέθενεξ απυ ηδκ Αίβοπημκ εζξ ηδκ Ξαθαζζηίκδκ. Δδζςλεξ απυ εηεί ηα 

εζδςθμθαηνζηά έεκδ ηαζ ηδκ εθφηεοζεξ ηαζ ηδκ εννίγςζεξ εζξ αοηήκ.  

Ψαθ. 79,10 ὡδμπμίδζαξ ἔιπνμζεεκ αὐηξ ηαὶ ηαηεθφηεοζαξ ηὰξ ῥίγαξ αὐηξ, 

ηαὶ ἐπθήνςζε ηὴκ βκ.  

Ταθ. 79,10 Ζκμζλεξ εκχπζυκ ηδξ ηδκ μδυκ απυ Αζβφπημο ιέπνζ Ξαθαζζηίκδξ, ηδκ 

εθφηεοζεξ ιε ααεεζέξ νίγεξ ηαζ εβέιζζεκ υθδκ ηδκ Ξαθαζζηίκδκ.  

Ψαθ. 79,11 ἐηάθορεκ ὄνδ  ζηζὰ αὐηξ ηαὶ αἱ ἀκαδεκδνάδεξ αὐηξ ηὰξ ηέδνμοξ 

ημῦ Θεμῦ·  

Ταθ. 79,11 Ζ ζηζα ηδξ αιπέθμο αοηήξ εηάθορε ηα υνδ ηδξ πχναξ ηαζ αζ 

δζαηθαδχζεζξ ηδξ εζηέπαζακ ηαξ εεμθοηεφημοξ ηέδνμοξ ημο Ιζαάκμο.  

Ψαθ. 79,12 ἐλέηεζκε ηὰ ηθήιαηα αὐηξ ἕςξ εαθάζζδξ ηαὶ ἕςξ πμηαικ ηὰξ 

παναθοάδαξ αὐηξ.  

Ταθ. 79,12 Ζοδυηδζαξ ηαζ ελδπθχεδζακ πνμξ δοζιάξ ηα ηθήιαηά ηδξ, ιέπνζ ηδξ 

Κεζμβείμο Θαθάζζδξ ηαζ πνμξ ακαημθάξ μζ ηθάδμζ ηδξ ιέπνζ ημο 

Δοθνάημο ηαζ ηςκ παναπμηάιςκ ημο.  

Ψαθ. 79,13 ἱκαηί ηαεεῖθεξ ηὸκ θναβιὸκ αὐηξ ηαὶ ηνοβζζκ αὐηὴκ πάκηεξ μἱ 

παναπμνεουιεκμζ ηὴκ ὁδυκ;  



Ταθ. 79,13 Γζαηί ηχνα εηνήικζζεξ ημκ μθυβονα θνάηηδκ ηδξ, ηδκ πνμζηαζίακ ζμο, 

χζηε υθμζ μζ δζενπυιεκμζ απυ ηδκ μδυκ δζααάηαζ κα ηνοβμφκ ημοξ 

ηανπμφξ ηδξ;  

Ψαθ. 79,14 ἐθοιήκαημ αὐηὴκ ὗξ ἐη δνοιμῦ, ηαὶ ιμκζὸξ ἄβνζμξ ηαηεκειήζαημ 

αὐηήκ.  

Ταθ. 79,14 Φμαενυξ αβνζυπμζνμξ, μ Αζζφνζμξ, επέδναιεκ απυ ααάημοξ δνοιμφξ ηαζ 

ηδκ ηαηέζηνερεκ. Αβνζμξ ιμκζυξ, πενζζζυηενμκ θμαενυξ αβνζυπμζνμξ, 

πμο γδ ιυκμξ ημο, ηαηέθαβεκ αοηήκ.  

Ψαθ. 79,15 ὁ Θεὸξ ηκ δοκάιεςκ, ἐπίζηνερμκ δή, ηαὶ ἐπίαθερμκ ἐλ μὐνακμῦ 

ηαὶ ἴδε ηαὶ ἐπίζηεραζ ηὴκ ἄιπεθμκ ηαφηδκ  

Ταθ. 79,15 Υ Θεέ ηςκ μονακίςκ ηαζ επζβείςκ δοκάιεςκ, ζηνέρε ηαζ πάθζκ ζθανυκ ημ 

πνυζςπυκ ζμο πνμξ αοηήκ. Οζλε έκα αθέιια ηαθςζφκδξ ηαζ ζημνβήξ απυ 

ημκ μονάκζυκ ζμο ενυκμκ ηαζ ίδε ηαζ επίζηεραζ ηδκ άιπεθμκ αοηήκ.  

Ψαθ. 79,16 ηαὶ ηαηάνηζζαζ αὐηήκ, ἡκ ἐθφηεοζεκ  δελζά ζμο, ηαὶ ἐπὶ οἱὸκ 

ἀκενχπμο, ὃκ ἐηναηαίςζαξ ζεαοηῶ.  

Ταθ. 79,16 Δπακάθενέ ηδκ εζξ ηδκ πνμηένακ εαθενυηδηα, ηδκ αζθάθεζακ ηαζ ηδκ 

ηανπμθμνίακ, αοηήκ, ηδκ μπμίακ εθφηεοζεκ δ δελζά ζμο. Δπίαθερε ιε 

εοιέκεζακ ηαζ ζημνβήκ ζημκ άκενςπμκ εηείκμκ, ζημκ μπμίμκ ζο έδςζεξ 

ηδκ ζζπφκ κα άνπδ επί ημο έεκμοξ ζμο πνμξ δυλακ ημο Νκυιαηυξ ζμο.  

Ψαθ. 79,17 ἐιπεπονζζιέκδ πονὶ ηαὶ ἀκεζηαιιέκδ· ἀπὸ ἐπζηζιήζεςξ ημῦ 

πνμζχπμο ζμο ἀπμθμῦκηαζ.  

Ταθ. 79,17 Ζ πχνα ιαξ έπεζ ηαηαηαή, έπεζ ακαζηαθδ. Νζ Ηζναδθίηαζ ηζκδοκεφμοκ κα 

παεμφκ απυ ημοξ εθέβπμοξ ηαζ ηαξ ηζιςνίαξ ημο ςνβζζιέκμο πνμζχπμο 

ζμο.  

Ψαθ. 79,18 βεκδεήης  πείν ζμο ἐπ᾿ ἄκδνα δελζᾶξ ζμο ηαὶ ἐπὶ οἱὸκ ἀκενχπμο, 

ὃκ ἐηναηαίςζαξ ζεαοηῶ·  



Ταθ. 79,18 Αξ έθεδ πνμζηαηεοηζηή δ πακημδφκαιμξ πείν ζμο ζημκ άκδνα εηείκμκ, 

ημκ μπμίμκ ζο εα ηζιήζδξ ηαζ εα εέζδξ αοηυκ εη δελζχκ ζμο, ηαζ ζημκ 

οζυκ ακενχπμο ημκ μπμίμκ ακέδεζλεξ ζο ηναηαζυκ πνμξ δυλακ ημο 

Νκυιαηυξ ζμο.  

Ψαθ. 79,19 ηαὶ μὐ ιὴ ἀπμζηιεκ ἀπὸ ζμῦ, γςχζεζξ ιᾶξ, ηαὶ ηὸ ὄκμιά ζμο 

ἐπζηαθεζυιεεα.  

Ταθ. 79,19 πμζπυιεεα δε υθμζ, υηζ δεκ εα απμιαηνοκεχιεκ πθέμκ απυ ζέ. Πο δε εα 

ιαξ ακαγςμβμκήζδξ ηαζ διείξ εα επζηαθμφιεεα ημ υκμιά ζμο.  

Ψαθ. 79,20 Κφνζε ὁ Θεὸξ ηκ δοκάιεςκ, ἐπίζηνερμκ ιᾶξ ηαὶ ἐπίθακμκ ηὸ 

πνυζςπυκ ζμο, ηαὶ ζςεδζυιεεα. 

Ταθ. 79,20 Υ Θονζε ηαζ Θεέ ηςκ εκ μονακμίξ ηαζ επί βδξ δοκάιεςκ, απμηαηάζηδζέ 

ιαξ εθεοεένμοξ ηαζ αζθαθείξ εζξ ηδκ πχνακ ιαξ, δείλε ζθανυκ ημ 

πνυζςπυκ ζμο εζξ διάξ ηαζ διείξ εα δζαθφβςιεκ ηδκ ηεθείακ 

ηαηαζηνμθήκ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 80 (Μαζ. 81) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ, ὑπὲν ηκ θδκκ· ραθιὸξ ᾠδξ ηῶ Ἀζάθ. 

Ψαθ. 80,2 Ἀβαθθζᾶζεε ηῶ Θεῶ ηῶ αμδεῶ ικ, ἀθαθάλαηε ηῶ Θεῶ Ἰαηχα·  

Ταθ. 80,2 Ξθδιιονίζαηε υθμζ απυ αβαθθίαζζκ ηαζ πανάκ δία ημκ Θευκ, πμο είκαζ 

αμδευξ ιαξ. Αθαθάλαηε υθμζ πνμξ δυλακ ημο Θεμφ, ημκ μπμίμκ επίζηεοε 

ηαζ εθάηνεοε μ βεκάνπδξ ιαξ μ Ηαηχα.  

Ψαθ. 80,3 θάαεηε ραθιὸκ ηαὶ δυηε ηφιπακμκ, ραθηήνζμκ ηενπκὸκ ιεηὰ 

ηζεάναξ·  



Ταθ. 80,3 Ανπίζαηε κα ράθθεηε ζεζξ μζ Ιεοίηαζ, δχζαηε ζημοξ ηοιπακζζηάξ ημ 

ηφιπακμκ ηαζ ζημοξ άθθμοξ ιμοζζημφξ ραθηήνζμκ ηενπκυκ ηαζ ηζεάνακ, 

δζα κα ζοκμδεφμοκ ημοξ φικμοξ ζαξ.  

Ψαθ. 80,4 ζαθπίζαηε ἐκ κεμιδκίᾳ ζάθπζββζ, ἐκ εὐζήιῳ ιένᾳ ἑμνηξ ὑικ·  

Ταθ. 80,4 Πεζξ μζ ζενείξ ζαθπίζαηε ιε ηδκ ζενάκ ζάθπζββα ηαηά ηδκ πνχηδκ ημο 

εαδυιμο ιδκυξ Ρζζνή, ηαηά ηδκ ελυπςξ επίζδιμκ διένακ ηδξ ιεβάθδξ 

εμνηήξ ζαξ.  

Ψαθ. 80,5 ὅηζ πνυζηαβια ηῶ Ἰζναήθ ἐζηζ ηαὶ ηνῖια ηῶ Θεῶ Ἰαηχα.  

Ταθ. 80,5 Γζυηζ δ εμνηή αοηή είκαζ πνυζηαβια ημο Θεμφ πνμξ ημκ ζζναδθζηζηυκ 

θαυκ, εκημθή ημο Θεμφ πνμξ ημοξ απμβυκμοξ ημο Ηαηχα. 

Ψαθ. 80,6 ιανηφνζμκ ἐκ ηῶ Ἰςζὴθ ἔεεημ αὐηὸκ ἐκ ηῶ ἐλεθεεῖκ αὐηὸκ ἐη βξ 

Αἰβφπημο· βθζζακ, ἡκ μὐη ἔβκς, ἢημοζεκ·  

Ταθ. 80,6 Ρμκ Λμιμκ αοηυκ, πμο ηαεμνίγεζ ηαξ επζζήιμοξ εμνηάξ, έδςζεκ μ Θονζμξ 

εκ ιέζς ημο θαμφ, ηςκ αδεθθχκ ημο Ηςζήθ, υηακ αοημί έθοβακ 

εθεφεενμζ απυ ηδκ Αίβοπημκ. Ρμηε αοημί ήημοζακ βθχζζακ, ηδκ μπμίακ 

πμηέ άθθμηε δεκ είπακ βκςνίζεζ. 

Ψαθ. 80,7 ἀπέζηδζεκ ἀπὸ ἄνζεςκ ηὸκ κημκ αὐημῦ, αἱ πεῖνεξ αὐημῦ ἐκ ηῶ 

ημθίκῳ ἐδμφθεοζακ.  

Ταθ. 80,7 Ν Θονζμξ απήθθαλε ηδκ νάπζκ ηςκ απυ ηα αανέα θμνηία, ηαζ αζ πείνεξ 

ηςκ, πμο εδμφθεοακ έςξ ηυηε εζξ ηα ημθίκζα δζα ηδκ ιεηαθμνάκ πδθμφ, 

απδθεοεενχεδζακ. 

Ψαθ. 80,8 ἐκ εθίρεζ ἐπεηαθέζς ιε, ηαὶ ἐῤῥοζάιδκ ζε· ἐπήημοζά ζμο ἐκ 

ἀπμηνφθῳ ηαηαζβίδμξ, ἐδμηίιαζά ζε ἐπὶ ὕδαημξ ἀκηζθμβίαξ. 

(δζάραθια).  

Ταθ. 80,8 Δγήηδζεξ ηδκ αμήεεζάκ ιμο, υηακ εονίζηεημ οπυ αάνμξ ιεβάθδξ εθίρεςξ 

ηαζ εβχ ζε εβθφηςζα απυ ηαξ ζοιθμνάξ. Πε ήημοζα ηνοιιέκμξ ζημκ 



βκυθμκ ηαζ ηαξ αζηναπάξ ηδξ ηαηαζβίδμξ. Πε εδμηίιαζα ηυηε ηαζ ζο 

έδεζλεξ πμζυξ είζαζ ζημ φδςν ηδξ ακηζθμβίαξ ζμο, ηυηε πμο εβυββοζεξ 

εκακηίμκ ιμο.  

Ψαθ. 80,9 ἄημοζμκ, θαυξ ιμο, ηαὶ δζαιανηφνμιαί ζμζ, Ἰζναήθ, ἐὰκ ἀημφζῃξ 

ιμο,  

Ταθ. 80,9 Αημοζε θαέ ιμο, ηδκ έκημκμκ δζαιανηονίακ ιμο ηαζ πνμηνμπήκ. 

Ηζναδθζηζηέ θαέ ιμο, εάκ εα ιε αημφζδξ  

Ψαθ. 80,10 μὐη ἔζηαζ ἐκ ζμὶ Θεὸξ πνυζθαημξ, μὐδὲ πνμζηοκήζεζξ Θεῶ 

ἀθθμηνίῳ·  

Ταθ. 80,10 δεκ εα πνέπεζ κα οπάνπδ εζξ ζε άθθμξ κέμξ εευξ, δεκ πνέπεζ πμηέ κα 

πνμζηοκήζδξ λέκμκ εευκ,  

Ψαθ. 80,11 ἐβὼ βάν εἰιζ Κφνζμξ ὁ Θευξ ζμο ὁ ἀκαβαβχκ ζε ἐη βξ Αἰβφπημο· 

πθάηοκμκ ηὸ ζηυια ζμο, ηαὶ πθδνχζς αὐηυ.  

Ταθ. 80,11 δζυηζ εβχ είιαζ μ Θονζμξ ηαζ Θευξ ζμο, μ μπμίμξ ζε δθεοεένςζα ηαζ ζε 

ηαεςδήβδζα απυ ηδκ βδκ ηδξ Αζβφπημο έςξ εζξ ηδκ Ξαθαζζηίκδκ. Ακμζλε 

δζάπθαηα ημ ζηυια ζμο, πνμζεοπυιεκμξ ηαζ δμλμθμβχκ ειέ, ηαζ εβχ εα 

ζηακμπμζήζς ηα αζηήιαηά ζμο.  

Ψαθ. 80,12 ηαὶ μὐη ἢημοζεκ ὁ θαυξ ιμο ηξ θςκξ ιμο, ηαὶ Ἰζναὴθ μὐ 

πνμζέζπε ιμζ·  

Ταθ. 80,12 Ν θαυξ ιμο υιςξ δεκ ήημοζε ηδκ θςκήκ ιμο ηαζ μζ Ηζναδθίηαζ δεκ 

έδςζακ πνμζμπήκ εζξ ειέ.  

Ψαθ. 80,13 ηαὶ ἐλαπέζηεζθα αὐημὺξ ηαηὰ ηὰ ἐπζηδδεφιαηα ηκ ηανδζκ αὐηκ, 

πμνεφζμκηαζ ἐκ ημῖξ ἐπζηδδεφιαζζκ αὐηκ.  

Ταθ. 80,13 Γζα ημφημ ηαζ εβχ ημοξ αθήηα κα πμνεφςκηαζ ζφιθςκα ιε ηαξ εκυπμοξ 

επζεοιίαξ ηςκ αιανηςθχκ ηανδζχκ ηςκ, κα πμνεφςκηαζ ηαζ κα 

ζοιπενζθένμκηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ζημηζζιέκδκ εέθδζζκ ηαζ δζάεεζίκ 



ηςκ.  

Ψαθ. 80,14 εἰ ὁ θαυξ ιμο ἢημοζέ ιμο, Ἰζναὴθ ηαῖξ ὁδμῖξ ιμο εἰ ἐπμνεφεδ,  

Ταθ. 80,14 Δάκ μ θαυξ ιμο ιε ήημοεκ, εάκ μ ζζναδθζηζηυξ θαυξ επμνεφεημ ζημοξ 

δνυιμοξ ιμο, αιέζςξ  

Ψαθ. 80,15 ἐκ ηῶ ιδδεκὶ ἂκ ημὺξ ἐπενμὺξ αὐηκ ἐηαπείκςζα ηαὶ ἐπὶ ημὺξ 

εθίαμκηαξ αὐημὺξ ἐπέααθμκ ἂκ ηὴκ πεῖνά ιμο.  

Ταθ. 80,15 ηαζ ζημ ιδδέκ εα είπα ηαπεζκχζεζ ημοξ επενμφξ ηςκ ηαζ εα άπθςκα 

αανείακ ηαζ ηζιςνυκ ηδκ πείνα ιμο εκακηίμκ εηείκςκ, μζ μπμίμζ ημοξ 

ηαηαεθίαμοκ ηαζ ημοξ ηαπεζκχκμοκ.  

Ψαθ. 80,16 μἱ ἐπενμὶ Κονίμο ἐρεφζακημ αὐηῶ, ηαὶ ἔζηαζ ὁ ηαζνὸξ αὐηκ εἰξ ηὸκ 

αἰκα.  

Ταθ. 80,16 Νζ επενμί ημο Θονίμο εα δκαβηάγμκημ, έζης ηαζ οπμηνζηζηχξ, κα 

δδθχζμοκ οπμηαβήκ εζξ αοηυκ, εκχ μ θαυξ ημο Ηζναήθ εα έιεκεκ 

εζνδκζηυξ ηαζ εοηοπήξ πακημηεζκά.  

Ψαθ. 80,17 ηαὶ ἐρχιζζεκ αὐημὺξ ἐη ζηέαημξ πονμῦ ηαὶ ἐη πέηναξ ιέθζ 

ἐπυνηαζεκ αὐημφξ. 

Ταθ. 80,17 Ρμηε μ Θευξ ημοξ έενερεκ εζξ ηδκ ένδιμκ ιε ημ πθέμκ εηθεηηυκ άθεονμκ 

ημο ζίημο ηαζ ημοξ επυνηαζε ιε άθεμκμκ ιέθζ απυ ηδκ λδνάκ ηαζ άβμκμκ 

πέηνακ. Δηζζ ηαζ ηχνα εα ημοξ δζέηνεθε ηαζ εα ημοξ επυνηαζκε, εάκ 

οπήημομκ εζξ ηαξ εκημθάξ ημο. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 81 (Μαζ. 82) 

  



Ψαθιὸξ ηῶ Ἀζάθ. 

Ψαθ. 81,1 Ὁ Θεὸξ ἔζηδ ἐκ ζοκαβςβῆ εεκ, ἐκ ιέζῳ δὲ εεμὺξ δζαηνζκεῖ.  

Ταθ. 81,1 Ν Θευξ εζηάεδ ακάιεζα εζξ ζοβηέκηνςζζκ ηςκ ηνζηχκ ηαζ ανπυκηςκ ηδξ 

Ημοδαίαξ. Δκ ιέζς δε αοηχκ ςξ οπένηαημξ Θευξ- ηνζηήξ εα ηνίκδ 

αοημφξ, πμο έπμοκ ακαθάαεζ ηαζ δζαπεζνίγμκηαζ εείακ ελμοζίακ. Θα ημοξ 

ενςηήζδ ηαζ εα ημοξ εθέβλδ θέβςκ·  

Ψαθ. 81,2 ἕςξ πυηε ηνίκεηε ἀδζηίακ ηαὶ πνυζςπα ἁιανηςθκ θαιαάκεηε; 

(δζάραθια).  

Ταθ. 81,2 Δςξ πυηε εα δζηάγεηε αδίηςξ ηαζ εα θαιαάκεηε οπ' υρζκ πνυζςπα 

πανζγυιεκμζ εζξ αιανηςθμφξ, πθμοζίμοξ ηαζ ζζπονμφξ;  

Ψαθ. 81,3 ηνίκαηε ὀνθακῶ ηαὶ πηςπῶ, ηαπεζκὸκ ηαὶ πέκδηα δζηαζχζαηε·  

Ταθ. 81,3 Φνμκηίζαηε κα εηδίδεηε δζηαίαξ απμθάζεζξ οπέν ημο μνθακμφ ηαζ ημο 

πηςπμφ κα απμδίδεηε ημ δίηαζμκ ζημκ αεχμκ, ζημκ ηαπεζκυκ ηαζ πηςπυκ 

άκενςπμκ.  

Ψαθ. 81,4 ἐλέθεζεε πέκδηα ηαὶ πηςπυκ, ἐη πεζνὸξ ἁιανηςθμῦ ῥφζαζεε αὐηυκ.  

Ταθ. 81,4 Δθεοεενχζαηε ημκ αλζμδάηνοημκ ηαζ πηςπυκ απυ ημοξ 

εηιεηαθθεομιέκμοξ αοηυκ, βθοηχζαηέ ημκ απυ ηα πένζα ημο αδίημο ηαζ 

αιανηςθμφ.  

Ψαθ. 81,5 μὐη ἔβκςζακ μὐδὲ ζοκηακ, ἐκ ζηυηεζ δζαπμνεφμκηαζ· 

ζαθεοεήζμκηαζ πάκηα ηὰ εειέθζα ηξ βξ.  

Ταθ. 81,5 Νζ άδζημζ υιςξ ηνζηαί, ζημηζζιέκμζ εζξ ηδκ δεζηήκ ακαθβδζίακ ηςκ, δεκ 

είπακ ηαζ δεκ δεέθδζακ κα έπμοκ επίβκςζζκ ηςκ ηαεδηυκηςκ, πμο ημοξ 

επζαάθθεζ ημ αλίςιά ηςκ. Νφηε ακηεθήθεδζακ ιε πμίακ ζφκεζζκ πνέπεζ 

κα αζημφκ ημ ένβμκ ηςκ. Ξενζπαημφκ εζξ ηα ζημηάδζα ηςκ αδίηςκ 

ηνίζεςκ. Δλ αζηίαξ ηςκ αδίηςκ απμθάζεχκ ηςκ ζοκεηθμκίζεδζακ ηα 

εειέθζα ηδξ ημζκςκίαξ ηςκ.  



Ψαθ. 81,6 ἐβὼ εἶπα· εεμί ἐζηε ηαὶ οἱμὶ ρίζημο πάκηεξ·  

Ταθ. 81,6 Δβχ δε είπα πνμξ ζαξ, ς δζηαζηαί. Νθμζ ζεζξ είζεε ακηζπνυζςπμζ ημο 

δζηαίμο Θεμφ, οζμί ημο ρίζημο, ημο εκυξ ηαζ ιμκαδζημφ Θεμφ.  

Ψαθ. 81,7 ὑιεῖξ δὲ ὡξ ἄκενςπμζ ἀπμεκήζηεηε ηαὶ ὡξ εἷξ ηκ ἀνπυκηςκ 

πίπηεηε.  

Ταθ. 81,7 Πεζξ υιςξ, ακαίζεδημζ εζξ ηδκ ηζιήκ ημο αλζχιαηυξ ζαξ, αδζηείηε, δζ' αοηυ 

ηαζ εα απμεάκεηε ςζάκ έκαξ απυ ημοξ ημζκμφξ ηαζ ζοκήεεζξ ηαζ πςνίξ 

οπυθδρζκ άνπμκηαξ.  

Ψαθ. 81,8 ἀκάζηα, ὁ Θευξ, ηνίκςκ ηὴκ βκ, ὅηζ ζὺ ηαηαηθδνμκμιήζεζξ ἐκ πᾶζζ 

ημῖξ ἔεκεζζ. 

Ταθ. 81,8 Αημφςκ αοηά εβχ, μ ειπκεοζιέκμξ πμζδηήξ, ηνάγς πνμξ ημκ Θευκ· Πδης, 

θμζπυκ, ς Θεέ, ηαζ εθάνιμζε ηδκ δζηαίακ ζμο ηνίζζκ ηαζ απυθαζζκ επί 

ηδξ βδξ, δζυηζ ηάης απυ ηδκ ζδζηήκ ζμο ηονζυηδηα ηαζ ηαημπήκ 

εονίζημκηαζ υθα ηα έεκδ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 82 (Μαζ. 83) 

  

ᾨδὴ ραθιμῦ ηῶ Ἀζάθ. 

Ψαθ. 82,2 Ὁ Θεὸξ, ηίξ ὁιμζςεήζεηαί ζμζ; ιὴ ζζβήζῃξ ιδδὲ ηαηαπναΰκῃξ, ὁ 

Θευξ·  

Ταθ. 82,2 Υ Θεέ ιμο, πμζυξ είκαζ δοκαηυκ κα ζοβηνζεή ηαζ ακηζπανααθδεή ιε 

ζέκα; Γζ' αοηυ, ςξ πακημδφκαιμξ ηαζ πάκζμθμξ πμο είζαζ, ιδ ιέκδξ 

ζζςπδθυξ, ιδδέ ηαηαπναΰκδξ ηαζ ιδ αθήζδξ ακεηδήθςημκ ηδκ δζηαίακ 

ζμο μνβήκ, ς Θεέ ιμο.  



Ψαθ. 82,3 ὅηζ ἰδμὺ μἱ ἐπενμί ζμο ἢπδζακ, ηαὶ μἱ ιζζμῦκηέξ ζε ᾖνακ ηεθαθήκ,  

Ταθ. 82,3 Γζυηζ μζ επενμί ιαξ, πμο είκαζ ηαζ ζδζημί ζμο επενμί, ελέζπαζακ εζξ 

μπθμαμήκ πμθειζηήκ ηαζ μζ ιζζμφκηεξ ζε εζήηςζακ οπενήθακμκ ηδκ 

ηεθαθήκ ηςκ εκακηίμκ ιαξ. 

Ψαθ. 82,4 ἐπὶ ηὸκ θαυκ ζμο ηαηεπακμονβεφζακημ βκχιδκ ηαὶ ἐαμοθεφζακημ 

ηαηὰ ηκ ἁβίςκ ζμο·  

Ταθ. 82,4 Ποκέθααακ ηαζ ηαηέζηνςζακ πακμφνβα ζπέδζα εκακηίμκ ημο θαμφ ζμο. 

Δθααακ μθεενίαξ απμθάζεζξ εκακηίμκ ηςκ αβίςκ ζμο Ηζναδθζηχκ.  

Ψαθ. 82,5 εἶπακ· δεῦηε ηαὶ ἐλμθμενεφζςιεκ αὐημὺξ ἐλ ἔεκμοξ, ηαὶ μὐ ιὴ 

ικδζεῆ ηὸ ὄκμια Ἰζναὴθ ἔηζ.  

Ταθ. 82,5 Απεθάζζζακ ηαζ είπακ ιεηαλφ ηςκ· Δθάηε κα ημοξ ελμθμενεφζςιεκ, χζηε 

κα παφζμοκ κα απμηεθμφκ έεκμξ ηαζ ηακείξ κα ιδ εκεοιήηαζ πθέμκ ημ 

υκμια ηςκ Ηζναδθζηχκ.  

Ψαθ. 82,6 ὅηζ ἐαμοθεφζακημ ἐκ ὁιμκμίᾳ ἐπὶ ηὸ αὐηυ, ηαηὰ ζμῦ δζαεήηδκ 

δζέεεκημ  

Ταθ. 82,6 Κδ ιείκδξ αδζάθμνμξ, Θονζε, δζυηζ αοημί απυ ημζκμφ ηαζ εη ζοζηάζεςξ 

ιε ιίακ ηανδίακ υθμζ ηςκ απεθάζζζακ ηδκ ηαηαζηνμθήκ ιαξ. 

πέβναρακ έκμνημκ ζοιθςκίακ εκακηίμκ ζμο.  

Ψαθ. 82,7 ηὰ ζηδκχιαηα ηκ Ἰδμοιαίςκ ηαὶ μἱ Ἰζιαδθῖηαζ, Μςὰα ηαὶ μἱ 

Ἀβανδκμί,  

Ταθ. 82,7 Αοημί μζ επενμί ιαξ είκαζ μζ ζηδκίηαζ, μζ Ηδμοιαίμζ, μζ Ηζιαδθίηαζ, μζ 

Κςααίηαζ ηαζ μζ Αβανδκμί.  

Ψαθ. 82,8 Γεαὰθ ηαὶ Ἀιιὼκ ηαὶ Ἀιαθὴη ηαὶ ἀθθυθοθμζ ιεηὰ ηκ ηαημζημφκηςκ 

Τφνμκ.  

Ταθ. 82,8 Νζ ηδξ θοθήξ Γεαάθ ηαζ Αιιχκ ηαζ Αιαθήη, μζ Φζθζζηαίμζ ηαζ μζ ηάημζημζ 



ηδξ Ρονμο.  

Ψαθ. 82,9 ηαὶ βὰν ηαὶ Ἀζζμὺν ζοιπανεβέκεημ ιεη᾿ αὐηκ, ἐβεκήεδζακ εἰξ 

ἀκηίθδρζκ ημῖξ οἱμῖξ Λχη. (δζάραθια).  

Ταθ. 82,9 Αθθά ηαζ μζ Αζζφνζμζ ζοκεηάπεδζακ ηαζ ήθεμκ ιε ημ ιένμξ αοηχκ. 

Δαμήεδζακ ημοξ απμβυκμοξ ημο Ιςη εκακηίμκ ιαξ, ημοξ Κςααίηαξ ηαζ 

Αιιςκίηαξ. 

Ψαθ. 82,10 πμίδζμκ αὐημῖξ ὡξ ηῆ Μαδζὰι ηαὶ ηῶ Σζζάνᾳ, ὡξ ηῶ Ἰααεὶι ἐκ ηῶ 

πεζιάῤῥῳ Κεζζχκ·  

Ταθ. 82,10 Ξνάλε εκακηίμκ αοηχκ μ,ηζ άθθμηε έηαιεξ εκακηίμκ ηςκ Καδζακζηχκ, 

εκακηίμκ ημο ζηθδνμφ ζηναηδβμφ ηςκ Πζζάνα ηαζ ημο ααζζθέςξ Ηααείκ 

εζξ ημκ πείιαννμκ Θεζζχκ.  

Ψαθ. 82,11 ἐλςθμενεφεδζακ ἐκ Ἀεκδχν, ἐβεκήεδζακ ὡζεὶ ηυπνμξ ηῆ βῆ.  

Ταθ. 82,11 Δηείκμζ ελςθμενεφεδζακ δζα ηδξ δζηαίαξ ζμο μνβήξ εζξ Αεκδχν ηαζ ηα 

ζχιαηά ηςκ έβζκακ ηυπνμξ ηαζ θίπαζια ηδξ βδξ.  

Ψαθ. 82,12 εμῦ ημὺξ ἄνπμκηαξ αὐηκ ὡξ ηὸκ Ὠνὴα ηαὶ Εὴα ηαὶ Εεαεὲ ηαὶ 

Σαθιακὰ πάκηαξ ημὺξ ἄνπμκηαξ αὐηκ,  

Ταθ. 82,12 Νθμοξ ημοξ άνπμκηαξ αοηχκ εέζε ημοξ εζξ ηδκ αοηήκ ιμίνακ ηαζ 

ηζιχνδζέ ημοξ, υπςξ δζα ημο Γεδεχκ ελςθυενεοζαξ ημκ Υνήα ηαζ Εδα 

ηαζ Εεαεέ ηαζ Παθιακά, υθμοξ ημοξ άνπμκηαξ ηςκ Καδζακζηχκ·  

Ψαθ. 82,13 μἵηζκεξ εἶπακ· Κθδνμκμιήζςιεκ ἑαοημῖξ ηὸ ἁβζαζηήνζμκ ημῦ Θεμῦ.  

Ταθ. 82,13 αοηχκ, μζ μπμίμζ είπακ· Αξ ηαηαηηήζςιεκ ςξ ζδζηήκ ιαξ ηθδνμκμιίακ ηαζ 

εζξ υθεθμξ ημο εαοημφ ιαξ ημκ άβζμκ ηυπμκ, ημκ καυκ ηαζ ημ 

εοζζαζηήνζμκ ημο Θεμφ.  

Ψαθ. 82,14 ὁ Θευξ ιμο, εμῦ αὐημὺξ ὡξ ηνμπυκ, ὡξ ηαθάιδκ ηαηὰ πνυζςπμκ 

ἀκέιμο·  



Ταθ. 82,14 Υ Θεέ ιμο, ηάιε ημοξ ςζάκ ακειμζηνυαζθμκ, χζηε κα ιδ διπμνμφκ κα 

ζηαεμφκ πμοεεκά. Θαιε ημοξ ςζάκ ημ λδνυκ άπονμκ, πμο ημ θοζά ηαζ ημ 

δζαζημνπίγεζ μ άκειμξ.  

Ψαθ. 82,15 ὡζεὶ πῦν, ὃ δζαθθέλεζ δνοιυκ, ὡζεὶ θθυλ, ἡ ηαηαηαφζεζ ὄνδ,  

Ταθ. 82,15 Θαηάηαοζέ ημοξ, υπςξ δ πονηασά ηαηαηαίεζ ηα δάζδ ημο δνοιμφ, υπςξ 

ιζα ιεβάθδ θθυβα ηαηαηαίεζ ηα ηαηάθοηα υνδ.  

Ψαθ. 82,16 μὕηςξ ηαηαδζχλεζξ αὐημὺξ ἐκ ηῆ ηαηαζβίδζ ζμο, ηαὶ ἐκ ηῆ ὀνβῆ ζμο 

ζοκηανάλεζξ αὐημφξ.  

Ταθ. 82,16 Δηζζ ηαζ ζο, Θονζε, ηαηαδίςλέ ημοξ εζξ ηδκ ηαηαζβίδα ηδξ μνβήξ ζμο, 

ακαζηάηςζέ ημοξ ηαζ ζοβηθυκζζέ ημοξ επάκς ζημκ δίηαζμκ εοιυκ ζμο.  

Ψαθ. 82,17 πθήνςζμκ ηὰ πνυζςπα αὐηκ ἀηζιίαξ, ηαὶ γδηήζμοζζ ηὸ ὄκμιά ζμο, 

Κφνζε.  

Ταθ. 82,17 Γέιζζε ηα πνυζςπά ηςκ ιε ηαηαζζπφκδκ ηαζ ελεοηεθζζιυκ, χζηε κα 

ακαβηαζεμφκ κα επζηαθεζεμφκ ημ υκμιά ζμο, Θονζε.  

Ψαθ. 82,18 αἰζποκεήηςζακ ηαὶ ηαναπεήηςζακ εἰξ ηὸκ αἰκα ημῦ αἰκμξ ηαὶ 

ἐκηναπήηςζακ ηαὶ ἀπμθέζεςζακ  

Ταθ. 82,18 Αξ ηαηεκηνμπζαζεμφκ, αξ ακαζηαηςεμφκ δζα ιέζμο υθςκ ηςκ αζχκςκ, αξ 

εκηνμπζαμεμφκ ηαζ αξ ελμθμενεοεμφκ.  

Ψαθ. 82,19 ηαὶ βκχηςζακ ὅηζ ὄκμιά ζμζ Κφνζμξ· ζὺ ιυκμξ Ὕρζζημξ ἐπὶ πᾶζακ 

ηὴκ βκ. 

Ταθ. 82,19 Αξ ακαβκςνίζμοκ αοημί, υηζ ημ υκμιά ζμο είκαζ Θονζμξ, υηζ ζο είζαζ μ 

ιμκαδζηυξ ηαζ ρζζημξ Θονζμξ εζξ υθδκ ηδκ βδκ. 

  

  



ΨΑΛΜΟΣ 83 (Μαζ. 84) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ, ὑπὲν ηκ θδκκ· ημῖξ οἱμῖξ Κμνέ. 

Ψαθ. 83,2 Ὡξ ἀβαπδηὰ ηὰ ζηδκχιαηά ζμο, Κφνζε ηκ δοκάιεςκ.  

Ταθ. 83,2 Ξμζμκ αβαπδημί ηαζ πμεδημί είκαζ εζξ ειέ μζ ζενμί πχνμζ ημο καμφ ζμο, 

υπμο ηαημζηείξ ζο, μ Θονζμξ ηςκ μονακίςκ ηαζ επζβείςκ δοκάιεςκ.  

Ψαθ. 83,3 ἐπζπμεεῖ ηαὶ ἐηθείπεζ  ροπή ιμο εἰξ ηὰξ αὐθὰξ ημῦ Κονίμο,  

ηανδία ιμο ηαὶ  ζάνλ ιμο βαθθζάζακημ ἐπὶ Θεὸκ γκηα.  

Ταθ. 83,3 Φθέβεηαζ δ ροπή ιμο απυ ημκ πυεμκ, θοχκεζ απυ ηδκ επζεοιίακ κα 

εονεεή εζξ ηαξ αοθάξ ημο Θονίμο. Ζ ροπή ιμο ηαζ ημ ζχια ιμο ζηζνημφκ 

απυ πανάκ ηαζ εοθνμζφκδκ δζμ· ημκ αθδεζκυκ ηαζ γχκηα Θευκ.  

Ψαθ. 83,4 ηαὶ βὰν ζηνμοείμκ εὗνεκ ἑαοηῶ μἰηίακ ηαὶ ηνοβὼκ κμζζζὰκ ἑαοηῆ, 

μὗ εήζεζ ηὰ κμζζία ἑαοηξ, ηὰ εοζζαζηήνζά ζμο, Κφνζε ηκ 

δοκάιεςκ, ὁ Βαζζθεφξ ιμο ηαὶ ὁ Θευξ ιμο.  

Ταθ. 83,4 Θαζ αοηά ηα ζηνμοεία εονήηακ ζημκ καυκ ζμο ηαημζηίακ. Ζ ηνοβχκ 

έηαιε εηεί ηδκ θςθεάκ δζα ημοξ κεμζζμφξ ηδξ. Ρμ εοζζαζηήνζυκ ζμο 

πμεχ ηαζ εβχ, Θονζε ηςκ δοκάιεςκ, μ ααζζθεφξ ιμο ηαζ μ Θευξ ιμο.  

Ψαθ. 83,5 ιαηάνζμζ μἱ ηαημζημῦκηεξ ἐκ ηῶ μἴηῳ ζμο, εἰξ ημὺξ αἰκαξ ηκ 

αἰχκςκ αἰκέζμοζί ζε. (δζάραθια).  

Ταθ. 83,5 Ρνζζεοηοπζζιέκμζ ηαζ εοθμβδιέκμζ είκαζ εηείκμζ, πμο ηαημζημφκ εζξ ηαξ 

αοθάξ ημο καμφ ζμο, δζυηζ αοημί ηαζ μζ απυβμκμί ηςκ εα ζε οικμθμβμφκ 

πακημηεζκά.  

Ψαθ. 83,6 ιαηάνζμξ ἀκήν, ᾧ ἐζηζκ  ἀκηίθδρζξ αὐημῦ πανὰ ζμί· ἀκααάζεζξ ἐκ 

ηῆ ηανδίᾳ αὐημῦ δζέεεημ  



Ταθ. 83,6 Ρνζζεοηοπζζιέκμξ μ άκενςπμξ, πμο εονίζηεηαζ ηάης απυ ηδκ ηναηαζάκ 

πνμζηαζίακ ζμο ηαζ απεθάζζζε ιε ηδκ ηανδζά ημο κα πναβιαημπμζήζδ 

ζενάκ άκμδμκ, εοθααή επίζηερζκ πνμξ ηδκ Πζχκ.  

Ψαθ. 83,7 εἰξ ηὴκ ημζθάδα ημῦ ηθαοεικμξ, εἰξ ηὸκ ηυπμκ, ὃκ ἔεεημ· ηαὶ βὰν 

εὐθμβίαξ δχζεζ ὁ κμιμεεηκ.  

Ταθ. 83,7 Θα δζέθεδ απυ ηδκ ημζθάδα ημο ηθαοειχκμξ, εα ακεαή ζημκ ζενυκ ηυπμκ 

ηδξ Πζχκ, εηεί υπμο εζηυπεοε κα θεάζδ. Θαζ μ Θονζμξ, πμο 

εεεζιμεέηδζε ηαξ εμνηάξ ηαζ ημοξ ζενμφξ αοημφξ ηυπμοξ, εα βειίζδ ιε 

ηαξ εοθμβίαξ ημο ημοξ πνμζηοκδηάξ.  

Ψαθ. 83,8 πμνεφζμκηαζ ἐη δοκάιεςξ εἰξ δφκαιζκ, ὀθεήζεηαζ ὁ Θεὸξ ηκ εεκ 

ἐκ Σζχκ.  

Ταθ. 83,8 Αοημί εα πμνεφςκηαζ πνμξ ηδκ Πζχκ, ιε κέαξ πάκημηε ηαζ αηιαίαξ 

δοκάιεζξ. Θαζ υηακ θεάζμοκ εηεί, εα ειθακζζεή μ Θευξ ηςκ Θεχκ ηαζ 

Θονζμξ ηςκ ηονίςκ εζξ ηδκ Πζχκ. 

Ψαθ. 83,9 Κφνζε ὁ Θεὸξ ηκ δοκάιεςκ, εἰζάημοζμκ ηξ πνμζεοπξ ιμο, 

ἐκχηζζαζ, ὁ Θεὸξ Ἰαηχα. (δζάραθια).  

Ταθ. 83,9 Θονζε ηαζ Θεέ ηςκ μονακίςκ ηαζ επζβείςκ δοκάιεςκ, άημοζε ιε 

εοιέκεζακ ηδκ πνμζεοπήκ ιμο, δέλαζ ηδκ εζξ ηα αοηζά ζμο, ς Θεέ ημο 

Ηαηχα ηαζ ηςκ απμβυκςκ ημο.  

Ψαθ. 83,10 ὑπεναζπζζηὰ ικ, ἴδε, ὁ Θευξ, ηαὶ ἐπίαθερμκ εἰξ ηὸ πνυζςπμκ ημῦ 

πνζζημῦ ζμο.  

Ταθ. 83,10 Υ Θεέ, ζο μ μπμίμξ είζαζ μ οπεναζπζζηήξ ηαζ πνμζηάηδξ ιαξ, νίλε έκα 

εοιεκέξ αθέιια ζημ πνυζςπμκ ημο ααζζθέςξ, ημκ μπμίμκ ζο έπνζζεξ ςξ 

ααζζθέα.  

Ψαθ. 83,11 ὅηζ ηνείζζςκ ιένα ιία ἐκ ηαῖξ αὐθαῖξ ζμο ὑπὲν πζθζάδαξ· 

ἐλεθελάιδκ παναῤῥζπηεῖζεαζ ἐκ ηῶ μἴηῳ ημῦ Θεμῦ ιμο ιᾶθθμκ ἠ 

μἰηεῖκ ιε ἐκ ζηδκχιαζζκ ἁιανηςθκ.  



Ταθ. 83,11 Γζ' ειέ είκαζ πνμηζιυηενμκ κα γήζς έζης ηαζ ιίακ διένακ εζξ ηαξ αοθάξ 

ημο καμφ ζμο, πανά κα γς πζθζάδαξ διέναξ ιαηνάκ απυ ζε ηαζ ημκ καυκ 

ζμο. Δπς πθέμκ πνμηζιήζεζ ηαζ πνμηζιχ κα είιαζ ηάπμο παναπεηαιέκμξ 

ζημκ καυκ ημο Θεμφ ιμο, πανά κα ηαημζηχ εζξ πθμοζίαξ ηαημζηίαξ 

αιανηςθχκ ακενχπςκ.  

Ψαθ. 83,12 ὅηζ ἔθεμξ ηαὶ ἀθήεεζακ ἀβαπᾷ Κφνζμξ ὁ Θευξ, πάνζκ ηαὶ δυλακ δχζεζ· 

Κφνζμξ μὐ ζηενήζεζ ηὰ ἀβαεὰ ημῖξ πμνεομιέκμζξ ἐκ ἀηαηίᾳ.  

Ταθ. 83,12 Γζυηζ μ Θονζμξ ηαζ Θευξ αβαπά ημ έθεμξ ηαζ ηδκ αθήεεζακ, εα δχζδξ δε 

ζημοξ πνμζηοκμφκηαξ ηαζ πζζηεφμκηαξ εζξ αοηυκ πάνζκ ηαζ δυλακ. Ν 

Θονζμξ δεκ εα ζηενήζδ πμηέ ηα αβαεά απυ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ 

πμνεφμκηαζ ιε αβαευηδηα ηαζ απθυηδηα.  

Ψαθ. 83,13 Κφνζε, ὁ Θεὸξ ηκ δοκάιεςκ, ιαηάνζμξ ἄκενςπμξ ὁ ἐθπίγςκ ἐπὶ ζέ. 

Ταθ. 83,13 Υ Θονζε ηαζ Θεέ ηςκ δοκάιεςκ μονακμφ ηαζ βδξ, ηνζζεοηοπζζιέκμξ ηαζ 

εοθμβδιέκμξ είκαζ μ άκενςπμξ εηείκμξ, μ μπμίμξ έπεζ απμεέζεζ ηδκ 

εθπίδα ημο ιεηά πίζηεςξ εζξ ζέ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 84 (Μαζ. 85) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ημῖξ οἱμῖξ Κμνὲ ραθιυξ. 

Ψαθ. 84,2 Δὐδυηδζαξ, Κφνζε, ηὴκ βκ ζμο, ἀπέζηνεραξ ηὴκ αἰπιαθςζίακ 

Ἰαηχα·  

Ταθ. 84,2 Δηαιεξ θακενάκ ηαζ έζηεζθεξ, Θονζε, ηδκ εοανέζηεζάκ ζμο εζξ ηδκ βδκ 

ηδξ Δπαββεθίαξ, δζυηζ επακέθενεξ εζξ αοηήκ ημοξ αζπιαθχημοξ 

απμβυκμοξ ημο Ηαηχα.  



Ψαθ. 84,3 ἀθηαξ ηὰξ ἀκμιίαξ ηῶ θαῶ ζμο, ἐηάθοραξ πάζαξ ηὰξ ἁιανηίαξ 

αὐηκ. (δζάραθια).  

Ταθ. 84,3 Δδςζεξ ζοβπχνδζζκ εζξ ηαξ πανακμιίαξ ημο θαμφ ζμο ηαζ εζηέπαζεξ εκ 

ης εθέεζ ζμο υθαξ ηαξ αιανηίαξ ηςκ.  

Ψαθ. 84,4 ηαηέπαοζαξ πᾶζακ ηὴκ ὀνβήκ ζμο, ἀπέζηνεραξ ἀπὸ ὀνβξ εοιμῦ 

ζμο.  

Ταθ. 84,4 Δζηαιάηδζεξ ηδκ εκακηίμκ ιαξ δζηαίακ ζμο μνβήκ, αθήηεξ ηαηά ιένμξ 

ηδκ μνβήκ ημο εοιμφ ζμο.  

Ψαθ. 84,5 ἐπίζηνερμκ ιᾶξ, ὁ Θεὸξ ηκ ζςηδνίςκ ικ, ηαὶ ἀπυζηνερμκ ηὸκ 

εοιυκ ζμο ἀθ᾿ ικ.  

Ταθ. 84,5 Δπακάθενε υθμοξ ιαξ απυ ηδκ ελμνίακ, ς Θονζε, ζο μ μπμίμξ πμθθέξ 

θμνέξ ιαξ έπεζξ ζχζεζ ηαηά ημ πανεθευκ. Απμιάηνοκε ημκ δίηαζμκ 

εοιυκ ζμο απυ διάξ.  

Ψαθ. 84,6 ιὴ εἰξ ημὺξ αἰκαξ ὀνβζζεῆξ ιῖκ; ἠ δζαηεκεῖξ ηὴκ ὀνβήκ ζμο ἀπὸ 

βεκεᾶξ εἰξ βεκεάκ;  

Ταθ. 84,6 Κδπςξ ηάπα ηαζ εα ιέκδξ ςνβζζιέκμξ εκακηίμκ ιαξ δζα πακηυξ; Ζ 

ιήπςξ εα παναηείκδξ ηδκ μνβήκ ζμο πάκημηε απυ ηδξ ιζαξ βεκεάξ εζξ ηδκ 

άθθδκ;  

Ψαθ. 84,7 ὁ Θευξ, ζὺ ἐπζζηνέραξ γςχζεζξ ιᾶξ, ηαὶ ὁ θαυξ ζμο 

εὐθνακεήζεηαζ ἐπὶ ζμί.  

Ταθ. 84,7 Υ Θεέ, ζο εα ζηνέρδξ ημ πνυζςπυκ ζμο ηαζ πάθζκ ιε εοιέκεζακ πνμξ 

διάξ. Θα ιαξ δχζδξ κέακ γςήκ ηαζ μ πμκειέκμξ ηαζ εθζιιέκμξ θαυξ ζμο 

εα πανή απυ ηαξ δςνεάξ ζμο.  

Ψαθ. 84,8 δεῖλμκ ιῖκ, Κφνζε, ηὸ ἔθευξ ζμο ηαὶ ηὸ ζςηήνζυκ ζμο δῴδξ ιῖκ.  

Ταθ. 84,8 Γείλε ιαξ θμζπυκ, Θονζε, ηδκ εοζπθαβπκίακ ζμο ηαζ δχζε ιαξ ηδκ 



ζςηδνίακ πμο πμεμφιεκ.  

Ψαθ. 84,9 ἀημφζμιαζ ηί θαθήζεζ ἐκ ἐιμὶ Κφνζμξ ὁ Θευξ, ὅηζ θαθήζεζ εἰνήκδκ ἐπὶ 

ηὸκ θαὸκ αὐημῦ ηαὶ ἐπὶ ημὺξ ὁζίμοξ αὐημῦ ηαὶ ἐπὶ ημὺξ 

ἐπζζηνέθμκηαξ ηανδίακ ἐπ᾿ αὐηυκ.  

Ταθ. 84,9 Δβχ εα αημφζς, ηζ εα είπδ εζξ ηδκ ηανδίακ ιμο Θονζμξ μ Θευξ, δζυηζ εα 

μιζθήζδ εζνδκζηά ζημκ θαυκ ημο, ζημοξ αθμζζςιέκμοξ πνμξ αοηυκ 

Ηζναδθίηαξ· ζημοξ επζζηνέθμκηαξ ιε υθδκ ηςκ ηδκ ηανδίακ δζ' 

εζθζηνζκμφξ ιεηακμίαξ πνμξ αοηυκ.  

Ψαθ. 84,10 πθὴκ ἐββὺξ ηκ θμαμοιέκςκ αὐηὸκ ηὸ ζςηήνζμκ αὐημῦ ημῦ 

ηαηαζηδκζαζ δυλακ ἐκ ηῆ βῆ ικ.  

Ταθ. 84,10 Βεααίςξ δ ζςηδνία, πμο πανέπεηαζ απυ ημκ Θευκ ζημκ θαυκ ημο, είκαζ 

πάκημηε ημκηά εζξ εηείκμοξ, πμο ημκ εοθααμφκηαζ, χζηε δζ' αοηήξ κα 

εβηαηαζηαεή δ δυλα ημο εζξ ηδκ πχνακ ιαξ.  

Ψαθ. 84,11 ἔθεμξ ηαὶ ἀθήεεζα ζοκήκηδζακ, δζηαζμζφκδ ηαὶ εἰνήκδ ηαηεθίθδζακ·  

Ταθ. 84,11 Ρμ έθεμξ ημο Θεμφ ηαζ δ αηνζαήξ επαθήεεοζζξ ηςκ οπμζπέζεχκ ημο 

ζοκδκηήεδζακ ηαζ δκχεδζακ. Ζ δζηαζμζφκδ ημο, δ ηζιςνμφζα ημ ηαηυκ 

ηαζ αιείαμοζα ημ αβαευκ, ηαζ δ εζνήκδ έδςζακ αιμζααίμκ αζπαζιυκ.  

Ψαθ. 84,12 ἀθήεεζα ἐη ηξ βξ ἀκέηεζθε, ηαὶ δζηαζμζφκδ ἐη ημῦ μὐνακμῦ 

δζέηορε.  

Ταθ. 84,12 Ακεαθάζηδζεκ ςναία ηαζ ηανπμθυνμξ δ αθήεεζα απυ ηδκ βδκ, απυ δε ημκ 

μονακυκ έζηορε πνμξ ηα ηάης ηαζ επεζηέθεδ ηδκ βδκ δ δζηαζμζφκδ ηαζ 

ηάεε ανεηή.  

Ψαθ. 84,13 ηαὶ βὰν ὁ Κφνζμξ δχζεζ πνδζηυηδηα, ηαὶ  β ικ δχζεζ ηὸκ 

ηανπὸκ αὐηξ·  

Ταθ. 84,13 Γζυηζ μ Θονζμξ πθμοζίακ εα δείλδ ηαζ εα δχζδ ηδκ ηαθςζφκδκ ημο, ηαζ δ 

βδ ιαξ εα δχζδ αθευκμοξ ημοξ ηανπμφξ ηδξ.  



Ψαθ. 84,14 δζηαζμζφκδ ἐκχπζμκ αὐημῦ πνμπμνεφζεηαζ ηαὶ εήζεζ εἰξ ὁδὸκ ηὰ 

δζααήιαηα αὐημῦ. 

Ταθ. 84,14 Ξνμ ημο Θονίμο εα πνμπμνεφεηαζ δ δζηαζμζφκδ, ηδκ δε πμνείακ ημο ηαζ 

ημκ ηνυπμκ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο εα ηαηαζηήζδ άβζμκ πανάδεζβια 

ζοιπενζθμνάξ δζ' υθμοξ ιαξ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 85 (Μαζ. 86) 

  

Πνμζεοπὴ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 85,1 Κθῖκμκ, Κφνζε, ηὸ μὖξ ζμο ηαὶ ἐπάημοζυκ ιμο, ὅηζ πηςπὸξ ηαὶ πέκδξ 

εἰιὶ ἐβχ.  

Ταθ. 85,1 Θθίκε, Θονζε, ημ αοηί ζμο εζξ ηα θυβζα ιμο. Αημοζε ιε εοιέκεζακ ηδκ 

πνμζεοπήκ ιμο, δζυηζ εβχ είιαζ πηςπυξ ηαζ δοζηοπήξ.  

Ψαθ. 85,2 θφθαλμκ ηὴκ ροπήκ ιμο, ὅηζ ὅζζυξ εἰιζ· ζζμκ ηὸκ δμῦθυκ ζμο, ὁ 

Θευξ ιμο, ηὸκ ἐθπίγμκηα ἐπὶ ζέ.  

Ταθ. 85,2 Ξνμθφθαλε ηδκ γςήκ ιμο απυ ημοξ εακαζίιμοξ ηζκδφκμοξ, δζυηζ εζξ ζε 

είιαζ αθζενςιέκμξ· ζδζηυξ ζμο είιαζ, Θονζε. Πχζε ειέ ημκ δμφθμκ ζμο, ς 

Θεέ ιμο, μ μπμίμξ έπς ζηδνίλεζ εζξ ζε ηαξ εθπίδαξ ιμο.  

Ψαθ. 85,3 ἐθέδζυκ ιε, Κφνζε, ὅηζ πνὸξ ζὲ ηεηνάλμιαζ ὅθδκ ηὴκ ιένακ.  

Ταθ. 85,3 Δθέδζέ ιε, Θονζε, δζυηζ δεκ έπαοζα υθδκ ηδκ διένακ κα ηνάγς ιεηά 

πίζηεςξ πνμξ ζέ.  

Ψαθ. 85,4 εὔθνακμκ ηὴκ ροπὴκ ημῦ δμφθμο ζμο, ὅηζ πνὸξ ζέ, Κφνζε, ἤνα ηὴκ 

ροπήκ ιμο.  



Ταθ. 85,4 Γέιζζε ιε πανάκ ηαζ εοθνμζφκδκ, ηδκ ηανδίακ ημο δμφθμο ζμο, δζυηζ 

πνμξ ζε εβχ φρςζα ηδκ ροπήκ ιμο ηαζ εκαπέεεζα ηδκ γςήκ ιμο.  

Ψαθ. 85,5 ὅηζ ζφ, Κφνζε, πνδζηὸξ ηαὶ ἐπζεζηὴξ ηαὶ πμθοέθεμξ πᾶζζ ημῖξ 

ἐπζηαθμοιέκμζξ ζε.  

Ταθ. 85,5 Γζυηζ ζο, Θονζε, είζαζ εοενβεηζηυξ ηαζ αβαευξ, επζεζηήξ ηαζ πμθοέθεμξ 

πνμξ υθμοξ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ ζε επζηαθμφκηαζ ιε εενιήκ πνμζεοπήκ.  

Ψαθ. 85,6 ἐκχηζζαζ, Κφνζε, ηὴκ πνμζεοπήκ ιμο ηαὶ πνυζπεξ ηῆ θςκῆ ηξ 

δεήζεχξ ιμο.  

Ταθ. 85,6 Αημοζε, Θονζε, ηδκ πνμζεοπήκ ιμο, δχζε πνμζμπήκ εζξ ηδκ θςκήκ ηδξ 

δεήζεχξ ιμο.  

Ψαθ. 85,7 ἐκ ιένᾳ εθίρεχξ ιμο ἐηέηναλα πνὸξ ζέ, ὅηζ ἐπήημοζάξ ιμο.  

Ταθ. 85,7 Θαζ άθθμηε, εζξ πενίμδμκ εθίρεχξ ιμο, έηναλα δζα ηδξ πνμζεοπήξ ιμο 

πνμξ ζε ηαζ ιε ήημοζεξ. Δηζζ ηαζ ηχνα, Θονζε, ηάιε δεηηήκ ηδκ 

πνμζεοπήκ ιμο. 

Ψαθ. 85,8 μὐη ἔζηζκ ὅιμζυξ ζμζ ἐκ εεμῖξ, Κφνζε, ηαὶ μὐη ἔζηζ ηαηὰ ηὰ ἔνβα ζμο.  

Ταθ. 85,8 Θακέκαξ απυ ημοξ εεμφξ ηςκ εζδςθμθαηνζηχκ θαχκ δεκ διπμνεί κα 

ζοβηνζεή ιε ζέκα, Θονζε. Θακέκα ένβμκ αοηχκ δεκ διπμνεί κα ζοβηνζεή 

ιε ηα ζδζηά ζμο πακεαφιαζηα ένβα.  

Ψαθ. 85,9 πάκηα ηὰ ἔεκδ, ὅζα ἐπμίδζαξ, ἣλμοζζ ηαὶ πνμζηοκήζμοζζκ ἐκχπζυκ 

ζμο, Κφνζε, ηαὶ δμλάζμοζζ ηὸ ὄκμιά ζμο.  

Ταθ. 85,9 Νθα ηα έεκδ, ηα μπμία ζο εδδιζμφνβδζεξ, ηαζ αοηά ηα εζδςθμθαηνζηά, εα 

έθεμοκ ηαζ εα πνμζηοκήζμοκ εκχπζυκ ζμο. Θονζε, ηαζ εα δμλμθμβήζμοκ 

ημ Νκμιά ζμο.  

Ψαθ. 85,10 ὅηζ ιέβαξ εἶ ζὺ ηαὶ πμζκ εαοιάζζα, ζὺ εἶ Θεὸξ ιυκμξ.  

Ταθ. 85,10 Γζυηζ ζο είζαζ ιέβαξ ηαζ ηάκεζξ πάκημηε ένβα άλζα πακηυξ εαοιαζιμφ. 



Πο είζαζ μ ιυκμξ αθδεζκυξ ηαζ ηέθεζμξ Θευξ.  

Ψαθ. 85,11 ὁδήβδζυκ ιε, Κφνζε, ἐκ ηῆ ὁδῶ ζμο, ηαὶ πμνεφζμιαζ ἐκ ηῆ ἀθδεείᾳ 

ζμο· εὐθνακεήης  ηανδία ιμο ημῦ θμαεῖζεαζ ηὸ ὄκμιά ζμο.  

Ταθ. 85,11 Νδήβδζέ ιε, Θονζε, ζημκ δνυιμκ ηςκ εκημθχκ ζμο ηαζ εβχ εα πμνεφςιαζ 

ηαζ εα θένςιαζ ζφιθςκα ιε ηδκ αθήεεζάκ ζμο. Θα εοθνακεή δ ηανδία 

ιμο πθδιιονζζιέκδ ιε ημκ ζενυκ ζεααζιυκ πνμξ ημ Νκμιά ζμο.  

Ψαθ. 85,12 ἐλμιμθμβήζμιαί ζμζ, Κφνζε ὁ Θευξ ιμο, ἐκ ὅθῃ ηανδίᾳ ιμο, ηαὶ 

δμλάζς ηὸ ὄκμιά ζμο εἰξ ηὸκ αἰκα.  

Ταθ. 85,12 Θα ζε δμλμθμβχ, Θονζε ηαζ Θεέ ιμο, ιε υθδκ ιμο ηδκ ηανδίακ ηαζ εα 

δμλάγς πάκημηε ημ πακέκδμγμκ Νκμιά ζμο.  

Ψαθ. 85,13 ὅηζ ηὸ ἔθευξ ζμο ιέβα ἐπ᾿ ἐιὲ ηαὶ ἐῤῥφζς ηὴκ ροπήκ ιμο ἐλ ᾅδμο 

ηαηςηάημο.  

Ταθ. 85,13 Γζυηζ ιέβα είκαζ ημ έθεμξ, πμο έδεζλεξ πνμξ ειέ, αθμφ έζςζεξ ηδκ γςήκ 

ιμο απυ αέααζμκ εάκαημκ, απυ αοηυκ ημκ ααεφηαημκ άδδκ.  

Ψαθ. 85,14 ὁ Θευξ, πανάκμιμζ ἐπακέζηδζακ ἐπ᾿ ἐιέ, ηαὶ ζοκαβςβὴ ηναηαζκ 

ἐγήηδζακ ηὴκ ροπήκ ιμο ηαὶ μὐ πνμέεεκηυ ζε ἐκχπζμκ αὐηκ.  

Ταθ. 85,14 Υ Θεέ ιμο, άκενςπμζ πανάκμιμζ επακεζηάηδζακ εκακηίμκ ιμο ηαζ 

ζοιιμνία ζζπονχκ ακδνχκ εγήηδζακ κα ιμο αθαζνέζμοκ ηδκ γςήκ, ηαζ 

δεκ έθααακ ηαευθμο οπ' υρζκ ηςκ ζέ, ημκ δίηαζμκ Θευκ.  

Ψαθ. 85,15 ηαὶ ζφ, Κφνζε ὁ Θευξ ιμο, μἰηηίνιςκ ηαὶ ἐθεήιςκ, ιαηνυεοιμξ ηαὶ 

πμθοέθεμξ ηαὶ ἀθδεζκυξ.  

Ταθ. 85,15 Πο υιςξ, Θονζε ηαζ Θεέ ιμο, είζαζ εοζπθαβπκζηυξ, εθεήιςκ, ιαηνυεοιμξ, 

πμθοέθεμξ ηαζ αθδεζκυξ πάκημηε εζξ υζα θέβεζξ.  

Ψαθ. 85,16 ἐπίαθερμκ ἐπ᾿ ἐιὲ ηαὶ ἐθέδζυκ ιε, δὸξ ηὸ ηνάημξ ζμο ηῶ παζδί ζμο 

ηαὶ ζζμκ ηὸκ οἱὸκ ηξ παζδίζηδξ ζμο.  



Ταθ. 85,16 Οζρε, θμζπυκ, εοιεκέξ αθέιια εζξ ειέ ηαζ εθέδζέ ιε. Γχζε ηδκ δφκαιίκ 

ζμο εζξ ειέ ημκ δμφθμκ ζμο ηαζ ζχζε ειέ, ημκ οζυκ ηδξ δμφθδξ ζμο, ηδξ 

ιδηνυξ ιμο.  

Ψαθ. 85,17 πμίδζμκ ιεη᾿ ἐιμῦ ζδιεῖμκ εἰξ ἀβαευκ, ηαὶ ἰδέηςζακ μἱ ιζζμῦκηέξ 

ιε ηαὶ αἰζποκεήηςζακ, ὅηζ ζφ, Κφνζε, ἐαμήεδζάξ ιμζ ηαὶ 

πανεηάθεζάξ ιε. 

Ταθ. 85,17 Θαιε πνμξ ζςηδνίακ ιμο έηηαηημκ εαφια, αξ ημ ίδμοκ αοημί, μζ μπμίμζ ιε 

ιζζμφκ ηαζ αξ ηαηεκηνμπζαζεμφκ, δζυηζ ζο, Θονζε, πνάβιαηζ ιε 

εαμήεδζεξ εζξ ηδκ εθίρζκ ιμο ηαζ ιε πανδβυνδζεξ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 86 (Μαζ. 87) 

  

Τμῖξ οἱμῖξ Κμνὲ ραθιὸξ ᾠδξ. 

Ψαθ. 86,1 Οἱ εειέθζμζ αὐημῦ ἐκ ημῖξ ὄνεζζ ημῖξ ἁβίμζξ·  

Ταθ. 86,1 Ρα αζάθεοηα εειέθζα, ηα μπμία μ ίδζμξ μ Θονζμξ έεεζεκ, εονίζημκηαζ εζξ 

ηα ζενά ορχιαηα ηδξ Πζχκ.  

Ψαθ. 86,2 ἀβαπᾷ Κφνζμξ ηὰξ πφθαξ Σζὼκ ὑπὲν πάκηα ηὰ ζηδκχιαηα Ἰαηχα.  

Ταθ. 86,2 Ν Θονζμξ αβαπά πενζζζυηενμκ απυ υθαξ ηαξ πυθεζξ ηςκ απμβυκςκ ημο 

Ηαηχα ηαξ πφθαξ ηδξ Ηενμοζαθήι.  

Ψαθ. 86,3 δεδμλαζιέκα ἐθαθήεδ πενὶ ζμῦ  πυθζξ ημῦ Θεμῦ. (δζάραθια).  

Ταθ. 86,3 Ξμθζξ ημο Θεμφ, αβία Ηενμοζαθήι, έκδμλα ηαζ εαοιαζηά δζαθαθμφκηαζ 

πακηαπμφ δζα ζέ.  



Ψαθ. 86,4 ικδζεήζμιαζ Ῥαὰα ηαὶ Βααοθκμξ ημῖξ βζκχζημοζί ιε· ηαὶ ἰδμὺ 

ἀθθυθοθμζ ηαὶ Τφνμξ ηαὶ θαὸξ ηκ Αἰεζυπςκ, μὗημζ ἐβεκήεδζακ 

ἐηεῖ.  

Ταθ. 86,4 Θα εκεοιδεχ ηδκ αιανηςθήκ Αίβοπημκ ηαζ ηδκ Βααοθχκα ηαζ εα 

ζοιπενζθάας αοηάξ ιεηαλφ εηείκςκ, μζ μπμίμζ ιε βκςνίγμοκ ηαζ ιε 

ακαβκςνίγμοκ ςξ Θευκ ηςκ. Ηδμφ ηαζ αοημί μζ Φζθζζηαίμζ, δ Ρονμξ ηαζ μζ 

Αζείμπεξ, εα πμνεοεμφκ εζξ ηδκ Ηενμοζαθήι, δζα κα ιε πνμζηοκήζμοκ.  

Ψαθ. 86,5 ιήηδν Σζχκ, ἐνεῖ ἄκενςπμξ, ηαὶ ἄκενςπμξ ἐβεκήεδ ἐκ αὐηῆ, ηαὶ 

αὐηὸξ ἐεειεθίςζεκ αὐηὴκ ὁ Ὕρζζημξ.  

Ταθ. 86,5 Ξκεοιαηζηήκ ιδηένα εα μκμιάζδ ηδκ Πζχκ ηάεε άκενςπμξ. Ξθήεμξ 

ακενχπςκ έπμοκ έθεεζ πνμξ αοηήκ, δζυηζ αοηυξ μ ίδζμξ μ ρζζημξ έεεζε 

ηα εειέθζά ηδξ.  

Ψαθ. 86,6 Κφνζμξ δζδβήζεηαζ ἐκ βναθῆ θακ ηαὶ ἀνπυκηςκ ημφηςκ ηκ 

βεβεκδιέκςκ ἐκ αὐηῆ. (δζάραθια).  

Ταθ. 86,6 Ν Θονζμξ εα δζδβδεή ηα ζημ αζαθίμκ ημο βναιιέκα μκυιαηα ηςκ θαχκ 

ηαζ ηςκ ανπυκηςκ, μζ μπμίμζ έπμοκ έθεεζ ηαζ έπμοκ εβηαηαζηαεή εζξ ηδκ 

πυθζκ αοηήκ.  

Ψαθ. 86,7 ὡξ εὐθναζκμιέκςκ πάκηςκ  ηαημζηία ἐκ ζμί. 

Ταθ. 86,7 Νθμκ ημ εοθααέξ πθήεμξ, ς Πζχκ, πμο εα εβηαηαζηαεή εζξ ζε εα 

εοθναίκεηαζ πνάβιαηζ ηαζ εα αβάθθεηαζ πάκημηε. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 87 (Μαζ. 88) 

  



ᾨδὴ ραθιμῦ ημῖξ οἱμῖξ Κμνέ· εἰξ ηὸ ηέθμξ, ὑπὲν Μαεθὲε ημῦ 

ἀπμηνζεκαζ θυβμκ ζοκέζεςξ Αἰεὰι ηῶ Ἰζναδθίηῃ. 

Ψαθ. 87,2 Κφνζε ὁ Θεὸξ ηξ ζςηδνίαξ ιμο, ιέναξ ἐηέηναλα ηαὶ ἐκ κοηηὶ 

ἐκακηίμκ ζμο·  

Ταθ. 87,2 Θονζε, μ Θευξ ηαζ ζςηήν ιμο, πνμξ ζε έηναλα υθδκ ηδκ διένακ ηαζ ηδκ 

κφηηα υνεζμξ εκχπζυκ ζμο πνμζεοπυιεκμξ.  

Ψαθ. 873 εἰζεθεέης ἐκχπζυκ ζμο  πνμζεοπή ιμο, ηθῖκμκ ηὸ μὖξ ζμο εἰξ ηὴκ 

δέδζίκ ιμο.  

Ταθ. 87,3 Δίεε κα ακμίλδ δ εφνα ημο εθέμοξ ζμο, δζα κα εζζέθεδ εκχπζυκ ζμο δ 

πνμζεοπή ιμο. Θθίκε ημ αοηί ζμο, δζα κα αημφζδ ηα θυβζα ηδξ δεήζεχξ 

ιμο  

Ψαθ. 87,4 ὅηζ ἐπθήζεδ ηαηκ  ροπή ιμο, ηαὶ  γςή ιμο ηῶ ᾅδῃ ἢββζζε·  

Ταθ. 87,4 Γζυηζ οπενεπθδιιφνζζεκ δ ηανδία ιμο απυ ζοιθμνάξ ηαζ δ γςδ ιμο έπεζ 

θεάζεζ εζξ ημ πείθμξ ημο άδμο.  

Ψαθ. 87,5 πνμζεθμβίζεδκ ιεηὰ ηκ ηαηαααζκυκηςκ εἰξ θάηημκ, ἐβεκήεδκ ὡζεὶ 

ἄκενςπμξ ἀαμήεδημξ ἐκ κεηνμῖξ ἐθεφεενμξ,  

Ταθ. 87,5 Θεςνμφιαζ πθέμκ υιμζμξ ιε εηείκμοξ, μζ μπμίμζ ηαηένπμκηαζ ζημκ ααεφκ 

θάηημκ ημο ηάθμο. Δβζκα άκενςπμξ ααμήεδημξ, εννζιιέκμξ ακάιεζα 

ζημοξ κεηνμφξ, ιαηνάκ απυ ηάεε επζημζκςκίακ ιε ημοξ γχκηαξ.  

Ψαθ. 87,6 ὡζεὶ ηναοιαηίαζ ηαεεφδμκηεξ ἐκ ηάθῳ, ὧκ μὐη ἐικήζεδξ ἔηζ ηαὶ 

αὐημὶ ἐη ηξ πεζνυξ ζμο ἀπχζεδζακ.  

Ταθ. 87,6 Δίιαζ ςζάκ ημοξ εακαζίιςξ ηναοιαηζζιέκμοξ άκδναξ, μζ μπμίμζ 

ημζιχκηαζ ηδκ κάνηδκ ημο εακάημο ζημκ ηάθμκ, ηαζ ημοξ μπμίμοξ δεκ 

εκεοιείζαζ πθέμκ ςξ γςκηακμφξ, αθθά ημοξ απχεδζεξ ιαηνάκ απυ ηδκ 

πνμζηαζίακ ζμο.  



Ψαθ. 87,7 ἔεεκηυ ιε ἐκ θάηηῳ ηαηςηάηῳ, ἐκ ζημηεζκμῖξ ηαὶ ἐκ ζηζᾷ εακάημο.  

Ταθ. 87,7 Νζ πυκμζ ηαζ αζ ζοιθμναί ιμο ιε εαφεζζακ ζημκ ααεφηαημκ θάηημκ ημο 

εακάημο, εζξ ηαξ ζημηεζκάξ πενζμπάξ ημο άδμο, υπμο ααζζθεφεζ δ ζηζα 

ημο εακάημο  

Ψαθ. 87,8 ἐπ᾿ ἐιὲ ἐπεζηδνίπεδ ὁ εοιυξ ζμο, ηαὶ πάκηαξ ημὺξ ιεηεςνζζιμφξ 

ζμο ἐπήβαβεξ ἐπ᾿ ἐιέ. (δζάραθια).  

Ταθ. 87,8 Βανφξ έπεζεκ επάκς ιμο μ εοιυξ ζμο ηαζ υθα ηα ηφιαηα ηδξ μνβήξ ζμο 

ηα αθήηεξ κα εηζπάζμοκ εκακηίμκ ιμο.  

Ψαθ. 87,9 ἐιάηνοκαξ ημὺξ βκςζημφξ ιμο ἀπ᾿ ἐιμῦ, ἔεεκηυ ιε αδέθοβια 

ἑαοημῖξ, πανεδυεδκ ηαὶ μὐη ἐλεπμνεουιδκ.  

Ταθ. 87,9 Απειάηνοκεξ απυ ειέ ημοξ βκςζημφξ ιμο, ιε εζζπάεδζακ ηαζ ιε 

αδδίαζακ. Ξανεδυεδκ εζξ ηδκ δοζηοπίακ ηαζ δεκ διπμνχ πθέμκ κα 

απαθθαβχ απυ αοηήκ.  

Ψαθ. 87,10 μἱ ὀθεαθιμί ιμο ζεέκδζακ ἀπὸ πηςπείαξ· ἐηέηναλα πνὸξ ζέ, 

Κφνζε, ὅθδκ ηὴκ ιένακ, δζεπέηαζα πνὸξ ζὲ ηὰξ πεῖνάξ ιμο·  

Ταθ. 87,10 Ρα ιάηζα ιμο αδοκάηζζακ, εεάιπςζακ απυ ηαξ ηαθαζπςνίαξ ηαζ απυ ηα 

πμθθά ιμο δάηνοα. Δηναλα πνμξ ζέ, Θονζε, πνμζεοπυιεκμξ υθδκ ηδκ 

διένακ. Απθςζα ηαζ φρςζα πνμξ ζε ηα πένζα ιμο.  

Ψαθ. 87,11 ιὴ ημῖξ κεηνμῖξ πμζήζεζξ εαοιάζζα; ἠ ἰαηνμὶ ἀκαζηήζμοζζ, ηαὶ 

ἐλμιμθμβήζμκηαί ζμζ;  

Ταθ. 87,11 Βμήεδζέ ιε, Θονζε, πνζκ δ απμεάκς. Κδπςξ, ηάπα, ηαζ εα δείλδξ ηα 

εαοιαζηά ζμο ένβα ζημοξ κεηνμφξ, ηαζ εζξ ειέ υηακ απμεάκς; Ζ ιήπςξ 

μζ ζαηνμί διπμνμφκ κα ακαζηήζμοκ ημοξ κεηνμφξ, δζα κα ζε 

δμλμθμβήζμοκ;  

Ψαθ. 87,12 ιὴ δζδβήζεηαί ηζξ ἐκ ηῶ ηάθῳ ηὸ ἔθευξ ζμο ηαὶ ηὴκ ἀθήεεζάκ ζμο ἐκ 

ηῆ ἀπςθείᾳ;  



Ταθ. 87,12 Κδπςξ επίζδξ είκαζ δοκαηυκ κα δζδβδεή ηακείξ ημ έθευξ ζμο ηαζ ηδκ 

αθήεεζάκ ζμο ιεηαλφ ηςκ κεηνχκ ηάης εζξ ημκ άδδκ;  

Ψαθ. 87,13 ιὴ βκςζεήζεηαζ ἐκ ηῶ ζηυηεζ ηὰ εαοιάζζά ζμο ηαὶ  δζηαζμζφκδ 

ζμο ἐκ βῆ ἐπζθεθδζιέκῃ;  

Ταθ. 87,13 Κδπςξ ηαζ είκαζ δοκαηυκ κα βίκμοκ βκςζηά ηα εαοιαζηά ζμο ένβα εζξ 

ηαξ ζημηεζκάξ πενζμπάξ ημο άδμο ηαζ ηα ένβα ηδξ δζηαζμζφκδξ ζμο εζξ 

ηδκ θδζιμκδιέκδκ πχνακ ηςκ κεηνχκ;  

Ψαθ. 87,14 ηἀβὼ πνὸξ ζέ, Κφνζε, ἐηέηναλα, ηαὶ ηὸ πνςΐ  πνμζεοπή ιμο 

πνμθεάζεζ ζε.  

Ταθ. 87,14 Γζα ημφημ ηαζ εβχ, Θονζε, ηχνα πμο εονίζημιαζ αηυιδ εκ ηδ γςή, έηναλα 

ηαε' υθμκ ημ δζάζηδια ηδξ κοηηυξ πνμξ ζέ· ηαζ ημ πνςσ δ πνμζεοπή ιμο 

εα ζε πνμθεάζδ.  

Ψαθ. 87,15 ἱκαηί, Κφνζε, ἀπςεῆ ηὴκ ροπήκ ιμο, ἀπμζηνέθεζξ ηὸ πνυζςπυκ ζμο 

ἀπ᾿ ἐιμῦ;  

Ταθ. 87,15 Γζαηί, Θονζε, απςεείξ ηδκ ροπήκ ιμο, ηαζ βονίγεζξ αθθμφ ημ πνυζςπυκ 

ζμο, ιαηνάκ απυ ειέ;  

Ψαθ. 87,16 πηςπυξ εἰιζ ἐβὼ ηαὶ ἐκ ηυπμζξ ἐη κευηδηυξ ιμο, ὑρςεεὶξ δὲ 

ἐηαπεζκχεδκ ηαὶ ἐλδπμνήεδκ.  

Ταθ. 87,16 Δβχ είιαζ πηςπυξ ηαζ ακάιεζα εζξ ηυπμοξ έπς γήζεζ απυ ηδκ κευηδηά 

ιμο. Νηακ δε ημζκςκζηχξ ηαζ οθζηχξ ελορχεδκ, εηαπεζκχεδηα ηαζ πάθζκ 

ηαηυπζκ ηαζ πενζέπεζα εζξ αιδπακίακ ηαζ απμνίακ.  

Ψαθ. 87,17 ἐπ᾿ ἐιὲ δζθεμκ αἱ ὀνβαί ζμο, μἱ θμαενζζιμί ζμο ἐλεηάναλάκ ιε,  

Ταθ. 87,17 'Δπέναζακ απυ επάκς ιμο αζ μνβαί ζμο, αζ θμαεναί απεζθαί ζμο ιε 

ζοκεηθυκζζακ,  

Ψαθ. 87,18 ἐηφηθςζάκ ιε ὡζεὶ ὕδςν ὅθδκ ηὴκ ιένακ, πενζέζπμκ ιε ἅια.  



Ταθ. 87,18 αοηαί ιε πενζεηφηθςζακ ςζάκ φδςν υθδκ ηδκ διένακ, ιε πενζέααθακ 

ηαοημπνυκςξ απυ πακημφ.  

Ψαθ. 87,19 ἐιάηνοκαξ ἀπ᾿ ἐιμῦ θίθμκ ηαὶ πθδζίμκ ηαὶ ημὺξ βκςζημφξ ιμο ἀπὸ 

ηαθαζπςνίαξ. 

Ταθ. 87,19 Διάηνοκεξ απυ ειέ υθμοξ ημοξ θίθμοξ ιμο ηαζ ημοξ βείημκάξ ιμο ηαζ 

βεκζηχξ υθμοξ ημοξ βκςζημφξ ιμο ελ αζηίαξ ηδξ δοζηοπίαξ ιμο. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 88 (Μαζ. 89) 

  

Σοκέζεςξ Αἰεὰι ηῶ Ἰζναδθίηῃ. 

Ψαθ. 88,2 Τὰ ἐθέδ ζμο, Κφνζε, εἰξ ηὸκ αἰκα ᾄζμιαζ, εἰξ βεκεὰκ ηαὶ βεκεὰκ 

ἀπαββεθ ηὴκ ἀθήεεζάκ ζμο ἐκ ηῶ ζηυιαηί ιμο,  

Ταθ. 88,2 Ρα εθέδ ζμο, Θονζε, εα οικμθμβχ εβχ πακημηεζκά· εζξ βεκεάκ ηαζ βεκεάκ 

εα δζαθαθχ ιε ημ ζηυια ιμο ηδκ αθήεεζάκ ζμο.  

Ψαθ. 88,3 ὅηζ εἶπαξ· εἰξ ηὸκ αἰκα ἔθεμξ μἰημδμιδεήζεηαζ· ἐκ ημῖξ μὐνακμῖξ 

ἑημζιαζεήζεηαζ  ἀθήεεζά ζμο·  

Ταθ. 88,3 Γζυηζ ζο είπεξ· ημ μζημδυιδια ημο εθέμοξ ιμο εα μνεχκεηαζ ηαζ ζοκεπχξ 

εα ακμζημδμιήηαζ ζημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Δζξ ημοξ αζςκίμοξ ηαζ 

αδζαζείζημοξ μονακμφξ εζηδνίπεδ ηαζ ζηενεχκεηαζ δ αθήεεζα ηαζ δ 

αλζμπζζηία ζμο.  

Ψαθ. 88,4 δζεεέιδκ δζαεήηδκ ημῖξ ἐηθεηημῖξ ιμο, ὤιμζα Γαοΐδ ηῶ δμφθῳ ιμο·  

Ταθ. 88,4 Πο είπεξ· Δηαια ζοιθςκίακ ιε ημοξ εηθεηημφξ ακενχπμοξ ημο θαμφ ιμο, 

έδςζα οπυζπεζίκ ιε μνημκ εζξ ημκ δμφθμκ ιμο ημκ Γαοίδ ηαζ είπα·  



Ψαθ. 88,5 ἕςξ ημῦ αἰκμξ ἑημζιάζς ηὸ ζπένια ζμο ηαὶ μἰημδμιήζς εἰξ βεκεὰκ 

ηαὶ βεκεὰκ ηὸκ ενυκμκ ζμο. (δζάραθια).  

Ταθ. 88,5 ιέπνζ ηδξ ζοκηεθείαξ ημο αζχκμξ εα ζηενεχζς ηαζ εα εκζζπφζς ημοξ 

απμβυκμοξ ζμο. Υξ ζηενευκ ηαζ αηθυκδημκ μζημδυιδια εα εειεθζχζς 

ηαζ εα ακεβείνς ημκ ααζζθζηυκ ζμο ενυκμκ απυ βεκεάξ εζξ βεκεάκ.  

Ψαθ. 88,6 ἐλμιμθμβήζμκηαζ μἱ μὐνακμὶ ηὰ εαοιάζζά ζμο, Κφνζε, ηαὶ ηὴκ 

ἀθήεεζάκ ζμο ἐκ ἐηηθδζίᾳ ἁβίςκ.  

Ταθ. 88,6 Αζ μονάκζαζ αββεθζηαί δοκάιεζξ εα ακοικμθμβήζμοκ ηα εαοιάζζα ένβα 

ζμο, Θονζε, ηαζ ηδκ αλζμπζζηίακ ηςκ θυβςκ ζμο εα δμλμθμβήζμοκ εζξ ηδκ 

επμονάκζμκ εηηθδζίακ ηςκ αββέθςκ ηαζ ηςκ αβίςκ ζμο.  

Ψαθ. 88,7 ὅηζ ηίξ ἐκ κεθέθαζξ ἰζςεήζεηαζ ηῶ Κονίῳ; ηαὶ ηίξ ὁιμζςεήζεηαζ ηῶ 

Κονίῳ ἐκ οἱμῖξ Θεμῦ;  

Ταθ. 88,7 Γζυηζ πμζυξ ηαζ απυ εηείκμοξ, πμο οπάνπμοκ οπενάκς απυ ηαξ κεθέθαξ 

ζημοξ μονακμφξ, δφκαηαζ κα ελζζςεή ηαζ ακηζπανααθδεή πνμξ ημκ 

Θονζμκ; Ζ πμζυξ απυ ημοξ αββέθμοξ ημο μονακμφ δ ημοξ ηαηά πάνζκ οζμφξ 

ημο Θεμφ είκαζ δοκαηυκ κα μιμζςεή πνμξ ημκ Θονζμκ;  

Ψαθ. 88,8 ὁ Θεὸξ ἐκδμλαγυιεκμξ ἐκ αμοθῆ ἁβίςκ, ιέβαξ ηαὶ θμαενυξ ἐζηζκ ἐπὶ 

πάκηαξ ημὺξ πενζηφηθῳ αὐημῦ.  

Ταθ. 88,8 Ν Θευξ, αοηυξ δμλάγεηαζ αηζπαπαφζηςξ εκ ιέζς ζοβηεκηνχζεςκ ηςκ 

αβίςκ αββέθςκ ημο ζημοξ μονακμφξ· είκαζ ιέβαξ, εαοιαζηυξ ηαζ θμαενυξ 

εζξ υθμοξ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ ημκ πενζηοηθχκμοκ.  

Ψαθ. 88,9 Κφνζε ὁ Θεὸξ ηκ δοκάιεςκ, ηίξ ὅιμζυξ ζμζ; δοκαηὸξ εἶ, Κφνζε, ηαὶ  

ἀθήεεζά ζμο ηφηθῳ ζμο.  

Ταθ. 88,9 Υ Θονζε ηαζ Θεέ ηςκ εκ μονακμίξ αββεθζηχκ δοκάιεςκ, πμζυξ είκαζ 

δοκαηυκ κα ζοβηνζεή πνμξ ζέ; Πο Θονζε, είζαζ πακημδφκαιμξ ηαζ δ 

αθήεεζά ζμο ζε πενζαάθθεζ ηαζ αηηζκμαμθείηαζ βφνς ζμο.  



Ψαθ. 88,10 ζὺ δεζπυγεζξ ημῦ ηνάημοξ ηξ εαθάζζδξ, ηὸκ δὲ ζάθμκ ηκ 

ηοιάηςκ αὐηξ ζὺ ηαηαπναΰκεζξ.  

Ταθ. 88,10 Πο ηονζανπείξ απμθφηςξ εζξ ηδκ δφκαιζκ ηδξ εαθάζζδξ ηδκ δε 

ακαηαναπήκ ηςκ ηοιάηςκ ηδξ ζο ηδκ ηαηαπναΰκεζξ ηαζ ηδκ βαθδκεφεζξ.  

Ψαθ. 88,11 ζὺ ἐηαπείκςζαξ ὡξ ηναοιαηίακ ὑπενήθακμκ, ἐκ ηῶ αναπίμκζ ηξ 

δοκάιεχξ ζμο δζεζηυνπζζαξ ημὺξ ἐπενμφξ ζμο.  

Ταθ. 88,11 Πο εηαπείκςζεξ ημκ οπενήθακμκ Φαναχ ςξ ηναοιαηίακ πμθέιμο, ηαζ ιε 

ημκ αηαηακίηδημκ αναπίμκά ζμο δζεζηυνπζζεξ ημοξ επενμφξ ζμο εηεί, 

πανά ηδκ Δνοενάκ Θαθαζζακ.  

Ψαθ. 88,12 ζμί εἰζζκ μἱ μὐνακμί, ηαὶ ζή ἐζηζκ  β· ηὴκ μἰημοιέκδκ ηαὶ ηὸ 

πθήνςια αὐηξ ζὺ ἐεειεθίςζαξ.  

Ταθ. 88,12 Ηδζημί ζμο είκαζ μζ μονακμί, ζδζηή ζμο είκαζ δ βδ. Ρδκ μζημοιέκδκ ηαζ υθα, 

υζα βειίγμοκ απ' άηνμο εζξ άηνμκ ηδκ βδκ, ζο εεειεθίςζεξ επί αζθαθχκ 

αάζεςκ.  

Ψαθ. 88,13 ηὸκ αμῤῥᾶκ ηαὶ ηὴκ εάθαζζακ ζὺ ἔηηζζαξ, Θααὼν ηαὶ νιὼκ ἐκ ηῶ 

ὀκυιαηί ζμο ἀβαθθζάζμκηαζ.  

Ταθ. 88,13 Ρδκ πνμξ αμννάκ έηηαζζκ ηαζ ηδκ Κεζυβεζμκ Θαθαζζακ ζο 

εδδιζμφνβδζεξ. Ρμ ηαηαπνάζζκμκ Θααχν ηαζ ημ πζμκζζιέκμκ Δνιχκ, 

υηακ αημφμοκ ημ υκμιά ζμο, ζηζνημφκ απυ αβαθθίαζζκ ηαζ δμλμθμβμφκ 

ζέ, ημκ δδιζμονβυκ ηςκ.  

Ψαθ. 88,14 ζὸξ ὁ αναπίςκ ιεηὰ δοκαζηείαξ· ηναηαζςεήης  πείν ζμο, 

ὑρςεήης  δελζά ζμο.  

Ταθ. 88,14 Ν ζδζηυξ ζμο αναπίςκ εκενβεί ιε αηαηακίηδημκ δφκαιζκ. Αξ είκαζ θμζπυκ 

πάκημηε πακίζπονμξ δ πείν ζμο, δζα κα οπεναζπίγδ ημοξ δζηαίμοξ ηαζ 

πανέπδ ηαξ εοθμβίαξ ζμο. Αξ ιεβαθφκεηαζ αοηή ιε ηα εαοιαζηά ηδξ 

ένβα.  



Ψαθ. 88,15 δζηαζμζφκδ ηαὶ ηνίια ἑημζιαζία ημῦ ενυκμο ζμο, ἔθεμξ ηαὶ ἀθήεεζα 

πνμπμνεφζμκηαζ πνὸ πνμζχπμο ζμο.  

Ταθ. 88,15 Ζ δζηαζμζφκδ ζμο ηαζ αζ μνεαί ηαζ δίηαζαζ πάκημηε απμθάζεζξ ζμο 

ακαδεζηκφμοκ έκδμλμκ ημκ ενυκμκ ζμο. Ζ δε εοζπθαβπκία ζμο ηαζ δ 

αθήεεζά ζμο εζξ ηα θυβζα ζμο, εζξ ηαξ απμθάζεζξ ζμο, εζξ ηαξ οπμζπέζεζξ 

ζμο, ςξ άθθμζ άββεθμζ, πνμπμνεφμκηαζ εκχπζυκ ζμο, δζα κα ελαββέθθμοκ 

ημ ιεβαθείμκ ζμο.  

Ψαθ. 88,16 ιαηάνζμξ ὁ θαὸξ ὁ βζκχζηςκ ἀθαθαβιυκ· Κφνζε, ἐκ ηῶ θςηὶ ημῦ 

πνμζχπμο ζμο πμνεφζμκηαζ  

Ταθ. 88,16 Δοηοπήξ ηαζ εοθμβδιέκμξ είκαζ μ θαυξ εηείκμξ, πμο έιαεε ιε αθαθαβιμφξ 

κα δμλμθμβή ημκ Θονζμκ ηαηά ηαξ εμνηάξ. Θονζε, ιε ημ θςξ ηδξ ζδζηήξ 

ζμο πανμοζίαξ εα πμνεφςκηαζ ημκ μνευκ δνυιμκ μζ άκενςπμζ αοημί.  

Ψαθ. 88,17 ηαὶ ἐκ ηῶ ὀκυιαηί ζμο ἀβαθθζάζμκηαζ ὅθδκ ηὴκ ιένακ ηαὶ ἐκ ηῆ 

δζηαζμζφκῃ ζμο ὑρςεήζμκηαζ.  

Ταθ. 88,17 Κε ηδκ πίζηζκ ηαζ ηδκ εθπίδα ζημ πάκηζιμκ ηαζ ζεααζηυκ Νκμιά ζμο εα 

παίνμοκ ηαζ εα αβάθθςκηαζ υθαξ ηαξ διέναξ ηδξ γςήξ ηςκ, ηαζ ιε ηδκ 

ζδζηήκ ζμο πνμζηαηεοηζηήκ δζηαζμζφκδκ εα ορςεμφκ ηαζ εα δμλαζεμφκ.  

Ψαθ. 88,18 ὅηζ ηαφπδια ηξ δοκάιεςξ αὐηκ ζὺ εἶ, ηαὶ ἐκ ηῆ εὐδμηίᾳ ζμο 

ὑρςεήζεηαζ ηὸ ηέναξ ικ.  

Ταθ. 88,18 Γζυηζ ζο είζαζ ημ ηαφπδια ηδξ δοκάιεχξ ηςκ ηαζ ιε ηδκ ζδζηήκ ζμο 

εοιέκεζακ ηαζ πνμζηαζίακ εα ακαδεζπεή έκδμλμξ δ πανάηαλζξ ιαξ.  

Ψαθ. 88,19 ὅηζ ημῦ Κονίμο  ἀκηίθδρζξ ηαὶ ημῦ ἁβίμο Ἰζναὴθ ααζζθέςξ ικ.  

Ταθ. 88,19 Ν Θονζμξ είκαζ μ πνμζηάηδξ ηαζ ζςηήν εζξ ηαξ δοζηυθμοξ πενζζηάζεζξ 

ηδξ γςήξ ιαξ. Αοηυξ, μ άβζμξ Θευξ ημο ζζναδθζηζημφ θαμφ, μ ααζζθεφξ 

ιαξ.  

Ψαθ. 88,20 ηυηε ἐθάθδζαξ ἐκ ὁνάζεζ ημῖξ οἱμῖξ ζμο ηαὶ εἶπαξ· ἐεέιδκ αμήεεζακ 



ἐπὶ δοκαηυκ, ὕρςζα ἐηθεηηὸκ ἐη ημῦ θαμῦ ιμο·  

Ταθ. 88,20 Δζξ ημκ ηαηάθθδθμκ ηυηε ηαζ ςνζζιέκμκ πνυκμκ ιε μνάιαηα ζο 

απεηάθορεξ ημ εέθδιά ζμο ζημοξ οζμφξ ζμο, ημοξ πνμθήηαξ, ηαζ είπεξ· 

Δδςζα ηδκ αμήεεζάκ ιμο εζξ έκα άκενςπμκ, ημκ ακέδεζλα ζζπονυκ, ημκ 

φρςζα ςξ ημκ εηθεηηυκ ιμο ιεηαλφ ημο θαμφ,  

Ψαθ. 88,21 εὗνμκ Γαοΐδ ηὸκ δμῦθυκ ιμο, ὁ ἐκ ἐθαίῳ ἁβίῳ ιμο ἔπνζζα αὐηυκ.  

Ταθ. 88,21 εονήηα, δδθαδή, εη ιέζμο ημο ζζναδθζηζημφ θαμφ ημκ Γαοίδ, ημκ δμφθμκ 

ιμο, ηαζ ιε άβζμκ έθαζμκ έπνζζα αοηυκ ααζζθέα.  

Ψαθ. 88,22  βὰν πείν ιμο ζοκακηζθήρεηαζ αὐηῶ ηαὶ ὁ αναπίςκ ιμο ηαηζζπφζεζ 

αὐηυκ·  

Ταθ. 88,22 Ζ πακημδφκαιμξ δελζά ιμο εα αμδεή ηαζ εα πνμζηαηεφδ αοηυκ, ηαζ μ 

αναπίςκ ηδξ δοκάιεχξ ιμο εα ημκ εκδοκαιχκδ πάκημηε.  

Ψαθ. 88,23 μὐη ὠθεθήζεζ ἐπενὸξ ἐκ αὐηῶ, ηαὶ οἱὸξ ἀκμιίαξ μὐ πνμζεήζεζ ημῦ 

ηαηζαζ αὐηυκ.  

Ταθ. 88,23 Ν επενυξ ημο δεκ έπεζ ηίπμηε κα επζηφπδ εζξ αάνμξ ημο, κα ςθεθδεή ηαζ 

ηενδίζδ απυ αοηυκ. Θαζ ηακείξ ηαημπμζυξ πμηέ δεκ εα ηαημνεχζδ ηαζ 

δεκ εα επζπεζνήζδ πάθζκ κα ημο ηάιδ ηάηζ ηαηυκ.  

Ψαθ. 88,24 ηαὶ ζοβηυρς ἀπὸ πνμζχπμο αὐημῦ ημὺξ ἐπενμὺξ αὐημῦ ηαὶ ημὺξ 

ιζζμῦκηαξ αὐηὸκ ηνμπχζμιαζ.  

Ταθ. 88,24 Δκχπζυκ ημο εα ηαηαηυρς υθμοξ ημοξ επενμφξ ημο ηαζ εηείκμοξ, μζ 

μπμίμζ ημκ ιζζμφκ, εα ημοξ ηαηαηνμπχζς, εα ημοξ ηνέρς πακζηυαθδημοξ 

εζξ θοβήκ.  

Ψαθ. 88,25 ηαὶ  ἀθήεεζά ιμο ηαὶ ηὸ ἔθευξ ιμο ιεη᾿ αὐημῦ, ηαὶ ἐκ ηῶ ὀκυιαηί 

ιμο ὑρςεήζεηαζ ηὸ ηέναξ αὐημῦ.  

Ταθ. 88,25 Ζ αθήεεζά ιμο ηαζ δ εοζπθαβπκία ιμο εα είκαζ πάκημηε ιαγή ημο. Γζ' 

ειμφ εα ελορςεή ηαζ εα δμλαζεή δ δφκαιίξ ημο.  



Ψαθ. 88,26 ηαὶ εήζμιαζ ἐκ εαθάζζῃ πεῖνα αὐημῦ ηαὶ ἐκ πμηαιμῖξ δελζὰκ αὐημῦ.  

Ταθ. 88,26 Θα εειεθζχζς ηδκ ηονζανπίακ ημο ιέπνζ ηαζ ηδξ Κεζμβείμο Θαθάζζδξ 

ηαζ ηδκ δφκαιζκ ηδξ δελζάξ ημο ιέπνζ ηαζ ηςκ πμηαιχκ Δοθνάημο ηαζ 

Ρζβνδημξ.  

Ψαθ. 88,27 αὐηὸξ ἐπζηαθέζεηαί ιε· παηήν ιμο εἶ ζφ, Θευξ ιμο ηαὶ ἀκηζθήπηςν 

ηξ ζςηδνίαξ ιμο·  

Ταθ. 88,27 Αοηυξ ιε πίζηζκ εα ιε επζηαθεζεή ηαζ εα ιμο πδ· Πο είζαζ μ παηήν ιμο, μ 

Θευξ ιμο, μ πνμζηάηδξ ηαζ ζςηήν ιμο.  

Ψαθ. 88,28 ηἀβὼ πνςηυημημκ εήζμιαζ αὐηυκ, ὑρδθὸκ πανὰ ημῖξ ααζζθεῦζζ ηξ 

βξ.  

Ταθ. 88,28 Θαζ εβχ, ςξ άθθμκ πνμκμιζμφπμκ πνςηυημημκ οζυκ ιμο, εα ημκ ακαδείλς, 

εα ημκ ηάις εκδμλυηαημκ ιεηαλφ υθςκ ηςκ ααζζθέςκ ηδξ βδξ.  

Ψαθ. 88,29 εἰξ ηὸκ αἰκα θοθάλς αὐηῶ ηὸ ἔθευξ ιμο, ηαὶ  δζαεήηδ ιμο πζζηὴ 

αὐηῶ·  

Ταθ. 88,29 Αζςκία εα είκαζ δ πνμξ αοηυκ εοζπθαβπκία ιμο ηαζ δ ιεη' αοημφ δζαεήηδ 

ιμο εα παναιέκδ πάκημηε αλζυπζζημξ ηαζ αεααία εζξ υθεθυξ ημο.  

Ψαθ. 88,30 ηαὶ εήζμιαζ εἰξ ηὸκ αἰκα ημῦ αἰκμξ ηὸ ζπένια αὐημῦ ηαὶ ηὸκ 

ενυκμκ αὐημῦ ὡξ ηὰξ ιέναξ ημῦ μὐνακμῦ.  

Ταθ. 88,30 Θα ακαδεζηκφς πάκημηε ημοξ απμβυκμοξ ηαζ δζαδυπμοξ ημο, χζηε μ 

ααζζθζηυξ ημο ενυκμξ κα δζανηή υζμκ ηαζ μ μονακυξ· κα ιείκδ αζχκζμξ.  

Ψαθ. 88,31 ἐὰκ ἐβηαηαθίπςζζκ μἱ οἱμὶ αὐημῦ ηὸκ κυιμκ ιμο ηαὶ ημῖξ ηνίιαζί ιμο 

ιὴ πμνεοεζζκ,  

Ταθ. 88,31 Δάκ υιςξ μζ απυβμκμί ημο εβηαηαθείρμοκ ημκ Λμιμκ ιμο ηαζ δεκ γήζμοκ 

ζφιθςκα ιε ηαξ εκημθάξ ιμο,  

Ψαθ. 88,32 ἐὰκ ηὰ δζηαζχιαηά ιμο αεαδθχζςζζ ηαὶ ηὰξ ἐκημθάξ ιμο ιὴ 



θοθάλςζζκ,  

Ταθ. 88,32 εάκ αεαδθχζμοκ ηα πνμζηάβιαηά ιμο ηαζ δεκ ηδνήζμοκ ηαξ εκημθάξ 

ιμο,  

Ψαθ. 88,33 ἐπζζηέρμιαζ ἐκ ῥάαδῳ ηὰξ ἀκμιίαξ αὐηκ ηαὶ ἐκ ιάζηζλζ ηὰξ ἀδζηίαξ 

αὐηκ·  

Ταθ. 88,33 ηυηε εβχ εα ημοξ επζζηεθεχ ιε νάαδμκ ηζιςνίαξ δζα ηαξ πανακμιίαξ 

ηςκ ηαζ ιε ιαζηζβχζεζξ δζα ηαξ αδζηίαξ, ηαξ μπμίαξ εα δζαπνάηημοκ.  

Ψαθ. 88,34 ηὸ δὲ ἔθευξ ιμο μὐ ιὴ δζαζηεδάζς ἀπ᾿ αὐηκ, μὐδ᾿ μὐ ιὴ ἀδζηήζς 

ἐκ ηῆ ἀθδεείᾳ ιμο,  

Ταθ. 88,34 Ξαν' υθμκ ημφημ υιςξ δεκ εα απμιαηνφκς εβχ ημ έθευξ ιμο απυ αοημφξ, 

μφηε ηαζ εα αεεηήζς ηαξ οπμζπέζεζξ, πμο ημοξ έπς δχζεζ.  

Ψαθ. 88,35 μὐδ᾿ μὐ ιὴ αεαδθχζς ηὴκ δζαεήηδκ ιμο ηαὶ ηὰ ἐηπμνεουιεκα δζὰ 

ηκ πεζθέςκ ιμο μὐ ιὴ ἀεεηήζς.  

Ταθ. 88,35 Γεκ εα ηαηαπαηήζς εβχ ηδκ έκμνημκ οπυζπεζίκ ιμο ηαζ δεκ εα αεεηήζς 

ηα θυβζα, ηα μπμία ελήθεμκ απυ ημ ζηυια ιμο.  

Ψαθ. 88,36 ἅπαλ ὤιμζα ἐκ ηῶ ἁβίῳ ιμο, εἰ ηῶ Γαοΐδ ρεφζμιαζ·  

Ταθ. 88,36 Κζα θμνά ςνηίζεδκ εζξ ηδκ αβζυηδηά ιμο· δεκ εα ρεοζεχ, θμζπυκ, πνμξ 

ημκ Γαοίδ ζπεηζηχξ ιε ηαξ οπμζπέζεζξ ιμο.  

Ψαθ. 88,37 ηὸ ζπένια αὐημῦ εἰξ ηὸκ αἰκα ιεκεῖ ηαὶ ὁ ενυκμξ αὐημῦ ὡξ ὁ ἣθζμξ 

ἐκακηίμκ ιμο  

Ταθ. 88,37 Νζ απυβμκμζ ηαζ δζάδμπμζ ημο ενυκμο ημο εα οπάνπμοκ πάκημηε ηαζ μ 

ααζζθζηυξ ημο ενυκμξ εα παναιέκδ εκχπζυκ ιμο υπςξ μ θςηεζκυξ ήθζμξ,  

Ψαθ. 88,38 ηαὶ ὡξ  ζεθήκδ ηαηδνηζζιέκδ εἰξ ηὸκ αἰκα· ηαὶ ὁ ιάνηοξ ἐκ 

μὐνακῶ πζζηυξ. (δζάραθια).  



Ταθ. 88,38 ηαζ υπςξ δ ζεθήκδ, δ μπμία έπεζ δδιζμονβδεή δζα κα οπάνπδ αζςκίςξ. Ν 

ιάνηοξ δε μ αλζυπζζημξ ηαζ θζθαθήεδξ είιαζ εβχ, μ μπμίμξ ηαημζηχ ζημκ 

μονακυκ. 

Ψαθ. 88,39 ζὺ δὲ ἀπχζς ηαὶ ἐλμοδέκςζαξ, ἀκεαάθμο ηὸκ πνζζηυκ ζμο·  

Ταθ. 88,39 Πο υιςξ, Θονζε, πμο ηυζαξ ηαζ ηυζαξ οπμζπέζεζξ έδςηεξ δζα ημκ Γαοίδ, 

απχεδζεξ, ελδοηέθζζεξ, ηαζ απέααθεξ ηαζ δεκ εέθεζξ κα ίδδξ ημκ 

ηαηαβυιεκμκ απυ ημκ Γαοίδ πνζζιέκμκ ααζζθέα ημο Ηζναήθ ημκ Ομαμάι.  

Ψαθ. 88,40 ηαηέζηνεραξ ηὴκ δζαεήηδκ ημῦ δμφθμο ζμο, ἐαεαήθςζαξ εἰξ ηὴκ 

βκ ηὸ ἁβίαζια αὐημῦ.  

Ταθ. 88,40 Ζηφνςζεξ ηαζ ηαηέθοζεξ ηδκ δζαεήηδκ ζμο πνμξ ημκ δμφθυκ ζμο Γαοίδ 

ηαζ πανεπχνδζεξ κα αεαδθςεή ηαζ πμδμπαηδεή εζξ ηδκ βδκ ημ ζενυκ ημο 

ααζζθέςξ ιαξ ζηέιια ηαζ ακάηημνμκ.  

Ψαθ. 88,41 ηαεεῖθεξ πάκηαξ ημὺξ θναβιμὺξ αὐημῦ, ἔεμο ηὰ ὀπονχιαηα αὐημῦ 

δεζθίακ·  

Ταθ. 88,41 Δηνήικζζεξ ηαζ ιεηέααθεξ εζξ ενείπζα ηα ηείπδ ηδξ πυθεχξ ημο. Ρα 

μπονςιαηζηά ημο ένβα ηα έηαιεξ αζεεκή ηαζ ιδδαιζκά, χζηε κα θένμοκ 

δεζθίακ ζημοξ ζηναηζχηαξ.  

Ψαθ. 88,42 δζήνπαγμκ αὐηὸκ πάκηεξ μἱ δζμδεφμκηεξ ὁδυκ, ἐβεκήεδ ὄκεζδμξ ημῖξ 

βείημζζκ αὐημῦ.  

Ταθ. 88,42 Δθεδθάηδζακ ηαζ θεδθαημφκ ηδκ πχνακ ημο υθμζ μζ δζααάηαζ ηαζ μ θαυξ 

ζμο έβζκεκ ειπαζβιυξ ηαζ πενίβεθςξ εζξ ηα βεζημκζηά εζδςθμθαηνζηά 

έεκδ.  

Ψαθ. 88,43 ὕρςζαξ ηὴκ δελζὰκ ηκ εθζαυκηςκ αὐηυκ, εὔθνακαξ πάκηαξ ημὺξ 

ἐπενμὺξ αὐημῦ.  

Ταθ. 88,43 Δκίζποζεξ ηδκ δελζάκ πείνα ηαζ ηδκ δφκαιζκ ηςκ ακενχπςκ, μζ μπμίμζ ημκ 

ηαηαπζέγμοκ, ηαζ έηζζ πανεπχνδζεξ κα εοθνακεμφκ υθμζ μζ επενμί ημο.  



Ψαθ. 88,44 ἀπέζηνεραξ ηὴκ αμήεεζακ ηξ ῥμιθαίαξ αὐημῦ ηαὶ μὐη ἀκηεθάαμο 

αὐημῦ ἐκ ηῶ πμθέιῳ.  

Ταθ. 88,44 Απειάηνοκεξ ηδκ αμήεεζάκ ζμο απυ ηα ζηναηεφιαηά ημο ηαζ δεκ ημκ 

εαμήεδζεξ εζξ χνακ πμθέιμο.  

Ψαθ. 88,45 ηαηέθοζαξ ἀπὸ ηαεανζζιμῦ αὐημῦ, ηὸκ ενυκμκ αὐημῦ εἰξ ηὴκ βκ 

ηαηέῤῥαλαξ.  

Ταθ. 88,45 Θαηήνβδζεξ ηδκ οπυ ημο Λμιμο ζμο πνμαθεπμιέκδκ ηεθεημονβζηήκ 

ηάεανζζκ, ηαζ ημκ ενυκμκ ημο ημκ ζοκέηνζρεξ ηαζ ενείπζα ημκ εννζρεξ 

ηάης εζξ ηδκ βδκ.  

Ψαθ. 88,46 ἐζιίηνοκαξ ηὰξ ιέναξ ημῦ πνυκμο αὐημῦ, ηαηέπεαξ αὐημῦ 

αἰζπφκδκ. (δζάραθια).  

Ταθ. 88,46 Ξενζχνζζεξ ηαζ ειζηνοκεξ ηαξ διέναξ ηδξ γςήξ ημο ηαζ ημκ πενζέθμοζεξ 

ιε ηαηαζζπφκδκ.  

Ψαθ. 88,47 ἕςξ πυηε, Κφνζε, ἀπμζηνέθῃ εἰξ ηέθμξ, ἐηηαοεήζεηαζ ὡξ πῦν  ὀνβή 

ζμο;  

Ταθ. 88,47 Δςξ πυηε, Θονζε, εα απμζηνέθδξ ηεθείςξ απυ διάξ ημ πνυζςπυκ ζμο ηαζ 

δ μνβή ζμο εα ακάπηδ μθμκέκ ηαζ πενζζζυηενμκ ςξ πονηασά;  

Ψαθ. 88,48 ικήζεδηζ ηίξ ιμο  ὑπυζηαζζξ· ιὴ βὰν ιαηαίςξ ἔηηζζαξ πάκηαξ ημὺξ 

οἱμὺξ ηκ ἀκενχπςκ;  

Ταθ. 88,48 Δκεοιήζμο πυζμκ αναπεία ηαζ πανμδζηή είκαζ δ γςή ειμφ ηαζ υθςκ ηςκ 

ακενχπςκ. Κδπςξ, Θονζε, ιαηαίςξ ηαζ πςνίξ ηακέκα ζημπυκ έπθαζεξ 

υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ;  

Ψαθ. 88,49 ηίξ ἐζηζκ ἄκενςπμξ, ὃξ γήζεηαζ, ηαὶ μὐη ὄρεηαζ εάκαημκ; ῥφζεηαζ 

ηὴκ ροπὴκ αὐημῦ ἐη πεζνὸξ ᾅδμο; (δζάραθια).  

Ταθ. 88,49 Ξμζυξ είκαζ μ άκενςπμξ εηείκμξ, μ μπμίμξ εα γήζδ ηαζ δεκ εα ίδδ ημκ 



εάκαημκ; Θα εονεεή, ηάπα, πμηέ ηακείξ, κα απαθθάλδ ημκ απμεακυκηα 

άκενςπμκ απυ ηα πένζα ημο άδμο;  

Ψαθ. 88,50 πμῦ ἐζηζ ηὰ ἐθέδ ζμο ηὰ ἀνπαῖα, Κφνζε, ἃ ὤιμζαξ ηῶ Γαοΐδ ἐκ ηῆ 

ἀθδεείᾳ ζμο;  

Ταθ. 88,50 Ξμο είκαζ, θμζπυκ, Θονζε, ηα ανπαία εθέδ ζμο, ηα μπμία ιε υνημκ 

οπεζπέεδξ εκ ηδ θζθαθδεεία ζμο πνμξ ημκ Γαοίδ;  

Ψαθ. 88,51 ικήζεδηζ, Κφνζε, ημῦ ὀκεζδζζιμῦ ηκ δμφθςκ ζμο, μὗ ὑπέζπμκ ἐκ 

ηῶ ηυθπῳ πμθθκ ἐεκκ,  

Ταθ. 88,51 Δκεοιήζμο, Θονζε, ηαζ ζδέ ημκ ελεοηεθζζιυκ ηαζ ηδκ ηαηαζζπφκδκ ηςκ 

δμφθςκ ζμο, ηςκ μιμεεκχκ ιμο, ηδκ μπμίακ οπέζηδζακ ιέπνζ εζξ ηα 

ηαηάααεα ηδξ ηανδίαξ ηςκ εη ιένμοξ πμθθχκ εεκχκ.  

Ψαθ. 88,52 μὗ ὠκείδζζακ μἱ ἐπενμί ζμο, Κφνζε, μὗ ὠκείδζζακ ηὸ ἀκηάθθαβια ημῦ 

πνζζημῦ ζμο.  

Ταθ. 88,52 Ηδέ ημκ πθεοαζιυκ, ιε ημκ μπμίμκ ιαξ πενζφανζζακ μζ επενμί ζμο, Θονζε, 

ηαζ ηαηελδοηέθζζακ έηζζ ημκ ααζζθέα, αοηυκ ημκ μπμίμκ ζο εζξ 

ακηζηαηάζηαζζκ ημο πνζζεέκημξ οπυ ζμο Γαοίδ ιαξ έδςηεξ.  

Ψαθ. 88,53 εὐθμβδηὸξ Κφνζμξ εἰξ ηὸκ αἰκα. βέκμζημ βέκμζημ. 

Ταθ. 88,53 Ξαν' υθαξ υιςξ αοηάξ ηαξ δμηζιαζίαξ ηαζ ηαπεζκχζεζξ, πμο οθζζηάιεεα, 

αξ είκαζ δμλαζιέκμξ μ Θονζμξ ζημοξ αζχκαξ. Γζυηζ ηαζ πάθζκ εα ιαξ 

επζζηεθεή ιε ημ έθευξ ημο ηαζ ιε ηαξ δςνεάξ ημο. Γέκμζημ, βέκμζημ.  

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 89 (Μαζ. 90) 

  



Πνμζεοπὴ ημῦ Μςοζ ἀκενχπμο ημῦ Θεμῦ. 

Ψαθ. 89,1 Κφνζε, ηαηαθοβὴ ἐβεκήεδξ ιῖκ ἐκ βεκεᾷ ηαὶ βεκεᾷ·  

Ταθ. 89,1 Θονζε, ζο απυ βεκεάξ εζξ βεκεάκ, ιέπνζ ηαζ ηςκ διενχκ ιαξ, οπήνλεξ ημ 

αζθαθέξ ηαηαθφβζυκ ιαξ εζξ υθαξ ηαξ πενζζηάζεζξ ηδξ γςήξ ιαξ.  

Ψαθ. 89,2 πνὸ ημῦ ὄνδ βεκδεκαζ ηαὶ πθαζεκαζ ηὴκ βκ ηαὶ ηὴκ μἰημοιέκδκ, 

ηαὶ ἀπὸ ημῦ αἰκμξ ηαὶ ἕςξ ημῦ αἰκμξ ζὺ εἶ.  

Ταθ. 89,2 Ξνζκ βίκμοκ ηα υνδ ηαζ πνζκ δζαιμνθςεή δ βδ ηαζ δ μζημοιέκδ, πνμ 

πάκηςκ ηςκ αζχκςκ ζο οπήνπεξ, οπάνπεζξ ηαζ εα οπάνπδξ.  

Ψαθ. 89,3 ιὴ ἀπμζηνέρῃξ ἄκενςπμκ εἰξ ηαπείκςζζκ· ηαὶ εἶπαξ· ἐπζζηνέραηε 

οἱμὶ ηκ ἀκενχπςκ.  

Ταθ. 89,3 Κδ επζηνέρδξ, Θονζε, κα επακέθεδ μ άκενςπμξ δζα ηδξ αιανηίαξ ζημκ 

ελεοηεθζζιυκ ηαζ ημκ υθεενμκ. Πο είπεξ· επζζηνέραηε δζα ηδξ ιεηακμίαξ, 

ς άκενςπμζ, πνμξ ειέ, δζα κα έπεηε γςήκ ηαζ εοθμβίακ.  

Ψαθ. 89,4 ὅηζ πίθζα ἔηδ ἐκ ὀθεαθιμῖξ ζμο ὡξ ιένα  ἐπεέξ, ἣηζξ δζθεε, ηαὶ 

θοθαηὴ ἐκ κοηηί.  

Ταθ. 89,4 Σζθζα έηδ ηδξ γςήξ ιαξ, δζα ζε ημκ πνμαζχκζμκ Θευκ είκαζ ιία διένα, 

ςζάκ δ πεεζζκή, δ μπμία επέναζε. Κάθθμκ δε ζακ έκα ηεηνάςνμκ 

κοηηενζκήξ θνμονάξ.  

Ψαθ. 89,5 ηὰ ἐλμοδεκχιαηα αὐηκ ἔηδ ἔζμκηαζ. ηὸ πνςΐ ὡζεὶ πθυδ πανέθεμζ,  

Ταθ. 89,5 Ζ ελμοδεκςιέκδ υιςξ απυ ηαξ αεθζυηδηαξ ηαζ ηαξ αιανηίαξ γςή ηςκ 

ακενχπςκ, μθίβα ιυκμκ έηδ δζανηεί είκαζ ςζάκ ηδκ πθυδκ, δ μπμία 

αθαζηάκεζ ημ πνςσ ηαζ ηαπέςξ πανένπεηαζ.  

Ψαθ. 89,6 ηὸ πνςΐ ἀκεήζαζ ηαὶ πανέθεμζ, ηὸ ἑζπέναξ ἀπμπέζμζ, ζηθδνοκεείδ 

ηαὶ λδνακεείδ.  

Ταθ. 89,6 Ρμ πνςσ, πνζκ ακαηείθδ μ ήθζμξ, εα ακείζδ ηαζ υηακ ημ ηαφια ημο δθίμο 



ηδκ ηηοπήζδ, εα ιανακεή ηαζ εα πέζδ, εα ζηθδνοκεή ηαζ εα λδνακεή.  

Ψαθ. 89,7 ὅηζ ἐλεθίπμιεκ ἐκ ηῆ ὀνβῆ ζμο ηαὶ ἐκ ηῶ εοιῶ ζμο ἐηανάπεδιεκ.  

Ταθ. 89,7 Δηζζ ζοκέαδ ηαζ ιε διάξ, πμο είιεεα θαυξ ζμο. Δλςθμενεφεδιεκ έκεηα 

ηδξ μνβήξ ζμο. Ποκεηανάβεδιεκ απυ ημκ ιεβάθμκ ζμο εοιυκ.  

Ψαθ. 89,8 ἔεμο ηὰξ ἀκμιίαξ ικ ἐκακηίμκ ζμο· ὁ αἰὼκ ικ εἰξ θςηζζιὸκ 

ημῦ πνμζχπμο ζμο.  

Ταθ. 89,8 Δααθεξ ειπνυξ εζξ ηα ιάηζα ιαξ υθαξ ηαξ αιανηίαξ ηαζ αεθζυηδηάξ ιαξ. 

Νθυηθδνμξ δ γςδ ιαξ εονίζηεηαζ ηάης απυ ημ απαζηνάπημκ θςξ, πμο 

εηπέιπεζ ημ πνυζςπυκ ζμο.  

Ψαθ. 89,9 ὅηζ πᾶζαζ αἱ ιέναζ ικ ἐλέθζπμκ, ηαὶ ἐκ ηῆ ὀνβῆ ζμο ἐλεθίπμιεκ· 

ηὰ ἔηδ ικ ὡζεὶ ἀνάπκδ ἐιεθέηςκ.  

Ταθ. 89,9 Αηνζαχξ, δζυηζ υθαζ αζ διέναζ ιαξ επάεδζακ ιαηαίςξ, δζα ημφημ ηχνα 

ελαθακζγυιεεα οπυ ηδξ μνβήξ ζμο. Ρα πνυκζα ιαξ είκαζ βειάηα απυ 

ιαηαίμοξ ηαζ αιανηςθμφξ δζαθμβζζιμφξ. Νιμζάγμοκ ιε ημκ ζζηυκ ηδξ 

ανάπκδξ, πμο εοημθχηαηα δζαθφεηαζ.  

Ψαθ. 89,10 αἱ ιέναζ ηκ ἐηκ ικ ἐκ αὐημῖξ ἑαδμιήημκηα ἔηδ, ἐὰκ δὲ ἐκ 

δοκαζηείαζξ, ὀβδμήημκηα ἔηδ, ηαὶ ηὸ πθεῖμκ αὐηκ ηυπμξ ηαὶ πυκμξ· 

ὅηζ ἐπθεε πνᾳυηδξ ἐθ᾿ ιᾶξ, ηαὶ παζδεοεδζυιεεα.  

Ταθ. 89,10 Νθαζ αζ διέναζ ηςκ εηχκ ηδξ γςήξ ιαξ ακένπμκηαζ πενίπμο εζξ 

εαδμιήημκηα έηδ. Δάκ δε ηακείξ έπδ ζζπονάκ ηνάζζκ διπμνεί κα θεάζδ 

εζξ ηα μβδμήημκηα έηδ. Ρα πένακ ημφηςκ είκαζ ηυπμξ ηαζ ηαθαζπςνία. 

Γζυηζ θυβς ημο βήναημξ επένπεηαζ ζζβά ζζβά δ ηαηάπηςζζξ ηςκ 

ζςιαηζηχκ ηαζ ροπζηχκ δοκάιεςκ ηαζ ηαθαζπςνμφιεεα.  

Ψαθ. 89,11 ηίξ βζκχζηεζ ηὸ ηνάημξ ηξ ὀνβξ ζμο ηαὶ ἀπὸ ημῦ θυαμο ζμο ηὸκ 

εοιυκ ζμο ἐλανζειήζαζεαζ;  

Ταθ. 89,11 Ξμζυξ, πνμξ ζοκεηζζιυκ ηαζ δζυνεςζίκ ημο, έπεζ ηαηακμήζεζ, υζμκ 



πνέπεζ, ημ ιέβεεμξ ηδξ μνβήξ ζμο; Ξμζυξ διπμνεί κα οπμθμβίζδ ημκ 

εοιυκ ζμο ιε ημ εοθααέξ ζενυκ δέμξ, πμο ειπκέεζ μ ζεααζιυξ πνμξ ζέ; 

Ψαθ. 89,12 ηὴκ δελζάκ ζμο μὕης βκχνζζυκ ιμζ ηαὶ ημὺξ πεπαζδεοιέκμοξ ηῆ 

ηανδίᾳ ἐκ ζμθίᾳ.  

Ταθ. 89,12 Ρδκ πακημδφκαιμκ δελζάκ ζμο, δ μπμία ηζιςνεί ηαζ παζδαβςβεί, 

ηαηάζηδζέ ιμο ηδκ βκςζηήκ ιε ηδκ ζμθήκ παζδαβςβίακ ζμο. Γκχνζζέ 

ιμο δε ηαζ ημοξ ιμνθςιέκμοξ ηαηά ηδκ ηανδίακ εζξ ηδκ αθδεζκήκ 

ζμθίακ, δζα κα απμηηήζς ηαζ εβχ απυ αοημφξ ζμθίακ.  

Ψαθ. 89,13 ἐπίζηνερμκ, Κφνζε· ἕςξ πυηε; ηαὶ παναηθήεδηζ ἐπὶ ημῖξ δμφθμζξ ζμο.  

Ταθ. 89,13 Πηνέρε, Θονζε, εοιεκέξ ηαζ ζθανυκ ημ πνυζςπυκ ζμο εζξ διάξ. Δςξ πυηε 

εα μνβίγεζαζ εκακηίμκ ιαξ; Γέλμο ηαξ παναηθήζεζξ ηςκ δμφθςκ ζμο.  

Ψαθ. 89,14 ἐκεπθήζεδιεκ ηὸ πνςΐ ημῦ ἐθέμοξ ζμο, Κφνζε, ηαὶ βαθθζαζάιεεα 

ηαὶ εὐθνάκεδιεκ ἐκ πάζαζξ ηαῖξ ιέναζξ ικ· εὐθνακεείδιεκ  

Ταθ. 89,14 Δοδυηδζεξ Θονζε, κα βειίζςιεκ ηαπέςξ απυ ημ έθευξ ζμο. Αξ 

ζηζνηήζςιεκ απυ πανάκ ηαζ αβαθθίαζζκ υθαξ ηαξ διέναξ ηδξ γςήξ ιαξ.  

Ψαθ. 89,15 ἀκε᾿ ὧκ ιενκ ἐηαπείκςζαξ ιᾶξ, ἐηκ, ὧκ εἴδμιεκ ηαηά.  

Ταθ. 89,15 Δίεε κα εοθνακεχιεκ, ακηί ηςκ διενχκ, ηαηά ηαξ μπμίαξ ιαξ 

εηζιχνδζεξ ηαζ ιαξ εηαπείκςζεξ, ακηί ηςκ εηχκ, ηαηά ηα μπμία 

εδμηζιάζαιεκ εθίρεζξ ηαζ ηαημπαεείαξ.  

Ψαθ. 89,16 ηαὶ ἴδε ἐπὶ ημὺξ δμφθμοξ ζμο ηαὶ ἐπὶ ηὰ ἔνβα ζμο ηαὶ ὁδήβδζμκ ημὺξ 

οἱμὺξ αὐηκ,  

Ταθ. 89,16 Θοηηαλε ιε ζοιπάεεζακ ημοξ δμφθμοξ ζμο Ηζναδθίηαξ, ζδέ ηα πνμξ πάνζκ 

αοηχκ ένβα ηςκ πεζνχκ ζμο ηαζ ηαεμδήβδζε ημοξ απμβυκμοξ ημο Ηαηχα 

εζξ δνυιμοξ ζςηδνίαξ.  

Ψαθ. 89,17 ηαὶ ἔζης  θαιπνυηδξ Κονίμο ημῦ Θεμῦ ικ ἐθ᾿ ιᾶξ, ηαὶ ηὰ ἔνβα 

ηκ πεζνκ ικ ηαηεφεοκμκ ἐθ᾿ ιᾶξ ηαὶ ηὸ ἔνβμκ ηκ πεζνκ 



ικ ηαηεφεοκμκ. 

Ταθ. 89,17 Ιαιπνά αξ είκαζ ηαζ πάθζκ δ εοζπθαβπκία, δ εφκμζα ηαζ δ ηαθςζφκδ 

Θονίμο ημο Θεμφ ιαξ εζξ διάξ. Δουδςζε εζξ ηαθήκ ηαζ πθμοζίακ 

ηανπμθμνίακ ηα ένβα ηςκ πεζνχκ ιαξ, Θονζε. Θαιε κα πνμμδεφζδ εζξ 

επζηοπίακ ηα ηάεε ηαθυκ ένβμκ ηςκ πεζνχκ ιαξ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 90 (Μαζ. 91) 

  

Αἶκμξ ᾠδξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 90,1 Ὁ ηαημζηκ ἐκ αμδεείᾳ ημῦ ρίζημο, ἐκ ζηέπῃ ημῦ Θεμῦ ημῦ 

μὐνακμῦ αὐθζζεήζεηαζ.  

Ταθ. 90,1 Δηείκμξ πμο εονίζηεηαζ, ηαζ παναιέκεζ ηάης απυ ηδκ αηαηακίηδημκ 

αμήεεζακ ημο ρίζημο, αοηυξ εα ακαπαφεηαζ απυ ηδκ ζηέπδκ ημο Θεμφ 

ημο μονακμφ.  

Ψαθ. 90,2 ἐνεῖ ηῶ Κονίῳ· ἀκηζθήπηςν ιμο εἶ ηαὶ ηαηαθοβή ιμο, ὁ Θευξ ιμο, 

ηαὶ ἐθπζ ἐπ᾿ αὐηυκ,  

Ταθ. 90,2 Θα είπδ ηαζ εα θέβδ πνμξ ημκ Θονζμκ· Πο είζαζ μ αμδευξ ιμο, ημ 

ηαηαθφβζυκ ιμο εζξ υθδκ ιμο ηδκ γςήκ, ιάθζζηα δε εζξ πενζπεηείαξ ηαζ 

ηζκδφκμοξ. Αοηυξ είκαζ μ Θευξ ιμο, ζημκ μπμίμκ εβχ ζηδνίγς ηαζ εα 

ζηδνίγς ηαξ εθπίδαξ ιμο.  

Ψαθ. 90,3 ὅηζ αὐηὸξ ῥφζεηαί ζε ἐη παβίδμξ εδνεοηκ ηαὶ ἀπὸ θυβμο 

ηαναπχδμοξ.  

Ταθ. 90,3 Δθπίγε ηαζ ζο εζξ αοηυκ, δζυηζ αοηυξ εα ζε βθοηχζδ απυ ηαξ δμθίαξ 

παβίδαξ ηςκ πμκδνχκ επενχκ ζμο, μζ μπμίμζ, ςζάκ πακμφνβμζ εδνεοηαί, 



γδημφκ κα, ζοθθάαμοκ ηδκ ροπήκ ζμο. Αοηυξ εα ζε πνμθοθάλδ απυ 

δδθδηδνζχδδ θυβζα, ηα μπμία ακαζηαηχκμοκ ηαζ πζηναίκμοκ ηδκ ροπήκ.  

Ψαθ. 90,4 ἐκ ημῖξ ιεηαθνέκμζξ αὐημῦ ἐπζζηζάζεζ ζμζ, ηαὶ ὑπὸ ηὰξ πηένοβαξ 

αὐημῦ ἐθπζεῖξ· ὅπθῳ ηοηθχζεζ ζε  ἀθήεεζα αὐημῦ.  

Ταθ. 90,4 Αοηυξ, ζζηάιεκμξ ειπνυξ απυ ζέ, εα ζε οπεναζπίγδ απυ ημοξ επενμφξ 

ζμο, χζηε ζο κα εονίζηδξ αζθάθεζακ μπίζς απυ αοηυκ. Θαης απυ ηδκ 

πνμζηαζίακ ηςκ πηενφβςκ ημο εα εθπίγδξ εζξ απμηεθεζιαηζηήκ 

αμήεεζακ. Υζάκ ιε αζπίδα εα ζε πενζαάθθδ μθυηθδνμκ δ θζθαθήεεζά ημο 

ηαζ δ πνμζηαζία, ηδκ μπμίακ έπεζ οπμζπεεδ.  

Ψαθ. 90,5 μὐ θμαδεήζῃ ἀπὸ θυαμο κοηηενζκμῦ, ἀπὸ αέθμοξ πεημιέκμο 

ιέναξ,  

Ταθ. 90,5 Γεκ εα θμαδεήξ απυ ηίκδοκμκ κοηηενζκυκ, μφηε απυ αέθμξ πμο νίπηεηαζ 

εκακηίμκ ζμο εκ ηαζνχ διέναξ.  

Ψαθ. 90,6 ἀπὸ πνάβιαημξ ἐκ ζηυηεζ δζαπμνεομιέκμο, ἀπὸ ζοιπηχιαημξ ηαὶ 

δαζιμκίμο ιεζδιανζκμῦ.  

Ταθ. 90,6 Γεκ εα θμαδεήξ απυ θυαδηνμκ, πμο επένπεηαζ ηαηά ηδκ κφηηα, μφηε απυ 

ηακέκα δοζάνεζημκ βεβμκυξ ηδξ διέναξ, δ απυ δαζιυκζμκ πμκδνυκ, πμο 

εκενβεί ηαηά ηδκ ιεζδιανίακ.  

Ψαθ. 90,7 πεζεῖηαζ ἐη ημῦ ηθίημοξ ζμο πζθζὰξ ηαὶ ιονζὰξ ἐη δελζκ ζμο, πνὸξ 

ζὲ δὲ μὐη ἐββζεῖ·  

Ταθ. 90,7 Σζθζμζ εα πέζμοκ κεηνμί ελ ανζζηενχκ ζμο ηαζ πζθζάδεξ πζθζάδςκ απυ ηα 

δελζά ζμο. Θα πάκςκηαζ πμθοάνζειμζ άκενςπμζ βφνς ζμο. Αθθά ζε μφηε 

ηακ ηαζ εα ζε εββίζδ ημ ηαηυκ.  

Ψαθ. 90,8 πθὴκ ημῖξ ὀθεαθιμῖξ ζμο ηαηακμήζεζξ ηαὶ ἀκηαπυδμζζκ ἁιανηςθκ 

ὄρεζ.  

Ταθ. 90,8 Γζυηζ ζο είζαζ δίηαζμξ, εα έπδξ ακμζηηά ηα ιάηζα ζμο, δζα κα αθέπδξ πςξ 



ελμθμενεφμκηαζ μζ αιανηςθμί ηαζ κα δμλάγδξ έηζζ ημκ δίηαζμκ Θευκ. 

Γειάημξ δε εοθάαεζακ εα ακαθςκήξ·  

Ψαθ. 90,9 ὅηζ ζφ, Κφνζε,  ἐθπίξ ιμο· ηὸκ Ὕρζζημκ ἔεμο ηαηαθοβήκ ζμο.  

Ταθ. 90,9 ζο, Θονζε, είζαζ δ εθπίξ ιμο· ηαζ εα έπδξ ςξ απάκηδζζκ. Ρμκ Θονζμκ 

έεεζεξ πνάβιαηζ ςξ ηαηαθφβζυκ ζμο·  

Ψαθ. 90,10 μὐ πνμζεθεφζεηαζ πνὸξ ζὲ ηαηά, ηαὶ ιάζηζλ μὐη ἐββζεῖ ἐκ ηῶ 

ζηδκχιαηί ζμο.  

Ταθ. 90,10 ηαζ δεκ εα ζε πθδζζάζμοκ ζοιθμναί, ηαζ ιάζηζβεξ δμηζιαζζχκ δεκ εα 

θεάζμοκ εζξ ηδκ ηαημζηίακ ζμο.  

Ψαθ. 90,11 ὅηζ ημῖξ ἀββέθμζξ αὐημῦ ἐκηεθεῖηαζ πενὶ ζμῦ ημῦ δζαθοθάλαζ ζε ἐκ 

πάζαζξ ηαῖξ ὁδμῖξ ζμο·  

Ταθ. 90,11 Γζυηζ μ Θονζμξ εα δχζδ εκημθήκ ζημοξ αββέθμοξ ημο δζα ζε κα ζε 

πνμθοθάλμοκ εζξ υθμοξ ημοξ δνυιμοξ ηδξ γςήξ ζμο.  

Ψαθ. 90,12 ἐπὶ πεζνκ ἀνμῦζί ζε, ιήπμηε πνμζηυρῃξ πνὸξ θίεμκ ηὸκ πυδα ζμο·  

Ταθ. 90,12 Θα ζε ακαθάαμοκ μζ άββεθμζ εζξ ηα πένζα ηςκ ηαζ εα ζε ηαεμδδβμφκ, 

χζηε μφηε ημ έκα ζμο πυδζ κα ιδ ζημκηάρδ εζξ ηακέκα θίεμκ.  

Ψαθ. 90,13 ἐπὶ ἀζπίδα ηαὶ ααζζθίζημκ ἐπζαήζῃ ηαὶ ηαηαπαηήζεζξ θέμκηα ηαὶ 

δνάημκηα.  

Ταθ. 90,13 Θα παηήζδξ άθμαα επάκς εζξ δδθδηδνζχδεζξ υθεζξ, υπςξ είκαζ δ αζπίξ 

ηαζ μ ααζζθίζημξ, ηαζ εα ηαηαπαηήζδξ θέμκηα ηαζ δνάημκηα, πςνίξ 

ηακέκα απυ ηα εδνία αοηά κα ζε αθάρδ. 

Ψαθ. 90,14 ὅηζ ἐπ᾿ ἐιὲ ἢθπζζε, ηαὶ ῥφζμιαζ αὐηυκ· ζηεπάζς αὐηυκ, ὅηζ ἔβκς ηὸ 

ὄκμιά ιμο.  

Ταθ. 90,14 Ν ίδζμξ μ Θευξ δζαηδνφζζεζ ηαζ θέβεζ· Δπεζδή μ δμφθμξ ιμο εζηήνζλεκ εζξ 

ειέ ηαξ εθπίδαξ ημο, εβχ εα ημκ βθοηχζς απυ ηάεε ηίκδοκμκ. Θα ημκ 



ζηεπάζς ιε ηδκ πνμζηαζίακ ιμο, δζυηζ αοηυξ εβκχνζζε ηαζ εδυλαζε ημ 

υκμιά ιμο.  

Ψαθ. 90,15 ηεηνάλεηαζ πνυξ ιε, ηαὶ ἐπαημφζμιαζ αὐημῦ, ιεη᾿ αὐημῦ εἰιζ ἐκ 

εθίρεζ· ἐλεθμῦιαζ αὐηυκ, ηαὶ δμλάζς αὐηυκ.  

Ταθ. 90,15 Θα ηνάλδ δζα ηδξ πνμζεοπήξ ημο πνμξ ειέ ηαζ εβχ εα ηάις δεηηήκ ηδκ 

πνμζεοπήκ ημο. Θα εονεεχ πανά ημ πθεονυκ ημο εζξ ηαξ εθίρεζξ ηδξ γςήξ 

ημο. Θα ημκ αβάθς απυ ηαξ δμηζιαζίαξ ηαζ πενζπεηείαξ ηαζ εα ημκ 

δμλάζς αηυιδ πενζζζυηενμκ.  

Ψαθ. 90,16 ιαηνυηδηα ιενκ ἐιπθήζς αὐηὸκ ηαὶ δείλς αὐηῶ ηὸ ζςηήνζυκ 

ιμο. 

Ταθ. 90,16 Θα πανίζς εζξ αοηυκ ιαηνυηδηα διενχκ ηαζ εα ημο δεζηκφς ηαε' υθμκ 

ημκ ιαηνυκ αίμκ ημο ηδκ ζςηδνίακ ιμο. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 91 (Μαζ. 92) 

  

Ψαθιὸξ ᾠδξ, εἰξ ηὴκ ιένακ ημῦ ζαααάημο. 

Ψαθ. 91,2 Ἀβαεὸκ ηὸ ἐλμιμθμβεῖζεαζ ηῶ Κονίῳ ηαὶ ράθθεζκ ηῶ ὀκυιαηί ζμο, 

Ὕρζζηε,  

Ταθ. 91,2 Δοπανζζημκ ηαζ ςθέθζιμκ είκαζ, εζξ ειέ κα δμλάγς ζε ημκ Θονζμκ ηαζ κα 

οικμθμβχ ημ πάκηζιμκ υκμιά ζμο, ς ρζζηε.  

Ψαθ. 91,3 ημῦ ἀκαββέθθεζκ ηῶ πνςΐ ηὸ ἔθευξ ζμο ηαὶ ηὴκ ἀθήεεζάκ ζμο ηαηὰ 

κφηηα  

Ταθ. 91,3 Λα δζαθαθχ διένακ ηαζ κφηηα ηδκ εοζπθαβπκίακ ζμο, ηδκ θζθαθήεεζάκ 



ζμο ηαζ ηδκ αλζμπζζηίακ ζμο εζξ ηαξ οπμζπέζεζξ ζμο.  

Ψαθ. 91,4 ἐκ δεηαπυνδῳ ραθηδνίῳ ιεη᾿ ᾠδξ ἐκ ηζεάνᾳ.  

Ταθ. 91,4 Κε ραθηήνζμκ δεηάπμνδμκ, ιε άζια ημ μπμίμκ εα ημ ζοκμδεφδ δ ηζεάνα,  

Ψαθ. 91,5 ὅηζ εὔθνακάξ ιε, Κφνζε, ἐκ ημῖξ πμζήιαζί ζμο, ηαὶ ἐκ ημῖξ ἔνβμζξ ηκ 

πεζνκ ζμο ἀβαθθζάζμιαζ.  

Ταθ. 91,5 δζυηζ ζο, Θονζε, ιμο δίδεζξ πανάκ ηαζ εοθνμζφκδκ, ιε βειίγεζξ 

αβαθθίαζζκ ιε ηα εαοιαζηά ένβα ηςκ πεζνχκ ζμο.  

Ψαθ. 91,6 ὡξ ἐιεβαθφκεδ ηὰ ἔνβα ζμο Κφνζε· ζθυδνα ἐααεφκεδζακ μἱ 

δζαθμβζζιμί ζμο.  

Ταθ. 91,6 Ξμζμκ ιεβαθεζχδδ ηαζ αλζμεαφιαζηα είκαζ, Θονζε, ηα ένβα ζμο! Βαεείξ 

ηαζ ακελενεφκδημζ είκαζ μζ δζαθμβζζιμί ζμο ηαζ αζ απμθάζεζξ ζμο.  

Ψαθ. 91,7 ἀκὴν ἄθνςκ μὐ βκχζεηαζ, ηαὶ ἀζφκεημξ μὐ ζοκήζεζ ηαῦηα.  

Ταθ. 91,7 Ακενςπμξ υιςξ, ημκ μπμίμκ μ αιανηςθυξ αίμξ έηαιεκ άθνμκα, δεκ 

διπμνεί κα βκςνίζδ ηα εαοιάζζα αοηά ένβα ζμο. Θαζ αζφκεημξ, ελ αζηίαξ 

ημο ζημηζζιμφ ηδξ αιανηίαξ, δεκ είκαζ εζξ εέζζκ κα ηα ηαηακμήζδ.  

Ψαθ. 91,8 ἐκ ηῶ ἀκαηεῖθαζ ἁιανηςθμὺξ ὡζεὶ πυνημκ ηαὶ δζέηορακ πάκηεξ μἱ 

ἐνβαγυιεκμζ ηὴκ ἀκμιίακ, ὅπςξ ἂκ ἐλμθμενεοεζζκ εἰξ ηὸκ αἰκα 

ημῦ αἰκμξ.  

Ταθ. 91,8 Νζ αζφκεημζ αιανηςθμί θοηνχκμοκ ηαπέςξ ηαζ αολάκμοκ ηαζ 

ακεμθμνμφκ, ςζάκ ημκ πυνημκ. Νθμζ μζ ενβάηαζ ηδξ ακμιίαξ ζδηχκμοκ 

ηδκ ηεθαθήκ ηαζ ορχκμκηαζ· ιαηαίςξ υιςξ, δζυηζ ημ ηαηάκηδιά ηςκ εα 

είκαζ μ αζχκζμξ υθεενμξ. 

Ψαθ. 91,9 ζὺ δὲ Ὕρζζημξ εἰξ ηὸκ αἰκα, Κφνζε·  

Ταθ. 91,9 Πο υιςξ, Θονζε, παναιέκεζξ μ ιυκμξ ρζζημξ Θευξ ζημοξ αζχκαξ ηςκ 

αζχκςκ.  



Ψαθ. 91,10 ὅηζ ἰδμὺ μἱ ἐπενμί ζμο, Κφνζε, ἰδμὺ μἱ ἐπενμί ζμο ἀπμθμῦκηαζ, ηαὶ 

δζαζημνπζζεήζμκηαζ πάκηεξ μἱ ἐνβαγυιεκμζ ηὴκ ἀκμιίακ,  

Ταθ. 91,10 Ηδμφ, μζ επενμί ζμο, Θονζε, ημ πζζηεφς ηαζ ημ δζαηδνφηης, ζδμφ μζ επενμί 

ζμο μπςζδήπμηε εα ηαηαζηναθμφκ ηαζ εα δζαζημνπζζεμφκ ακά ηα 

δζάθμνα ζδιεία υθμζ, υζμζ ενβάγμκηαζ ηδκ ακμιίακ.  

Ψαθ. 91,11 ηαὶ ὑρςεήζεηαζ ὡξ ιμκμηένςημξ ηὸ ηέναξ ιμο ηαὶ ηὸ βνάξ ιμο ἐκ 

ἐθαίῳ πίμκζ·  

Ταθ. 91,11 Δλ ακηζεέημο δ ζδζηή ιμο υιςξ δφκαιζξ εα ορςεή, εα εκζζποεή, υπςξ 

ημο ζζπονμφ ιμκνηένςημξ, ηαζ ηα βδνάιαηά ιμο, πάνζξ εζξ ηαξ ζδζηάξ ζμο 

δςνεάξ, εα είκαζ εαθενά, υπςξ ημ ζχια πμο αθείθεηαζ ιε παπφ έθαζμκ.  

Ψαθ. 91,12 ηαὶ ἐπεῖδεκ ὁ ὀθεαθιυξ ιμο ἐκ ημῖξ ἐπενμῖξ ιμο, ηαὶ ἐκ ημῖξ 

ἐπακζζηαιέκμζξ ἐπ᾿ ἐιὲ πμκδνεομιέκμζξ ἀημφζεηαζ ηὸ μὖξ ιμο.  

Ταθ. 91,12 Ρμ ιάηζ ιμο εα ζδή ιε δζηαίακ ζηακμπμίδζζκ ημκ υθεενμκ ηςκ επενχκ ιμο 

ηαζ ημ αοηί ιμο εα αημφζδ ηδκ ηζιςνίακ ηςκ πμκδνχκ επενχκ ιμο, μζ 

μπμίμζ επακαζηαημφκ εκακηίμκ ιμο.  

Ψαθ. 91,13 δίηαζμξ ὡξ θμῖκζλ ἀκεήζεζ, ὡζεὶ  ηέδνμξ  ἐκ ηῶ Λζαάκῳ 

πθδεοκεήζεηαζ.  

Ταθ. 91,13 Νιςξ μ δίηαζμξ άκενςπμξ εα ακείγδ πάκημηε, υπςξ μ θμίκζλ· εα αολδεή 

ηαζ εα πθδεοκεή, υπςξ ηα ηέδνα ημο Ιζαάκμο.  

Ψαθ. 91,14 πεθοηεοιέκμζ ἐκ ηῶ μἴηῳ Κονίμο, ἐκ ηαῖξ αὐθαῖξ ημῦ Θεμῦ ικ 

ἐλακεήζμοζζκ·  

Ταθ. 91,14 Φοηεοιέκμζ μζ δίηαζμζ ζημκ μίημκ ημο Θονίμο, εζξ ηαξ ζενάξ αοθάξ ημο 

Θεμφ ιμο, εα ακείγμοκ ηαζ εα ηανπμθμνμφκ ηαξ ανεηάξ.  

Ψαθ. 91,15 ἔηζ πθδεοκεήζμκηαζ ἐκ βήνεζ πίμκζ ηαὶ εὐπαεμῦκηεξ ἔζμκηαζ ημῦ 

ἀκαββεῖθαζ  



Ταθ. 91,15 Θαζ ζημ ααεφ αηυιδ βήναξ ηςκ εα πνμηυπημοκ εζξ ανεηήκ ηαζ ηαθά 

ένβα, εα είκαζ εαθενμί ηαζ αηιαίμζ, δζα κα ακαββέθθμοκ πάκημηε ηα 

ιεβαθεία ημο Θεμφ.  

Ψαθ. 91,16 ὅηζ εὐεὴξ Κφνζμξ ὁ Θεὸξ ικ ηαὶ μὐη ἔζηζκ ἀδζηία ἐκ αὐηῶ. 

Ταθ. 91,16 Γζυηζ μ Θονζμξ μ Θευξ ιαξ είκαζ δίηαζμξ ηαζ εοεφξ ηαζ δεκ οπάνπεζ εζξ 

αοηυκ ηαιιία αδζηία. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 92 (Μαζ. 93) 

  

Δἰξ ηὴκ ιένακ ημῦ πνμζαααάημο, ὅηε ηαηῴηζζηαζ  β· αἶκμξ ᾠδξ 

ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 92,1 Ὁ Κφνζμξ ἐααζίθεοζεκ, εὐπνέπεζακ ἐκεδφζαημ, ἐκεδφζαημ Κφνζμξ 

δφκαιζκ ηαὶ πενζεγχζαημ· ηαὶ βὰν ἐζηενέςζε ηὴκ μἰημοιέκδκ, ἣηζξ 

μὐ ζαθεοεήζεηαζ.  

Ταθ. 92,1 Ν Θονζμξ, μ ιυκμξ ηαζ φρζζημξ Βαζζθεφξ ημο μονακίμο ηαζ επζβείμο 

ηυζιμο, εκεδφεδ ιεβαθμπνέπεζακ ηαζ δυλακ· εθυνεζε ηαζ έγςζε βφνς 

απυ ηδκ ιέζδκ ημο αηαηακίηδημκ δφκαιζκ εζξ οπενάζπζζζκ ηςκ 

ακενχπςκ ημο. Γζυηζ αοηυξ εζηενέςζε ηδκ μζημοιέκδκ, δ μπμία δεκ 

πνυηεζηαζ πμηέ κα ζαθεοεή απυ ηδκ εέζζκ ηδξ.  

Ψαθ. 92,2 ἕημζιμξ ὁ ενυκμξ ζμο ἀπὸ ηυηε, ἀπὸ ημῦ αἰκμξ ζὺ εἶ.  

Ταθ. 92,2 Ν έκδμλμξ ααζζθζηυξ ζμο ενυκμξ, Θονζε, είκαζ αζάθεοημξ ηαζ αζχκζμξ. 

Απυ ηυηε πμο εδδιζμονβείημ μ ηυζιμξ, πνμ πάκηςκ ηςκ αζχκςκ, ζο ςξ 

άκανπμξ Θευξ οπάνπεζξ.  

Ψαθ. 92,3 ἐπνακ μἱ πμηαιμί, Κφνζε, ἐπνακ μἱ πμηαιμὶ θςκὰξ αὐηκ· 



ἀνμῦζζκ μἱ πμηαιμὶ ἐπζηνίρεζξ αὐηκ.  

Ταθ. 92,3 Νζ εηάζημηε πθδιιονμφκηεξ πμηαιμί, Θονζε, φρςζακ ηδκ αμήκ ηςκ 

οδάηςκ ηςκ, φρςζακ ηαζ ηαξ θςκάξ ηςκ. Θα ζδηχζμοκ ορδθά ηα 

εναουιεκα ηφιαηά ηςκ ηαζ εα πνμηαθμφκ ευνοαμκ ιε ηα ελμνιχκηα ηαζ 

πθδιιονίγμκηα φδαηα αοηχκ.  

Ψαθ. 92,4 ἀπὸ θςκκ ὑδάηςκ πμθθκ εαοιαζημὶ μἱ ιεηεςνζζιμὶ ηξ 

εαθάζζδξ, εαοιαζηὸξ ἐκ ὑρδθμῖξ ὁ Κφνζμξ.  

Ταθ. 92,4 Αλζμεαφιαζημξ είκαζ μ νυπεμξ ηςκ ορμοιέκςκ ηοιάηςκ εζξ ηδκ 

ηνζηοιζζιέκδκ εάθαζζακ. Ξενζζζυηενμκ υιςξ άλζμξ πακηυξ εαοιαζιμφ 

είκαζ μ Θονζμξ, μ μπμίμξ ηαημζηεί εζξ ηα φρδ ηςκ μονακχκ.  

Ψαθ. 92,5 ηὰ ιανηφνζά ζμο ἐπζζηχεδζακ ζθυδνα· ηῶ μἴηῳ ζμο πνέπεζ 

ἁβίαζια, Κφνζε, εἰξ ιαηνυηδηα ιενκ. 

Ταθ. 92,5 Νζ θυβμζ ζμο, ημοξ μπμίμοξ απ' ανπήξ ηαζ ηςκ πνμθδηχκ ζμο δζεθάθδζεξ, 

απεδείπεδζακ απυ ηα πνάβιαηα απμθφηςξ αλζυπζζημζ. Δζξ ημκ ζενυκ 

καυκ ζμο Θονζε, ανιυγεζ δ αβζυηδξ ηαζ δ ηαεανυηδξ πάκημηε, υπςξ ηαζ δ 

αβζυηδξ υθςκ εηείκςκ, μζ μπμίμζ εζζένπμκηαζ εζξ αοηυκ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 93 (Μαζ. 94) 

  

Ψαθιὸξ ηῶ Γαοΐδ, ηεηνάδζ ζαααάημο. 

Ψαθ. 93,1 Θεὸξ ἐηδζηήζεςκ Κφνζμξ, Θεὸξ ἐηδζηήζεςκ ἐπαῤῥδζζάζαημ.  

Ταθ. 93,1 Ν Θευξ ηαζ Θονζμξ είκαζ μ δίηαζμξ ηνζηήξ, μ ηζιςνχκ ημκ ηαηυκ, 

ανααεφςκ ηαζ πενζθνμονχκ ημκ δίηαζμκ. Ν Θευξ ηςκ δζηαίςκ 

απμθάζεςκ ηαηέζηδζε ηαζ ηαεζζηά πάκημηε μθμθάκενμκ ηδκ πανμοζίακ 



ημο.  

Ψαθ. 93,2 ὑρχεδηζ ὁ ηνίκςκ ηὴκ βκ, ἀπυδμξ ἀκηαπυδμζζκ ημῖξ ὑπενδθάκμζξ.  

Ταθ. 93,2 Πο, μ ηνζηήξ ηδξ μζημοιέκδξ, ορχεδηζ οπενάκς απυ υθμοξ, δίηαζε, δχζε 

ηδκ πνέπμοζακ ακηαπυδμζζκ ζημοξ οπενδθάκμοξ.  

Ψαθ. 93,3 ἕςξ πυηε ἁιανηςθμί, Κφνζε, ἕςξ πυηε ἁιανηςθμὶ ηαοπήζμκηαζ,  

Ταθ. 93,3 Γζυηζ έςξ πυηε, Θονζε, μζ αιεηακυδημζ αζεαείξ, μζ αιεηακυδημζ 

αιανηςθμί εα αθαγμκεφςκηαζ ηαζ εα ηαοπχκηαζ;  

Ψαθ. 93,4 θεέβλμκηαζ ηαὶ θαθήζμοζζκ ἀδζηίακ, θαθήζμοζζ πάκηεξ μἱ 

ἐνβαγυιεκμζ ηὴκ ἀκμιίακ;  

Ταθ. 93,4 Δςξ πυηε ιε ημιπαζιυκ ηαζ ακαίδεζακ εα απμθαίκςκηαζ; Θα θαθμφκ ηαζ 

εα οπμζηδνίγμοκ ηδκ αδζηίακ; Δςξ πυηε ιε ηα αδζάηνζηα ζηυιαηα εα 

δζαθδιίγμοκ μζ ενβαγυιεκμζ ηδκ ακμιίακ ηαξ αδζηίαξ ηςκ;  

Ψαθ. 93,5 ηὸκ θαυκ ζμο, Κφνζε, ἐηαπείκςζακ ηαὶ ηὴκ ηθδνμκμιίακ ζμο 

ἐηάηςζακ,  

Ταθ. 93,5 Αοημί ημκ ζδζηυκ ζμο θαυκ ημκ ελδοηέθζζακ, ηδκ ζδζηήκ ζμο ηθδνμκμιίακ 

ηδκ εηαημπμίδζακ,  

Ψαθ. 93,6 πήνακ ηαὶ ὀνθακὸκ ἀπέηηεζκακ, ηαὶ πνμζήθοημκ ἐθυκεοζακ  

Ταθ. 93,6 δζυηζ ηδκ πήνακ ηαζ ημ μνθακυκ εεακάηςζακ ηαζ ημοξ πνμζδθφημοξ 

εθυκεοζακ.  

Ψαθ. 93,7 ηαὶ εἶπακ· μὐη ὄρεηαζ Κφνζμξ, μὐδὲ ζοκήζεζ ὁ Θεὸξ ημῦ Ἰαηχα.  

Ταθ. 93,7 Θαζ είπακ· Γεκ εα ίδδ μ Θονζμξ ηα εβηθήιαηά ιαξ. Ν Θευξ ηςκ απμβυκςκ 

ημο Ηαηχα δεκ εα εκκμήζδ, ηζ διείξ δζαπνάηημιεκ. 

Ψαθ. 93,8 ζφκεηε δή, ἄθνμκεξ ἐκ ηῶ θαῶ· ηαί, ιςνμί, πμηὲ θνμκήζαηε.  

Ταθ. 93,8 Υ άθνμκεξ αζεαείξ ιεηαλφ ημο θαμφ ημφημο, ζοκεηζζεήηε θμζπυκ. Πεζξ μζ 



ιςνμί αάθεηε επί ηέθμοξ ιοαθυ ηαζ βκχζζκ.  

Ψαθ. 93,9 ὁ θοηεφζαξ ηὸ μὖξ μὐπὶ ἀημφεζ; ἠ ὁ πθάζαξ ηὸκ ὀθεαθιὸκ μὐπὶ 

ηαηακμεῖ;  

Ταθ. 93,9 Αοηυξ, μ μπμίμξ εθφηεοζεκ εζξ ηδκ ηεθαθήκ ιαξ ημ αοηί, δεκ αημφεζ; 

Αοηυξ, μ μπμίμξ έπθαζε ημκ μθεαθιυκ, χζηε κα αθέπςιεκ, δεκ αθέπεζ ηαζ 

δεκ εκκμεί ηζ ζοιααίκεζ;  

Ψαθ. 93,10 ὁ παζδεφςκ ἔεκδ μὐπὶ ἐθέβλεζ; ὁ δζδάζηςκ ἄκενςπμκ βκζζκ;  

Ταθ. 93,10 Αοηυξ, πμο παζδαβςβζηχξ ακέηαεεκ ηζιςνεί ηα αιανηάκμκηα 

εζδςθμθαηνζηά έεκδ, δεκ εα εθέβλδ ηαζ ημκ ζζναδθζηζηυκ θαυκ; Δηείκμξ, μ 

μπμίμξ δζδάζηεζ ημοξ ακενχπμοξ ηδκ βκχζζκ, είκαζ δοκαηυκ κα ιδ έπδ 

βκχζζκ ηςκ υζςκ ζοιααίκμοκ;  

Ψαθ. 93,11 Κφνζμξ βζκχζηεζ ημὺξ δζαθμβζζιμὺξ ηκ ἀκενχπςκ ὅηζ εἰζὶ ιάηαζμζ.  

Ταθ. 93,11 Ν Θονζμξ βκςνίγεζ υηζ μζ ζοθθμβζζιμί ηαζ αζ απμθάζεζξ ηςκ ακενχπςκ 

είκαζ πθακδιέκαζ, ιςναί ηαζ αιανηςθαί.  

Ψαθ. 93,12 ιαηάνζμξ ὁ ἄκενςπμξ, ὃκ ἂκ παζδεφζῃξ, Κφνζε, ηαὶ ἐη ημῦ κυιμο 

ζμο δζδάλῃξ αὐηὸκ  

Ταθ. 93,12 Ρνζζεοηοπζζιέκμξ είκαζ μ άκενςπμξ, ημκ μπμίμκ ζο, Θονζε, εα 

παζδαβςβήζδξ, ηαζ εα ημκ δζδάλδ ημ Λμιμο ζμο,  

Ψαθ. 93,13 ημῦ πναΰκαζ αὐηὸκ ἀθ᾿ ιενκ πμκδνκ, ἕςξ μὗ ὀνοβῆ ηῶ 

ἁιανηςθῶ αυενμξ.  

Ταθ. 93,13 χζηε κα ιέκδ ήνειμξ ηαζ αηάναπμξ ηαηά ηαξ διέναξ ηςκ δμηζιαζζχκ, 

πμο ημο παναζηεοάγεζ μ αιανηςθυξ, έςξ υημο ακμζπεή ααεφξ μ ηάθμξ 

ηαζ ηαηαπίδ ηαζ ελαθακίζδ ημκ αιανηςθυκ.  

Ψαθ. 93,14 ὅηζ μὐη ἀπχζεηαζ Κφνζμξ ηὸκ θαὸκ αὐημῦ ηαὶ ηὴκ ηθδνμκμιίακ 

αὐημῦ μὐη ἐβηαηαθείρεζ,  



Ταθ. 93,14 Γζυηζ μ Θονζμξ δεκ εα απςεήζδ πμηέ ημκ θαυκ ημο ηαζ δεκ εα 

εβηαηαθείρδ ηδκ ηθδνμκμιίακ ημο,  

Ψαθ. 93,15 ἕςξ μὗ δζηαζμζφκδ ἐπζζηνέρῃ εἰξ ηνίζζκ ηαὶ ἐπυιεκμζ αὐηξ πάκηεξ 

μἱ εὐεεῖξ ηῆ ηανδίᾳ. (δζάραθια).  

Ταθ. 93,15 ιέπνζξ υημο απμηαηαζηαεή ηαζ εειεθζςεή δ δζηαζμζφκδ. Καγή δέ ιε 

αοηυκ εα απμηαηαζηαεμφκ υθμζ μζ εοεείξ ηαηά ηδκ ηανδίακ άκενςπμζ.  

Ψαθ. 93,16 ηίξ ἀκαζηήζεηαί ιμζ ἐπὶ πμκδνεομιέκμζξ; ἠ ηίξ ζοιπαναζηήζεηαί ιμζ 

ἐπὶ ημὺξ ἐνβαγμιέκμοξ ηὴκ ἀκμιίακ;  

Ταθ. 93,16 Ξμζυξ εα ζδηςεή ηαζ εα ακαθάαδ ηδκ οπενάζπζζίκ ιμο εκακηίμκ 

εηείκςκ, μζ μπμίμζ ζηέπημκηαζ ηαζ εέθμοκ πμκδνά ηαη' ειμφ; Κμκμκ μ 

Θευξ. Ξμζυξ εα είκαζ μ ζοιπαναζηάηδξ ηαζ αμδευξ ιμο εκακηίμκ ηςκ 

ακενχπςκ, πμο ενβάγμκηαζ ηδκ πανακμιίακ;  

Ψαθ. 93,17 εἰ ιὴ ὅηζ Κφνζμξ ἐαμήεδζέ ιμζ, πανὰ αναπὺ πανῴηδζε ηῶ ᾅδῃ  

ροπή ιμο.  

Ταθ. 93,17 Δάκ μ Θονζμξ ηαηά ημ πανεθευκ δεκ ιε αμδεμφζε, δ ροπή ιμο μθίβμκ 

αηυιδ ηαζ εα ηαηέααζκεκ ζημκ άδδκ.  

Ψαθ. 93,18 εἰ ἔθεβμκ· ζεζάθεοηαζ ὁ πμφξ ιμο, ηὸ ἔθευξ ζμο, Κφνζε, ἐαμήεεζ ιμζ.  

Ταθ. 93,18 Θαεε θμνά, πμο θμαζζιέκμξ έθεβα πνμξ ζέ, Θονζε· “Θθμκίγμκηαζ ηα 

πυδζα ιμο”, δ εοζπθαβπκία ζμο ιε αμδεμφζε αιέζςξ.  

Ψαθ. 93,19 Κφνζε, ηαηὰ ηὸ πθεμξ ηκ ὀδοκκ ιμο ἐκ ηῆ ηανδίᾳ ιμο αἱ 

παναηθήζεζξ ζμο εὔθνακακ ηὴκ ροπήκ ιμο.  

Ταθ. 93,19 Θονζε, ακάθμβμζ ιε ημ πθήεμξ ηαζ ηδκ δνζιφηδηα ηςκ μδοκχκ, αζ μπμίαζ 

ηαηελέζπζγμκ ηδκ ηανδίακ ιμο, ήζακ ηαζ αζ πανδβμνίαζ ζμο, αζ μπμίαζ 

έδζκακ εοθνμζφκδκ ηαζ πανάκ εζξ ηδκ ροπήκ ιμο. 

Ψαθ. 93,20 ιὴ ζοιπνμζέζης ζμζ ενυκμξ ἀκμιίαξ, ὁ πθάζζςκ ηυπμκ ἐπὶ 



πνυζηαβια.  

Ταθ. 93,20 Ξανάκμιμξ ααζζθζηυξ ενυκμξ δ άδζημκ δζηαζηζηυκ αήια, πμο 

οπμζηδνίγμοκ αδζηίαξ ηαζ εκ μκυιαηζ ηάπα ημο κυιμο αζημφκ 

ηαηαπζέζεζξ επί ηςκ ακενχπςκ, αξ ιδ έπμοκ ηαιιίακ πμηέ ζπέζζκ πνμξ 

ζέ.  

Ψαθ. 93,21 εδνεφζμοζζκ ἐπὶ ροπὴκ δζηαίμο ηαὶ αἷια ἀεῶμκ ηαηαδζηάζμκηαζ.  

Ταθ. 93,21 Αοημί, πμο ηάεμκηαζ επάκς εζξ ηέημζμοξ ενυκμοξ ηαζ εζξ ηέημζα 

πανάκμια αήιαηα, εδνεφμοκ ςξ ζδζηήκ ηςκ θείακ ηδκ γςήκ ημο δζηαίμο 

ακενχπμο ηαζ ηαηαδζηάγμοκ ημκ αεχμκ.  

Ψαθ. 93,22 ηαὶ ἐβέκεηυ ιμζ Κφνζμξ εἰξ ηαηαθοβὴκ ηαὶ ὁ Θευξ ιμο εἰξ αμδεὸκ 

ἐθπίδμξ ιμο·  

Ταθ. 93,22 Ν Θονζμξ οπήνλε ηαζ οπάνπεζ δζ' ειέ ημ ηαηαθφβζυκ ιμο. Ν Θευξ ιμο 

δίδεζ αέααζμκ ηδκ εθπίδα υηζ είκαζ ηαζ εα είκαζ αμδευξ ιμο.  

Ψαθ. 93,23 ηαὶ ἀπμδχζεζ αὐημῖξ Κφνζμξ ηὴκ ἀκμιίακ αὐηκ, ηαὶ ηαηὰ ηὴκ 

πμκδνίακ αὐηκ ἀθακζεῖ αὐημὺξ Κφνζμξ ὁ Θευξ. 

Ταθ. 93,23 Δζξ ημοξ αιανηςθμφξ υιςξ μ Θονζμξ εα ακηαπμδχζδ ζφιθςκα ιε ηαξ 

πανακμιίαξ ηςκ, ελ αζηίαξ ηςκ ηαηζχκ ηςκ εα ημοξ ελαθακίζδ απυ ημ 

πνυζςπμκ ηδξ βδξ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 94 (Μαζ. 95) 

  

Αἶκμξ ᾠδξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 94,1 Γεῦηε ἀβαθθζαζχιεεα ηῶ Κονίῳ, ἀθαθάλςιεκ ηῶ Θεῶ ηῶ Σςηνζ 



ικ·  

Ταθ. 94,1 Δθάηε, αξ βειίζδ δ ηανδία ιαξ απυ αβαθθίαζζκ ηαζ πανάκ δζα ημκ Θονζμκ 

ιαξ. Αξ αθαθάλςιεκ βειάημζ εκεμοζζαζιυκ πνμξ ημκ Θονζμκ ηαζ ημκ 

ζςηήνα ιαξ.  

Ψαθ. 94,2 πνμθεάζςιεκ ηὸ πνυζςπμκ αὐημῦ ἐκ ἐλμιμθμβήζεζ ηαὶ ἐκ ραθιμῖξ 

ἀθαθάλςιεκ αὐηῶ.  

Ταθ. 94,2 Σςνίξ ακααμθήκ αξ ζπεφζςιεκ εκχπζυκ ημο ιε δμλμθμβίαξ· ιε ραθιμφξ 

αξ ημκ δμλμθμβήζςιεκ,  

Ψαθ. 94,3 ὅηζ Θεὸξ ιέβαξ Κφνζμξ ηαὶ Βαζζθεὺξ ιέβαξ ἐπὶ πᾶζακ ηὴκ βκ·  

Ταθ. 94,3 δζυηζ μ Θονζμξ αοηυξ είκαζ Θευξ ιέβαξ, ιέβαξ ααζζθεφξ επί μθμηθήνμο 

ηδξ βδξ.  

Ψαθ. 94,4 ὅηζ ἐκ ηῆ πεζνὶ αὐημῦ ηὰ πέναηα ηξ βξ, ηαὶ ηὰ ὕρδ ηκ ὀνέςκ 

αὐημῦ εἰζζκ·  

Ταθ. 94,4 Δζξ ηα πακημδφκαια πένζα ημο εονίζηεηαζ υθδ δ βδ ιέπνζ ηαζ ηςκ 

πενάηςκ αοηήξ. Αζ πακφρδθμζ ημνοθαί ηςκ μνέςκ είκαζ ζδζηαί ημο.  

Ψαθ. 94,5 ὅηζ αὐημῦ ἐζηζκ  εάθαζζα, ηαὶ αὐηὸξ ἐπμίδζεκ αὐηήκ, ηαὶ ηὴκ 

λδνὰκ αἱ πεῖνεξ αὐημῦ ἔπθαζακ.  

Ταθ. 94,5 Ηδζηή ημο είκαζ δ εάθαζζα, δζυηζ αοηυξ ηδκ έηαιε. Ρα πένζα ημο επίζδξ 

έπθαζακ ηδκ λδνάκ.  

Ψαθ. 94,6 δεῦηε πνμζηοκήζςιεκ ηαὶ πνμζπέζςιεκ αὐηῶ ηαὶ ηθαφζςιεκ 

ἐκακηίμκ Κονίμο, ημῦ πμζήζακημξ ιᾶξ·  

Ταθ. 94,6 Δθάηε, αξ πνμζηοκήζςιεκ αοηυκ ιε εοβκςιμζφκδκ δζα ηαξ εοενβεζίαξ 

ημο, ηαζ ιε ζοκηνζαήκ δζα ηαξ αιανηίαξ ιαξ αξ πέζςιεκ εκχπζμκ ημο· αξ 

ηθαφζςιεκ εκ ιεηακμία εκχπζμκ ημο Θονίμο μ μπμίμξ ιαξ έπεζ 

δδιζμονβήζεζ.  



Ψαθ. 94,7 ὅηζ αὐηυξ ἐζηζκ ὁ Θεὸξ ικ, ηαὶ ιεῖξ θαὸξ κμιξ αὐημῦ ηαὶ 

πνυααηα πεζνὸξ αὐημῦ.  

Ταθ. 94,7 Αοηυξ είκαζ μ Θευξ ιαξ ηαζ διείξ είιεεα μ θαυξ, ημκ μπμίμκ ιε ζημνβήκ 

δζαηνέθεζ ηαζ πνμζηαηεφεζ. Δίιεεα ηα πνυααηά ημο, πμο ηα ηαεμδδβεί ιε 

ημ ζημνβζηυκ πακημδφκαιμκ πένζ ημο.  

Ψαθ. 94,8 ζήιενμκ, ἐὰκ ηξ θςκξ αὐημῦ ἀημφζδηε, ιὴ ζηθδνφκδηε ηὰξ 

ηανδίαξ ὑικ, ὡξ ἐκ ηῶ παναπζηναζιῶ ηαηὰ ηὴκ ιένακ ημῦ 

πεζναζιμῦ ἐκ ηῆ ἐνήιῳ,  

Ταθ. 94,8 Πδιενμκ, πμο ημκ ηαεέκα ιαξ ηαθεί εζξ δνυιμοξ ζςηδνίαξ, είεε κα 

αημφζεηε ηδκ παηνζηήκ θςκήκ ημο, δ μπμία ιαξ θέβεζ· Κδ ηάκεηε 

ζηθδνάξ ηαζ ακοπμηάηημοξ ηαξ ηανδίαξ ζαξ, υπςξ έβζκε ηαηά ημκ 

ηαζνυκ, πμο ιε ηαηεπίηνακακ μζ πνυβμκμί ζαξ, ηδκ διένακ ηαηά ηδκ 

μπμίακ ιε επνμηάθεζακ εζξ ηδκ ένδιμκ.  

Ψαθ. 94,9 μὗ ἐπείναζάκ ιε μἱ παηένεξ ὑικ, ἐδμηίιαζάκ ιε ηαὶ εἶδμκ ηὰ ἔνβα 

ιμο.  

Ταθ. 94,9 Δηεί μζ πνμπάημνέξ ζαξ έεεζακ εζξ πεζναζιυκ, έεεζακ οπυ δμηζιήκ ηδκ 

δφκαιίκ ιμο, ακ ηαζ ηυζαξ ηαζ ηυζαξ θμνάξ πνμδβμοιέκςξ είπμκ ίδεζ ηα 

ένβα ιμο.  

Ψαθ. 94,10 ηεζζανάημκηα ἔηδ πνμζχπεζζα ηῆ βεκεᾷ ἐηείκῃ ηαὶ εἶπα· ἀεὶ 

πθακκηαζ ηῆ ηανδίᾳ, αὐημὶ δὲ μὐη ἔβκςζακ ηὰξ ὁδμφξ ιμο,  

Ταθ. 94,10 Δπί ηεζζανάημκηα έηδ εαανέεδηα, αθθά ηαζ δκέπεδκ, ηδκ βεκεάκ εηείκδκ 

ηαζ είπα· πάκημηε αοημί πθακχκηαζ ιε ηαξ αιανηςθάξ επζεοιίαξ ηδξ 

πμκδνάξ ηανδίαξ ηςκ. Αοημί δεκ δεέθδζακ κα βκςνίζμοκ ημοξ δνυιμοξ 

ηδξ παζδαβςβίαξ ηαζ ζςηδνίαξ, πμο εβχ ημοξ ήκμζβα.  

Ψαθ. 94,11 ὡξ ὤιμζα ἐκ ηῆ ὀνβῆ ιμο· εἰ εἰζεθεφζμκηαζ εἰξ ηὴκ ηαηάπαοζίκ 

ιμο. 

Ταθ. 94,11 Ρμζμκ πμθφ εζηθδνφκεδζακ εζξ ηδκ αιανηςθήκ ηςκ πθάκδκ, χζηε, υηακ 



εεφιςζα εκακηίμκ ηςκ, ςνηίζεδηα ηαζ είπα· Νπζ, δεκ εα εζζέθεμοκ εζξ 

ηδκ βδκ ηδξ ακαπαφζεςξ, εζξ ηδκ βδκ, πμο οπεζπέεδκ εβχ ζημοξ 

πνμβυκμοξ ηςκ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 95 (Μαζ. 96) 

  

Αἶκμξ ᾠδξ ηῶ Γαοΐδ, ὅηζ ὁ μἶημξ ᾠημδυιδημ ιεηὰ ηὴκ 

αἰπιαθςζίακ· ἀκεπίβναθμξ παν' αναίμζξ. 

Ψαθ. 95,1 Ἄζαηε ηῶ Κονίῳ ᾆζια ηαζκυκ, ᾄζαηε ηῶ Κονίῳ πᾶζα  β·  

Ταθ. 95,1 Ταθαηε πνμξ ημκ Θονζμκ κέμκ φικμκ, ράθαηε υθμζ ιαγή μζ ηάημζημζ ηδξ 

βδξ.  

Ψαθ. 95,2 ᾄζαηε ηῶ Κονίῳ· εὐθμβήζαηε ηὸ ὄκμια αὐημῦ, εὐαββεθίγεζεε 

ιένακ ἐλ ιέναξ ηὸ ζςηήνζμκ αὐημῦ·  

Ταθ. 95,2 Ταθαηε ζημκ Θονζμκ. Γμλμθμβήζαηε ημ υκμια αοημφ, ιε πανάκ ιεβάθδκ 

ηάεε διένακ κα δζαηδνφηηεηε ζοκεπχξ ηδκ πανιυζοκμκ αββεθίακ ηδξ 

ζςηδνίαξ, πμο ιαξ έζηεζθε.  

Ψαθ. 95,3 ἀκαββείθαηε ἐκ ημῖξ ἔεκεζζ ηὴκ δυλακ αὐημῦ, ἐκ πᾶζζ ημῖξ θαμῖξ ηὰ 

εαοιάζζα αὐημῦ.  

Ταθ. 95,3 Γζαθαθήζαηε ιεηαλφ ηςκ εεκζηχκ θαχκ ηδκ ιεβαθμπνέπεζάκ ημο. 

Ακαββείθαηε εζξ υθμοξ ημοξ θαμφξ ηα εαοιαζηά ημο ένβα.  

Ψαθ. 95,4 ὅηζ ιέβαξ Κφνζμξ ηαὶ αἰκεηὸξ ζθυδνα, θμαενυξ ἐζηζκ ὑπὲν πάκηαξ 

ημὺξ εεμφξ·  

Ταθ. 95,4 Γζυηζ είκαζ ιέβαξ μ Θονζμξ ηαζ άλζμξ κα οικήηαζ ιε ημ παναπάκς απυ 



υθμοξ. Δίκαζ θμαενυξ ηαζ ακχηενμξ απυ υθμοξ ημοξ άθθμοξ εεμφξ ηδξ 

βδξ.  

Ψαθ. 95,5 ὅηζ πάκηεξ μἱ εεμὶ ηκ ἐεκκ δαζιυκζα, ὁ δὲ Κφνζμξ ημὺξ μὐνακμὺξ 

ἐπμίδζεκ.  

Ταθ. 95,5 Γζυηζ υθμζ μζ εεμί ηςκ εζδςθμθαηνζηχκ θαχκ είκαζ ακφπανηημζ, είκαζ 

επζκμήζεζξ δαζιμκίςκ. Ν ζδζηυξ ιαξ υιςξ Θευξ είκαζ μ αθδεζκυξ ηαζ 

πναβιαηζηυξ, μ πακημδφκαιμξ ηαζ αζχκζμξ, μ μπμίμξ εη ημο ιδδεκυξ 

εδδιζμφνβδζε ηα ζφιπακηα.  

Ψαθ. 95,6 ἐλμιμθυβδζζξ ηαὶ ὡναζυηδξ ἐκχπζμκ αὐημῦ. ἁβζςζφκδ ηαὶ 

ιεβαθμπνέπεζα ἐκ ηῶ ἁβζάζιαηζ αὐημῦ.  

Ταθ. 95,6 Γμλα ηαζ ςναζυηδξ αηηζκμαμθείηαζ εκχπζυκ ημο. Αβζυηδξ ηαζ 

ιεβαθμπνέπεζα απαζηνάπημοκ ζημκ καυκ ηαζ ημ εοζζαζηήνζυκ ημο.  

Ψαθ. 95,7 ἐκέβηαηε ηῶ Κονίῳ, αἱ παηνζαὶ ηκ ἐεκκ, ἐκέβηαηε ηῶ Κονίῳ 

δυλακ ηαὶ ηζιήκ·  

Ταθ. 95,7 Ξνμζθέναηε ζημκ Θονζμκ ηαζ ζεζξ, αζ δζάθμνμζ θοθαί ηςκ εεκχκ, 

πνμζθέναηε ζημκ Θονζμκ δυλακ ηαζ ηζιήκ.  

Ψαθ. 95,8 ἐκέβηαηε ηῶ Κονίῳ δυλακ ὀκυιαηζ αὐημῦ, ἄναηε εοζίαξ ηαὶ 

εἰζπμνεφεζεε εἰξ ηὰξ αὐθὰξ αὐημῦ·  

Ταθ. 95,8 Ξνμζθέναηε δμλμθμβίακ ζημ πάκηζιμκ υκμια ημο Θονίμο, ορχζαηε 

εοζίαξ πνμξ αοηυκ ηαζ έηζζ ιε εοθάαεζακ εζζέθεεηε εζξ ηαξ αοθάξ ημο 

καμφ ημο. 

Ψαθ. 95,9 πνμζηοκήζαηε ηῶ Κονίῳ ἐκ αὐθῆ ἁβίᾳ αὐημῦ, ζαθεοεήης ἀπὸ 

πνμζχπμο αὐημῦ πᾶζα  β.  

Ταθ. 95,9 Ξνμζηοκήζαηε ημκ Θονζμκ ιέζα εζξ ηδκ αβίακ αοθήκ ημο καμφ ημο. Αξ 

ζοβηθμκζζεή μθυηθδνμξ δ βδ απυ ηδκ πανμοζίακ ημο Θονίμο.  



Ψαθ. 95,10 εἴπαηε ἐκ ημῖξ ἔεκεζζκ· ὁ Κφνζμξ ἐααζίθεοζε, ηαὶ βὰν ηαηχνεςζε 

ηὴκ μἰημοιέκδκ, ἣηζξ μὐ ζαθεοεήζεηαζ, ηνζκεῖ θαμὺξ ἐκ εὐεφηδηζ.  

Ταθ. 95,10 Γζαθαθήζαηε ηαζ ηαηαζηήζαηε βκςζηυκ ιεηαλφ υθςκ ηςκ εεκχκ, υηζ μ 

Θονζμξ εααζίθεοζε πακηαπμφ ηαζ πάκημηε, δζυηζ αοηυξ ακχνεςζε ηδκ 

θοζζηχξ ηαζ πκεοιαηζηχξ πεζιέκδκ μζημοιέκδκ, δ μπμία ηαζ δεκ εα 

ηθμκζζεή ηαζ δεκ εα ζαθεοεή πθέμκ απυ ηδκ εέζζκ ηδξ. Ν Θονζμξ είκαζ 

εηείκμξ, μ μπμίμξ εα ηνίκδ ηαζ εα δζηάζδ ιε δζηαζμζφκδκ ημοξ θαμφξ. 

Ψαθ. 95,11 εὐθναζκέζεςζακ μἱ μὐνακμὶ ηαὶ ἀβαθθζάζες  β, ζαθεοεήης  

εάθαζζα ηαὶ ηὸ πθήνςια αὐηξ·  

Ταθ. 95,11 Αξ εοθνακεμφκ μζ μονακμί, αξ πθδιιονίζδ απυ αβαθθίαζζκ δ βδ. Αξ 

ζαθεοεή ιε πανάκ δ εάθαζζα ηαζ υθα υζα οπάνπμοκ εζξ αοηήκ.  

Ψαθ. 95,12 πανήζεηαζ ηὰ πεδία ηαὶ πάκηα ηὰ ἐκ αὐημῖξ· ηυηε ἀβαθθζάζμκηαζ 

πάκηα ηὰ λφθα ημῦ δνοιμῦ  

Ταθ. 95,12 Αξ πανμφκ αζ πεδζάδεξ ηαζ υθα ηα θοηά ηαζ ηα γχα, πμο οπάνπμοκ εζξ 

αοηάξ. Ρμηε ηαζ αοηά αηυιδ ηα δέκδνα ημο ποηκμφ δάζμοξ εα 

ζηζνηήζμοκ απυ πανάκ ηαζ αβαθθίαζζκ  

Ψαθ. 95,13 ἀπὸ πνμζχπμο ημῦ Κονίμο, ὅηζ ἔνπεηαζ, ὅηζ ἔνπεηαζ ηνῖκαζ ηὴκ βκ. 

ηνζκεῖ ηὴκ μἰημοιέκδκ ἐκ δζηαζμζφκῃ ηαὶ θαμὺξ ἐκ ηῆ ἀθδεείᾳ αὐημῦ. 

Ταθ. 95,13 εκχπζμκ ημο Θονίμο, μ μπμίμξ ένπεηαζ, καζ ένπεηαζ δζα κα ηνίκδ ιε 

δζηαζμζφκδκ ημοξ ακενχπμοξ ηδξ βδξ. Θα ηνίκδ ηαζ εα δζηάζδ 

μθυηθδνμκ ηδκ μζημοιέκήκ ιε δζηαζμζφκδκ, υθμοξ ημοξ θαμφξ ιε ηδκ 

θζθαθήεεζάκ ημο ηαζ ηδκ πζζηυηδηα εζξ ηαξ δζαηδνφλζημο. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 96 (Μαζ. 97) 



  

Τῶ Γαοΐδ, ὅηε  β αὐημῦ ἀπμηαείζηαημ. 

Ψαθ. 96,1 Ὁ Κφνζμξ ἐααζίθεοζεκ, ἀβαθθζάζες  β, εὐθνακεήηςζακ κζμζ 

πμθθαί.  

Ταθ. 96,1 Ν Θονζμξ εεειεθίεςζε αζςκίακ ηαζ αζάθεοημκ πακημφ ηδκ ααζζθείακ ημο. 

Αξ βειίζδ απυ αβαθθίαζζκ δ βδ. Αξ εοθνακεμφκ αζ πμθοάνζειμζ, κήζμζ 

ηςκ εαθαζζχκ.  

Ψαθ. 96,2 κέθδ ηαὶ βκυθμξ ηφηθῳ αὐημῦ, δζηαζμζφκδ ηαὶ ηνίια ηαηυνεςζζξ 

ημῦ ενυκμο αὐημῦ.  

Ταθ. 96,2 Απνυζζημξ ηαζ αηαηάθδπημξ είκαζ δ ηεθεζυηδξ ημο, ςξ εάκ κεθέθδ ηαζ 

βκυθμξ απθχκεηαζ βφνς ημο. Γζηαζμζφκδ ηαζ δίηαζαζ απμθάζεζξ είκαζ ημ 

εειέθζμκ ημο ααζζθζημφ ηαζ δζηαζηζημφ ενυκμο ημο.  

Ψαθ. 96,3 πῦν ἐκακηίμκ αὐημῦ πνμπμνεφζεηαζ ηαὶ θθμβζεῖ ηφηθῳ ημὺξ ἐπενμὺξ 

αὐημῦ·  

Ταθ. 96,3 Αζαεζημκ πον πνμπμνεφεηαζ απυ αοηυκ ηαζ δ πονηασά αοηή εα 

πενζηοηθχζδ ηαζ εα ηαηαηαφζδ ημοξ επενμφξ ημο.  

Ψαθ. 96,4 ἔθακακ αἱ ἀζηναπαὶ αὐημῦ ηῆ μἰημοιέκῃ, εἶδε ηαὶ ἐζαθεφεδ  β.  

Ταθ. 96,4 Δθαιρακ αζ αζηναπαί ημο ηαζ εθχηζζακ υθδκ ηδκ μζημοιέκδκ. Ζ βδ είδε 

ηδκ ιεβαθμπνέπεζάκ ημο ηαζ ζοκεηθμκίζεδ ςξ απυ ζζπονυκ ζεζζιυκ.  

Ψαθ. 96,5 ηὰ ὄνδ ὡζεὶ ηδνὸξ ἐηάηδζακ ἀπὸ πνμζχπμο Κονίμο, ἀπὸ 

πνμζχπμο Κονίμο πάζδξ ηξ βξ.  

Ταθ. 96,5 Νπςξ ημ ηενί θοχκεζ ειπνυξ ζημ πον, έηζζ θοχκμοκ ηα υνδ ειπνυξ εζξ 

ηδκ πακημδφκαιμκ πανμοζίακ ημο Θονίμο, εκχπζμκ ημο ηονζάνπμο ηαζ 

ελμοζζαζημφ υθδξ ηδξ βδξ.  

Ψαθ. 96,6 ἀκήββεζθακ μἱ μὐνακμὶ ηὴκ δζηαζμζφκδκ αὐημῦ, ηαὶ εἴδμζακ πάκηεξ 



μἱ θαμὶ ηὴκ δυλακ αὐημῦ.  

Ταθ. 96,6 Νζ άββεθμζ ημο μονακμφ δζαθαθμφκ ηαζ δζαθαθμφκ ηδκ δζηαζμζφκδκ ημο. 

Νθμζ μζ θαμί ηδξ βδξ είδακ ηδκ δυλακ ημο.  

Ψαθ. 96,7 αἰζποκεήηςζακ πάκηεξ μἱ πνμζηοκμῦκηεξ ημῖξ βθοπημῖξ, μἱ 

ἐβηαοπχιεκμζ ἐκ ημῖξ εἰδχθμζξ αὐηκ· πνμζηοκήζαηε αὐηῶ, πάκηεξ 

μἱ ἄββεθμζ αὐημῦ.  

Ταθ. 96,7 Αξ ηαηεκηνμπζαζεμφκ υθμζ εηείκμζ, μζ μπμίμζ πνμζηοκμφκ βθοπηά 

μιμζχιαηα, αοημί μζ μπμίμζ ηαοπχκηαζ δζα ηα είδςθά ηςκ. Νθμζ υιςξ μζ 

άββεθμζ ημο μονακμφ πνμζηοκήζαηέ ιε εοθάαεζακ ημκ Θευκ.  

Ψαθ. 96,8 ἢημοζε ηαὶ εὐθνάκεδ  Σζχκ, ηαὶ βαθθζάζακημ αἱ εοβαηένεξ ηξ 

Ἰμοδαίαξ ἕκεηεκ ηκ ηνζιάηςκ ζμο, Κφνζε·  

Ταθ. 96,8 Νζ ηάημζημζ ηδξ Ηενμοζαθήι ήημοζακ αοηά ηαζ επθδιιφνζζακ απυ πανάκ. 

Δζηίνηδζακ απυ αβαθθίαζζκ υθαζ αζ πυθεζξ ηδξ Ημοδαίαξ, πκεοιαηζηαί 

εοβαηένεξ ηδξ Ηενμοζαθήι, έκεηα ηςκ δζηαίςκ ηνίζεςκ ηαζ απμθάζεχκ 

ζμο, Θονζε. 

Ψαθ. 96,9 ὅηζ ζὺ εἶ Κφνζμξ ὕρζζημξ ἐπὶ πᾶζακ ηὴκ βκ, ζθυδνα ὑπενορχεδξ 

ὑπὲν πάκηαξ ημὺξ εεμφξ.  

Ταθ. 96,9 Γζυηζ ζο είζαζ μ ιυκμξ Θονζμξ, μ φρζζημξ ηαζ απυθοημξ ηονίανπμξ επί 

μθμηθήνμο ηδξ βδξ. πενέπεζξ απείνςξ ηαζ αζοβηνίηςξ απυ υθμοξ ημοξ 

ρεοδείξ εεμφξ ηςκ εζδχθςκ. 

Ψαθ. 96,10 μἱ ἀβαπκηεξ ηὸκ Κφνζμκ, ιζζεῖηε πμκδνά· θοθάζζεζ Κφνζμξ ηὰξ 

ροπὰξ ηκ ὁζίςκ αὐημῦ, ἐη πεζνὸξ ἁιανηςθκ ῥφζεηαζ αὐημφξ.  

Ταθ. 96,10 Νζμζ υιςξ αβαπάηε ιε εζθζηνζκή ηανδίακ ημκ Θονζμκ, ιζζείηε πάκημηε ημ 

πμκδνυκ. Ν Θονζμξ είκαζ εηείκμξ, μ μπμίμξ θοθάζζεζ ηαζ πενζθνμονεί ηαξ 

ροπάξ ηςκ μζίςκ ακενχπςκ. Αοηυξ ηαζ εα βθοηχζδ εηείκμοξ απυ ηα 

πένζα ηςκ αιανηςθχκ.  



Ψαθ. 96,11 θξ ἀκέηεζθε ηῶ δζηαίῳ ηαὶ ημῖξ εὐεέζζ ηῆ ηανδίᾳ εὐθνμζφκδ.  

Ταθ. 96,11 Φςξ Θεμφ ακέηεζθε ηαζ ακαηέθθεζ ζημοξ δζηαίμοξ. Σανά ηαζ εοθνμζφκδ 

επζηναηεί εζξ ηαξ ηανδίαξ ηςκ εοεέςκ ηαζ εζθζηνζκχκ ακενχπςκ.  

Ψαθ. 96,12 εὐθνάκεδηε, δίηαζμζ, ἐκ ηῶ Κονίῳ, ηαὶ ἐλμιμθμβεῖζεε ηῆ ικήιῃ ηξ 

ἁβζςζφκδξ αὐημῦ. 

Ταθ. 96,12 Δοθνακεήηε δίηαζμζ ηάης απυ ηδκ πνμζηαζίακ ηαζ ηδκ αβάπδκ ημο 

Θονίμο, ακαπέιπεηε ζοκεπχξ δμλμθμβίαξ πνμξ αοηυκ ακαθμβζγυιεκμζ ηδκ 

άπεζνμκ αβζυηδηά ημο. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 97 (Μαζ. 98) 

  

Ψαθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 97,1 Ἄζαηε ηῶ Κονίῳ ᾆζια ηαζκυκ, ὅηζ εαοιαζηὰ ἐπμίδζεκ ὁ Κφνζμξ· 

ἔζςζεκ αὐηὸκ  δελζὰ αὐημῦ ηαὶ ὁ αναπίςκ ὁ ἅβζμξ αὐημῦ.  

Ταθ. 97,1 Ταθαηε πνμξ δυλακ ηαζ ηζιήκ ημο Θονίμο κέμκ φικμκ, δζυηζ κέα 

αλζμεαφιαζηα ηαζ ηαηαπθδηηζηά ένβα έηαιεκ μ Θονζμξ. Γζυηζ έζςζε ηαζ 

πάθζκ ιε ηδκ πακημδφκαιμκ δελζάκ ημο ημκ θαυκ ημο. Ν άβζμξ ηαζ 

πακημδφκαιμξ αναπίςκ ημο έηαιε ηα εαοιαζηά αοηά ένβα.  

Ψαθ. 97,2 ἐβκχνζζε Κφνζμξ ηὸ ζςηήνζμκ αὐημῦ, ἐκακηίμκ ηκ ἐεκκ 

ἀπεηάθορε ηὴκ δζηαζμζφκδκ αὐημῦ.  

Ταθ. 97,2 Ν Θονζμξ ηαηέζηδζε ηδκ ζςηδνίακ αοηήκ ημο θαμφ ημο βκςζηήκ ηαζ 

πενζθακή εκχπζμκ υθςκ ηςκ εεκχκ. Δκχπζμκ υθςκ ηςκ εεκχκ έηαιεκ 

επίζδξ μθμθάκενδ ηδκ δζηαζμζφκδκ ημο, δ μπμία ηζιςνεί ημοξ ηαημφξ ηαζ 

πνμζηαηεφεζ ημοξ αβαεμφξ.  



Ψαθ. 97,3 ἐικήζεδ ημῦ ἐθέμοξ αὐημῦ ηῶ Ἰαηὼα ηαὶ ηξ ἀθδεείαξ αὐημῦ ηῶ 

μἴηῳ Ἰζναήθ· εἴδμζακ πάκηα ηὰ πέναηα ηξ βξ ηὸ ζςηήνζμκ ημῦ 

Θεμῦ ικ.  

Ταθ. 97,3 Δκεεοιήεδ ηδκ πενί ημο εθέμοξ οπυζπεζζκ, πμο είπε δχζεζ ζημοξ 

απμβυκμοξ ημο Ηαηχα, ηδκ θζθαθήεεζάκ ημο ηαζ ηδκ πζζηυηδηά ημο εζξ 

ηαξ οπμζπέζεζξ, πμο είπε δχζεζ ζημκ Ηζναδθζηζηυκ θαυκ. Νθα ηα έεκδ, 

πμο ηαημζημφκ έςξ εζξ ηα πέναηα ηδξ βδξ, είδακ ηαζ εβκχνζζακ ηδκ 

ζςηδνίακ αοηήκ εη ιένμοξ ημο Θεμφ ιαξ. 

Ψαθ. 97,4 ἀθαθάλαηε ηῶ Θεῶ, πᾶζα  β, ᾄζαηε ηαὶ ἀβαθθζᾶζεε ηαὶ ράθαηε·  

Ταθ. 97,4 Νθμζ μζ άκενςπμζ ηδξ μζημοιέκδξ αθαθάλαηε ιε εκεμοζζαζιυκ εζξ δυλακ 

ημο Θεμφ. Ταθαηε, βειίζαηε απυ εοθνμζφκδκ ηαζ αβαθθίαζζκ, ράθαηε 

ηαζ οικήζαηε ημκ Θευκ.  

Ψαθ. 97,5 ράθαηε ηῶ Κονίῳ ἐκ ηζεάνᾳ, ἐκ ηζεάνᾳ ηαὶ θςκῆ ραθιμῦ·  

Ταθ. 97,5 Κε ζοκμδίακ ηζεάναξ ράθαηε εζξ δυλακ ημο Θονίμο. Κε ηζεάνακ ηαζ ιε 

ηδκ θςκήκ ζαξ οικμθμβήζαηε αοηυκ.  

Ψαθ. 97,6 ἐκ ζάθπζβλζκ ἐθαηαῖξ ηαὶ θςκῆ ζάθπζββμξ ηεναηίκδξ ἀθαθάλαηε 

ἐκχπζμκ ημῦ Βαζζθέςξ Κονίμο.  

Ταθ. 97,6 Κε ζάθπζββαξ απυ ζθονδθαηδιέκμκ ιέηαθθμκ ηαζ ιε ζάθπζββαξ 

ηεναηίκαξ αθαθάλαηε εοθααχξ ιε ζενυκ εκεμοζζαζιυκ εκχπζμκ ημο 

ααζζθέςξ Θονίμο ιαξ.  

Ψαθ. 97,7 ζαθεοεήης  εάθαζζα ηαὶ ηὸ πθήνςια αὐηξ,  μἰημοιέκδ ηαὶ 

πάκηεξ μἱ ηαημζημῦκηεξ ἐκ αὐηῆ.  

Ταθ. 97,7 Αξ ζοβηθμκζζεή δ εάθαζζα απυ ηδκ πανάκ ηαζ υθα ηα γχα, πμο 

οπάνπμοκ εζξ αοηήκ, δ βδ ηαζ υθμζ μζ ηάημζημί ηδξ.  

Ψαθ. 97,8 πμηαιμὶ ηνμηήζμοζζ πεζνὶ ἐπὶ ηὸ αὐηυ, ηὰ ὄνδ ἀβαθθζάζμκηαζ,  

Ταθ. 97,8 Νζ πμηαιμί αξ πεζνμηνμηήζμοκ ιε πανάκ υθμζ ιαγή, ηα υνδ αξ 



ζηζνηήζμοκ απυ αβαθθίαζζκ,  

Ψαθ. 97,9 ὅηζ ἣηεζ ηνῖκαζ ηὴκ βκ· ηνζκεῖ ηὴκ μἰημοιέκδκ ἐκ δζηαζμζφκῃ ηαὶ 

θαμὺξ ἐκ εὐεφηδηζ. 

Ταθ. 97,9 δζυηζ μ Θονζμξ ένπεηαζ κα ηοαενκήζδ ηαζ κα ηνίκδ ηδκ βδκ. Θα ηνίκδ δε 

αοηήκ ιε δζηαζμζφκδκ. Θα ηοαενκήζδ ημοξ θαμφξ ιε εοεφηδηα ηαζ 

ηαθςζφκδκ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 98 (Μαζ. 99) 

  

Ψαθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 98,1 Ὁ Κφνζμξ ἐααζίθεοζεκ, ὀνβζγέζεςζακ θαμί· ὁ ηαεήιεκμξ ἐπὶ ηκ 

Χενμοαίι, ζαθεοεήης  β.  

Ταθ. 98,1 Ν Θονζμξ εεειεθ'Ηςζε αζςκίακ ηαζ απαναζάθεοημκ πακημφ ηδκ ααζζθείακ 

ημο. Αξ μνβίγςκηαζ ηαζ αξ ιαίκςκηαζ μζ αζεαείξ θαμί. Ν ηαεήιεκμξ 

Θονζμξ επάκς εζξ ηα Σενμοαίι εααζίθεοζεκ· αξ ακαζηαηςεμφκ απυ 

αβακάηηδζζκ μζ αιεηακυδημζ αιανηςθμί ηδξ βδξ.  

Ψαθ. 98,2 Κφνζμξ ἐκ Σζὼκ ιέβαξ ηαὶ ὑρδθυξ ἐζηζκ ἐπὶ πάκηαξ ημὺξ θαμφξ.  

Ταθ. 98,2 Ν Θονζμξ, πμο έπεζ ημκ ενυκμκ ημο εζξ ηδκ Πζχκ, είκαζ ιέβαξ. Ακχηενμξ 

ηαζ ηφνζμξ επάκς εζξ υθμοξ ημοξ θαμφξ ηδξ βδξ.  

Ψαθ. 98,3 ἐλμιμθμβδζάζεςζακ ηῶ ὀκυιαηί ζμο ηῶ ιεβάθῳ, ὅηζ θμαενὸκ ηαὶ 

ἅβζυκ ἐζηζ.  

Ταθ. 98,3 Αξ δμλμθμβήζμοκ ημ ιέβα Νκμιά ζμο υθμζ, δζυηζ είκαζ άβζμκ αθθά ηαζ 

ηνμιενυκ.  



Ψαθ. 98,4 ηαὶ ηζιὴ ααζζθέςξ ηνίζζκ ἀβαπᾷ· ζὺ ημίιαζαξ εὐεφηδηαξ, ηνίζζκ ηαὶ 

δζηαζμζφκδκ ἐκ Ἰαηὼα ζὺ ἐπμίδζαξ.  

Ταθ. 98,4 Ζ εκηζιυηδξ ηαζ εοεφηδξ ζμο ημο ααζζθέςξ ιαξ αβαπά ηαζ πμεεί ηδκ 

εθανιμβήκ ηδξ δζηαζμζφκδξ. Πο εεέζπζζεξ ηαζ εεειεθίςζεξ δζαηάλεζξ ηαζ 

εκημθάξ εοεφηδημξ ηαζ αθδεείαξ. Πο έηαιεξ ηνίζζκ ηαζ εθήνιμζεξ 

δζηαζμζφκδκ ιεηαλφ ηςκ απμβυκςκ ημο Ηαηχα.  

Ψαθ. 98,5 ὑρμῦηε Κφνζμκ ηὸκ Θεὸκ ικ ηαὶ πνμζηοκεῖηε ηῶ ὑπμπμδίῳ ηκ 

πμδκ αὐημῦ, ὅηζ ἅβζυξ ἐζηζ.  

Ταθ. 98,5 Κεβαθφκαηε Θονζμκ ημκ Θευκ διχκ. Ξνμζηοκήζαηε ημ οπμπυδζμκ ηςκ 

πμδχκ ημο, δζυηζ είκαζ άβζμξ.  

Ψαθ. 98,6 Μςοζξ ηαὶ Ἀανὼκ ἐκ ημῖξ ἱενεῦζζκ αὐημῦ, ηαὶ Σαιμοὴθ ἐκ ημῖξ 

ἐπζηαθμοιέκμζξ ηὸ ὄκμια αὐημῦ· ἐπεηαθμῦκημ ηὸκ Κφνζμκ, ηαὶ 

αὐηὸξ εἰζήημοζεκ αὐηκ,  

Ταθ. 98,6 Ν Κςτζήξ ηαζ μ Αανχκ ήζακ μζ πνχημζ ιεηαλφ ηςκ ζενέςκ. Ν Παιμοήθ 

ήημ απυ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ επεηαθμφκημ ιε πίζηζκ ημ υκμια ημο Θονίμο. 

Νζεξ θμνέξ αοημί ημκ επεηαθμφκημ, εηείκμξ ήημοε ηαζ εδέπεημ ηαξ 

πνμζεοπάξ ηςκ.  

Ψαθ. 98,7 ἐκ ζηφθῳ κεθέθδξ ἐθάθεζ πνὸξ αὐημφξ· ὅηζ ἐθφθαζζμκ ηὰ ιανηφνζα 

αὐημῦ ηαὶ ηὰ πνμζηάβιαηα αὐημῦ, ἃ ἔδςηεκ αὐημῖξ.  

Ταθ. 98,7 Κε ζηφθμκ κεθέθδξ ςιζθμφζε πνμξ αοημφξ, δζυηζ αοημί εθφθαηημκ ηυηε 

ηαξ εκημθάξ ημο ηαζ ηα πνμζηάβιαηα, πμο είπε δχζεζ εζξ αοημφξ.  

Ψαθ. 98,8 Κφνζε ὁ Θεὸξ ικ, ζὺ ἐπήημοζε αὐηκ· ὁ Θευξ, ζὺ εὐίθαημξ 

ἐβίκμο αὐημῖξ ηαὶ ἐηδζηκ ἐπὶ πάκηα ηὰ ἐπζηδδεφιαηα αὐηκ.  

Ταθ. 98,8 Θονζε ηαζ Θεέ ιαξ, ζο έηακεξ εοιεκχξ δεηηάξ ηαξ πνμζεοπάξ ηςκ, ζο μ 

Θευξ εδείπεδξ εθεήιςκ ηαζ ζοβηαηαααηζηυξ εζξ αοημφξ, απμδίδςκ 

πάκημηε ημ δίηαζμκ εζξ υθα ηα ένβα ηςκ πεζνχκ ηςκ.  



Ψαθ. 98,9 ὑρμῦηε Κφνζμκ ηὸκ Θεὸκ ικ ηαὶ πνμζηοκεῖηε εἰξ ὄνμξ ἅβζμκ 

αὐημῦ, ὅηζ ἅβζμξ Κφνζμξ ὁ Θεὸξ ικ. 

Ταθ. 98,9 Γμλμθμβείηε, θμζπυκ, Θονζμκ ημκ Θευκ ιαξ ηαζ πνμζηοκείηε αοηυκ ζημκ 

ζενυκ θυθμκ ηδξ Πζχκ, υπμο μ καυξ ημο, δζυηζ άβζμξ είκαζ μ Θονζμξ μ Θευξ 

ιαξ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 99 (Μαζ. 100) 

  

Ψαθιὸξ ηῶ Γαοΐδ εἰξ ἐλμιμθυβδζζκ. 

Ψαθ. 99,1 Ἀθαθάλεηε ηῶ Κονίῳ, πᾶζα  β,  

Ταθ. 99,1 Αθαθάλαηε ιε ζενυκ εκεμοζζαζιυκ δμλμθμβμφκηεξ ημκ Θονζμκ. Νθμζ μζ 

ηάημζημζ ηδξ βδξ αξ ημκ οικμθμβήζμοκ.  

Ψαθ. 99,2 δμοθεφζαηε ηῶ Κονίῳ ἐκ εὐθνμζφκῃ, εἰζέθεεηε ἐκχπζμκ αὐημῦ ἐκ 

ἀβαθθζάζεζ.  

Ταθ. 99,2 πδνεηήζαηε ημκ Θονζμκ ιε πανμοιέκδκ ηανδίακ, πνμζέθεεηε ζημκ καυκ 

ημο ιε αβαθθίαζζκ ροπήξ.  

Ψαθ. 99,3 βκηε ὅηζ Κφνζμξ, αὐηυξ ἐζηζκ ὁ Θεὸξ ικ, αὐηὸξ ἐπμίδζεκ ιᾶξ 

ηαὶ μὐπ ιεῖξ· ιεῖξ δὲ θαὸξ αὐημῦ ηαὶ πνυααηα ηξ κμιξ αὐημῦ.  

Ταθ. 99,3 Καεεηε ηαθά υηζ μ Θονζμξ, ηονίανπμξ ηαζ δδιζμονβυξ ημο πακηυξ, είκαζ μ 

Θευξ ιαξ. Αοηυξ ιαξ εδδιζμφνβδζε ηαζ ιαξ ακέδεζλε ηαζ ςξ ακενχπμοξ 

ηαζ ςξ έεκμξ. Γεκ ακεδείλαιεκ διείξ ημκ εαοηυκ ιαξ ιε ηδκ δφκαιίκ ιαξ. 

Ζιείξ είιεεα θαυξ ημο ηαζ πνυααηα, ηα μπμία αοηυξ ιε ζημνβήκ 

ηαεμδδβεί ηαζ δζαηνέθεζ.  



Ψαθ. 99,4 εἰζέθεεηε εἰξ ηὰξ πφθαξ αὐημῦ ἐκ ἐλμιμθμβήζεζ, εἰξ ηὰξ αὐθὰξ 

αὐημῦ ἐκ ὕικμζξ. ἐλμιμθμβεῖζεε αὐηῶ, αἰκεῖηε ηὸ ὄκμια αὐημῦ,  

Ταθ. 99,4 Δζζέθεεηε εζξ ηαξ πφθαξ ηςκ αοθχκ ημο καμφ ημο ιε δμλμθμβίαξ. 

Δζζέθεεηε εζξ ηαξ αοθάξ ημο ζενμφ πενζαυθμο ημο ιε φικμοξ. Γμλμθμβείηε 

αοηυκ, οικείηε πάκημηε ημ πάκηζιμκ υκμιά ημο·  

Ψαθ. 99,5 ὅηζ πνδζηὸξ Κφνζμξ, εἰξ ηὸκ αἰκα ηὸ ἔθεμξ αὐημῦ, ηαὶ ἕςξ βεκεᾶξ 

ηαὶ βεκεᾶξ  ἀθήεεζα αὐημῦ. 

Ταθ. 99,5 δζυηζ μ Θονζμξ είκαζ αβαευξ. Ζ εοζπθαβπκία ημο είκαζ αζςκία ηαζ 

αηαηάθοημξ, ηαζ δ αλζμπζζηία ηςκ θυβςκ ημο παναιέκεζ εζξ υθαξ ηαξ 

βεκεάξ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 100 (Μαζ. 101) 

  

Ψαθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 100,1 Ἔθεμξ ηαὶ ηνίζζκ ᾄζμιαί ζμζ, Κφνζε·  

Ταθ. 100,1 Ρδκ εοζπθαβπκίακ ζμο ηαζ ηδκ δζηαζμηνζζίακ ζμο εα οικμθμβήζς πνμξ 

δυλακ ζμο, Θονζε.  

Ψαθ. 100,2 ραθ ηαὶ ζοκήζς ἐκ ὁδῶ ἀιχιῳ· πυηε ἣλεζξ πνυξ ιε; 

δζεπμνεουιδκ ἐκ ἀηαηίᾳ ηανδίαξ ιμο ἐκ ιέζῳ ημῦ μἴημο ιμο.  

Ταθ. 100,2 Θα ζε δμλμθμβήζς. Θονζε, ηαζ εα ηαηακμήζς πμζυξ είκαζ μ άιςιμξ 

ηνυπμξ ηαζ δνυιμξ ηδξ γςήξ ιμο. Ξμηε εα έθεδξ πνμξ ειέ, Θονζε, 

εθεήιςκ ηαζ εοενβεηζηυξ; Δβχ ζοιπενζεθένεδκ ηαηά ημ πανεθευκ ηαζ 

ιέπνζ ζήιενμκ, εκ ιέζς ηδξ μζημβεκείαξ ιμο, ιε αηαηίακ ηανδίαξ, ιε 

εοεφηδηα ηαζ ακζδζμηέθεζακ.  



Ψαθ. 100,3 μὐ πνμεεέιδκ πνὸ ὀθεαθικ ιμο πνᾶβια πανάκμιμκ, πμζμῦκηαξ 

πανααάζεζξ ἐιίζδζα· μὐη ἐημθθήεδ ιμζ ηανδία ζηαιαή.  

Ταθ. 100,3 Ξμηέ δεκ έεεζα πνμ ηςκ μθεαθιχκ ιμο ηαζ δεκ επεδίςλα ςξ ζοιθένμκ 

ιμο πανάκμιμκ ηζκα πνάλζκ. Ρμοκακηίμκ ειίζδζα υθμοξ εηείκμοξ, μζ 

μπμίμζ πανέααζκακ ημκ Λμιμκ ζμο. Ξμηέ έςξ ηχνα δεκ πνμζεημθθήεδ 

ημκηά ιμο ςξ θίθμξ δ ςξ ιέθμξ ηδξ αοθήξ ιμο άκενςπμξ ιε ηανδίακ 

ζηνεαθήκ.  

Ψαθ. 100,4 ἐηηθίκμκημξ ἀπ᾿ ἐιμῦ ημῦ πμκδνμῦ μὐη ἐβίκςζημκ.  

Ταθ. 100,4 Θαιιίακ βκχζζκ ηαζ ηαιιίακ ζπέζζκ δεκ είπμκ πνμξ πμκδνυκ άκενςπμκ, 

μ μπμίμξ, αθμφ ιαηαίςξ επζπεζνμφζε κα ιε πθδζίαζδ, απειαηνφκεημ απυ 

ειέ.  

Ψαθ. 100,5 ηὸκ ηαηαθαθμῦκηα θάενᾳ ηὸκ πθδζίμκ αὐημῦ, ημῦημκ ἐλεδίςημκ· 

ὑπενδθάκῳ ὀθεαθιῶ ηαὶ ἀπθήζηῳ ηανδίᾳ, ημφηῳ μὐ ζοκήζεζμκ.  

Ταθ. 100,5 Ρμκ άκενςπμκ, μ μπμίμξ ηαηέηνζκε ηνοθίςξ ημκ πθδζίμκ ημο, ημκ 

ελεδίςηα απυ ημκηά ιμο. Κε άκενςπμκ, μ μπμίμξ είπεκ αθαγμκζημφξ ημοξ 

μθεαθιμφξ ηαζ εθένεημ ιε πενζθνυκδζζκ πνμξ ημοξ άθθμοξ, είπε δε ηαζ 

άπθδζημκ ηανδίακ, πμηέ δεκ ζοκέηνςβα, πμηέ δεκ ημκ είπα ζφκηνμθυκ 

ιμο.  

Ψαθ. 100,6 μἱ ὀθεαθιμί ιμο ἐπὶ ημὺξ πζζημὺξ ηξ βξ ημῦ ζοβηαεζεαζ αὐημὺξ 

ιεη᾿ ἐιμῦ· πμνεουιεκμξ ἐκ ὁδῶ ἀιχιῳ, μὗηυξ ιμζ ἐθεζημφνβεζ.  

Ταθ. 100,6 Αθθά είπα εζηναιιέκμοξ πάκημηε ημοξ μθεμθιμφξ ιμο πνμξ ημοξ πζζημφξ 

ηαζ εκάνεημοξ ακενχπμοξ ηδξ πχναξ ιμο. Αοημφξ πνμζεηάθμοκ κα 

παναηάεδκηαζ ιαγή ιμο ςξ θίθμζ ηαζ ζφιαμοθμί ιμο. Δηείκμκ, μ μπμίμξ 

εγμφζε αίμκ ακεπίθδπημκ ηαζ ηαεανυκ, αοηυκ πνμζεθάιαακα ςξ 

οπάθθδθυκ ιμο, ςξ αμδευκ ιμο ηαζ ζοκενβάηδκ ιμο.  

Ψαθ. 100,7 μὐ ηαηῴηεζ ἐκ ιέζῳ ηξ μἰηίαξ ιμο πμζκ ὑπενδθακίακ, θαθκ 

ἄδζηα μὐ ηαηεφεοκεκ ἐκχπζμκ ηκ ὀθεαθικ ιμο.  



Ταθ. 100,7 Κέζα ζημκ μίημκ ιμο δεκ ηαηχηδζε μφηε εα ηαημζηήζδ άκενςπμξ 

εβςσζηήξ ηαζ οπενήθακμξ· άκενςπμξ, πμο θαθεί ηαζ επζδζχηεζ αδζηίαξ, 

δεκ εα εοδμηζιήζδ μφηε εα διπμνέζδ κα ζηαεή εκχπζυκ ιμο.  

Ψαθ. 100,8 εἰξ ηὰξ πνςίαξ ἀπέηηεζκμκ πάκηαξ ημὺξ ἁιανηςθμὺξ ηξ βξ ημῦ 

ἐλμθμενεῦζαζ ἐη πυθεςξ Κονίμο πάκηαξ ημὺξ ἐνβαγμιέκμοξ ηὴκ 

ἀκμιίακ. 

Ταθ. 100,8 Θαεε πνςΐακ εδίηαγα ηαζ ηαηεδίηαγα εζξ εάκαημκ υθμοξ ημοξ 

εβηθδιαηίαξ ηδξ πχναξ ιμο, δζα κα ελμθμενεφζς απυ ηδκ πάθζκ ημο 

Θονίμο, ηδκ Ηενμοζαθήι, υθμοξ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ πεζζιυκςξ ηαζ 

αιεηακμήηςξ ενβάγμκηαζ ημ ηαηυκ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 101 (Μαζ. 102) 

  

Πνμζεοπὴ ηῶ πηςπῶ, ὅηακ ἀηδδζάζῃ ηαὶ ἐκακηίμκ Κονίμο ἐηπέῃ ηὴκ 

δέδζζκ αὐημῦ. 

Ψαθ. 101,2 Κφνζε, εἰζάημοζμκ ηξ πνμζεοπξ ιμο, ηαὶ  ηναοβή ιμο πνὸξ ζὲ 

ἐθεέης.  

Ταθ. 101,2 Θονζε, άημοζε ηαζ ηάιε δεηηήκ ηδκ πνμζεοπήκ ιμο. Ζ ηναοβή ηδξ 

δεήζεχξ ιμο αξ θεάζδ εκςπζμκ ζμο. 

Ψαθ. 101,3 ιὴ ἀπμζηνέρῃξ ηὸ πνυζςπυκ ζμο ἀπ᾿ ἐιμῦ· ἐκ ᾗ ἂκ ιένᾳ 

εθίαςιαζ, ηθῖκμκ πνυξ ιε ηὸ μὖξ ζμο· ἐκ ᾗ ἂκ ιένᾳ ἐπζηαθέζςιαί 

ζε, ηαπὺ ἐπάημοζυκ ιμο,  

Ταθ. 101,3 Κδ βονίζδξ αθθμφ ημ πνυζςπυκ ζμο, χζηε κα παφζδξ κα ιε αθέπδξ. Δζξ 

διένακ ηαηά ηδκ μπμίακ εθίαμιαζ, υπςξ είκαζ δ ζδιενζκή ήιενα, 



πθδζίαζε ημ αοηί ζμο πνμξ ειέ. Νηακ εζξ πενζζηάζεζξ δμηζιαζζχκ ηαζ 

εθίρεςκ ζε επζηαθμφιαζ, ηαηά ηδκ διένακ εηείκδκ άημοζε ηαζ ηάιε 

ζφκημια δεηηήκ ηδκ πνμζεοπήκ ιμο·  

Ψαθ. 101,4 ὅηζ ἐλέθζπμκ ὡζεὶ ηαπκὸξ αἱ ιέναζ ιμο, ηαὶ ηὰ ὀζηᾶ ιμο ὡζεὶ 

θνφβζμκ ζοκεθνφβδζακ.  

Ταθ. 101,4 δζυηζ αζ διέναζ ιμο επάεδζακ χζακ ηαπκυξ, πμο δζαθφεηαζ ζημκ αένα. 

Θαζ ηα ηυηηαθά ιμο ελδνάκεδζακ ςζάκ ηα θνφβακα.  

Ψαθ. 101,5 ἐπθήβδκ ὡζεὶ πυνημξ ηαὶ ἐλδνάκεδ  ηανδία ιμο, ὅηζ ἐπεθαευιδκ 

ημῦ θαβεῖκ ηὸκ ἄνημκ ιμο.  

Ταθ. 101,5 Διανάεδηα ηαζ εηηοπήεδηα ςζάκ ημ πυνημκ, πμο ημ λδναίκεζ μ ήθζμξ. Ζ 

ηανδία ιμο εζηέβκςζε απυ ηδκ κδζηείακ, δζυηζ ιέζα ζημ αάνμξ ημο 

πυκμο ιμο εθδζιυκδζα κα θάβς ημκ άνημκ ιμο.  

Ψαθ. 101,6 ἀπὸ θςκξ ημῦ ζηεκαβιμῦ ιμο ἐημθθήεδ ηὸ ὀζημῦκ ιμο ηῆ ζανηί 

ιμο.  

Ταθ. 101,6 Δλ αζηίαξ ηςκ βμενχκ ιμο ζηεκαβιχκ έβζκα πεηζί ηαζ ηυηηαθμ, εημθθήεδ 

ημ δένια ιμο επάκς εζξ ηα μζηά ιμο.  

Ψαθ. 101,7 ὡιμζχεδκ πεθεηᾶκζ ἐνδιζηῶ, ἐβεκήεδκ ὡζεὶ κοηηζηυναλ ἐκ 

μἰημπέδῳ,  

Ταθ. 101,7 Δβηαηεθείθεδκ ηαζ απειμκχεδκ απυ ημοξ άθθμοξ ακενχπμοξ, έιεζκα 

ιυκμξ ςζάκ ημκ ενδιζηυκ πεθεηάκμ. Δβζκα υιμζμξ ιε ημ ηθαρμπμφθζ ηδξ 

κφπηαξ, πμο ενδκεί ζημοξ ενεζπςιέκμοξ μίημοξ.  

Ψαθ. 101,8 βνφπκδζα ηαὶ ἐβεκυιδκ ὡξ ζηνμοείμκ ιμκάγμκ ἐπὶ δχιαημξ.  

Ταθ. 101,8 Διεζκα άβνοπκμξ, έβζκα υιμζμξ ιε ημ ζηνμοείμκ, πμο έπαζε ημκ 

ζφκηνμθυκ ημο, ηαζ εθζιιέκμκ ιέκεζ ιυκμκ ημο επάκς εζξ ηδκ ζηέβδκ.  

Ψαθ. 101,9 ὅθδκ ηὴκ ιένακ ὠκείδζγυκ ιε μἱ ἐπενμί ιμο, ηαὶ μἱ ἐπαζκμῦκηέξ ιε 



ηαη᾿ ἐιμῦ ὤικομκ.  

Ταθ. 101,9 Θαε' υθμκ ημ δζάζηδια ηδξ διέναξ ιε εκέπαζγακ ηαζ ιε φανζγακ μζ επενμί 

ιμο· ηαζ αοημί μζ μπμίμζ πνμδβμοιέκςξ ιε επαζκμφζακ, μνηίγμκηαζ ηχνα 

εκακηίμκ ιμο ηαζ ιε ηαηανχκηαζ.  

Ψαθ. 101,10 ὅηζ ζπμδὸκ ὡζεὶ ἄνημκ ἔθαβμκ ηαὶ ηὸ πυια ιμο ιεηὰ ηθαοειμῦ 

ἐηίνκςκ  

Ταθ. 101,10 Δλ αζηίαξ ημο αάνμοξ ηςκ εθίρεχκ ιμο ηαηήκηδζα κα ηνχβς ζηάηηδκ 

ακηί ημο άνημο ηαζ ημ κενυ, ημ μπμίμκ πίκς, ημ ακαιζβκφς ιε ηα δάηνοα 

ημο ηθαοειμφ ιμο.  

Ψαθ. 101,11 ἀπὸ πνμζχπμο ηξ ὀνβξ ζμο ηαὶ ημῦ εοιμῦ ζμο, ὅηζ ἐπάναξ 

ηαηέῤῥαλάξ ιε.  

Ταθ. 101,11 Αοηά οπμθένς ελ αζηίαξ ηδξ μνβήξ ηαζ ημο ιεβάθμο εοιμφ ζμο δζα ηαξ 

αιανηίαξ ιμο. Γζυηζ ζο, αθμφ ιε εζήηςζεξ ορδθά, ιε απέζπαζεξ απυ 

ηδκ παηνίδα ιμο ηαζ ζοκηεηνζιιέκμκ ιε ελεηίκαλεξ εζξ ηδκ λέκδκ βδκ.  

Ψαθ. 101,12 αἱ ιέναζ ιμο ὡζεὶ ζηζὰ ἐηθίεδζακ, ηἀβὼ ὡζεὶ πυνημξ ἐλδνάκεδκ.  

Ταθ. 101,12 Θαζ έηζζ αζ διέναζ ηδξ γςήξ ιμο πάκμκηαζ, υπςξ αζ ζηζαζ ηαηά ηδκ δφζζκ 

ημο δθίμο. Δζηέβκςζα, ςζάκ ημ εθήιενμ πμνηάνζ πμο λδναίκεηαζ απυ ημ 

ηαφια ημο δθίμο ηαζ είκαζ έημζιμκ κα νζθεή εζξ ηδκ θςηζάκ. 

Ψαθ. 101,13 ζὺ δέ, Κφνζε, εἰξ ηὸκ αἰκα ιέκεζξ, ηαὶ ηὸ ικδιυζοκυκ ζμο εἰξ 

βεκεὰκ ηαὶ βεκεάκ.  

Ταθ. 101,13 Πο υιςξ, Θονζε, ιέκεζξ ακαθθμίςημξ ζημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ, ηαζ ημ 

Νκμιά ζμο ικδιμκεφεηαζ δζα ιέζμο υθςκ ηςκ βεκεχκ.  

Ψαθ. 101,14 ζὺ ἀκαζηὰξ μἰηηεζνήζεζξ ηὴκ Σζχκ, ὅηζ ηαζνὸξ ημῦ μἰηηεζνζαζ 

αὐηήκ, ὅηζ ἣηεζ ηαζνυξ·  

Ταθ. 101,14 Πο, θμζπυκ, μ αζχκζμξ ηαζ πακημδφκαιμξ Θευξ, ζήης απυ ημκ ενυκμκ ηδξ 

ιεβαθςζφκδξ ζμο, ζπθαβπκίζμο ηδκ Πζχκ, δζυηζ έθεαζεκ μ ηαζνυξ, πμο 



πνέπεζ κα ηδκ θοπδεήξ, κα ηδκ εθεήζδξ, κα ηδκ ζχζδξ. Ζθεε πθέμκ μ 

πνμζδζςνζζιέκμξ απυ ζε πνυκμξ ηδξ απεθεοεενχζεχξ ιαξ.  

Ψαθ. 101,15 ὅηζ εὐδυηδζακ μἱ δμῦθμί ζμο ημὺξ θίεμοξ αὐηξ, ηαὶ ηὸκ πμῦκ αὐηξ 

μἰηηεζνήζμοζζ.  

Ταθ. 101,15 Γζυηζ μζ ηαθαζπςνμφιεκμζ εζξ ηδκ αζπιαθςζίακ δμφθμζ ζμο, επυεδζακ ηαζ 

αοηά αηυιδ ηα θζεάνζα ηςκ ενεζπςιέκςκ ηηζνίςκ ηδξ. Ρμ απυ ηδκ 

ηαηαζηνμθήκ απμθεζθεέκ πχια ηδξ πμκμφκ κα ίδμοκ.  

Ψαθ. 101,16 ηαὶ θμαδεήζμκηαζ ηὰ ἔεκδ ηὸ ὄκμιά ζμο, Κφνζε, ηαὶ πάκηεξ μἱ 

ααζζθεῖξ ηξ βξ ηὴκ δυλακ ζμο,  

Ταθ. 101,16 Νηακ ζο, Θονζε, εκ ηδ πακημδοκαιία ζμο ιαξ ζηείθδξ ηδκ ζςηδνίακ, ηα 

έεκδ εα θμαδεμφκ ημ Νκμιά ζμο ηαζ υθμζ μζ ααζζθείξ ημο ηυζιμο εα 

εοθααδεμφκ ηαζ εα εαοιάζμοκ ηδκ δυλακ ζμο.  

Ψαθ. 101,17 ὅηζ μἰημδμιήζεζ Κφνζμξ ηὴκ Σζὼκ ηαὶ ὀθεήζεηαζ ἐκ ηῆ δυλῃ αὐημῦ.  

Ταθ. 101,17 Γζυηζ μ Θονζμξ εα ακμζημδμιήζδ ηδκ ενεζπςιέκδκ Πζχκ ηαζ εα 

ειθακζζεδ εηεί ιε ηδκ δυλακ ημο.  

Ψαθ. 101,18 ἐπέαθερεκ ἐπὶ ηὴκ πνμζεοπὴκ ηκ ηαπεζκκ ηαὶ μὐη ἐλμοδέκςζε 

ηὴκ δέδζζκ αὐηκ.  

Ταθ. 101,18 Ζ ακυνεςζζξ αοηή ηδξ Πζχκ εα ζδιάκδ υηζ μ Θονζμξ έννζρε εοιεκέξ 

αθέιια εζξ ηδκ πνμζεοπήκ ηςκ ηαθαζπςνμοιέκςκ δμφθςκ ημο ηαζ δεκ 

ελμοεεκχκεζ πθέμκ ςξ ιδδαιζκήκ ηδκ δέδζίκ ηςκ.  

Ψαθ. 101,19 βναθήης αὕηδ εἰξ βεκεὰκ ἑηένακ, ηαὶ θαὸξ ὁ ηηζγυιεκμξ αἰκέζεζ ηὸκ 

Κφνζμκ.  

Ταθ. 101,19 Αξ ηαηαβναθή αοηή δ πνμθδηεία ηαζ δ πνμζεπήξ εηπθήνςζίξ ηδξ, δζα κα 

βκςζεή εζξ ηδκ βεκεάκ πμο πνυηεζηαζ κα βεκκδεή, χζηε μ θαυξ, πμο 

πνυηεζηαζ κα δδιζμονβδεή, κα οικήζδ ημκ Θονζμκ. 

Ψαθ. 101,20 ὅηζ ἐλέηορεκ ἐλ ὕρμοξ ἁβίμο αὐημῦ, Κφνζμξ ἐλ μὐνακμῦ ἐπὶ ηὴκ βκ 



ἐπέαθερε  

Ταθ. 101,20 Γζυηζ μ Θονζμξ έζηορεκ απυ ηα άβζα φρδ ημο, απυ ημκ μονάκζμκ ενυκμκ 

ημο, έννζρεκ μ Θονζμξ αθέιια ζημνβζηυκ ηαζ εοιεκέξ επάκς εζξ ηδκ βδκ,  

Ψαθ. 101,21 ημῦ ἀημῦζαζ ημῦ ζηεκαβιμῦ ηκ πεπεδδιέκςκ, ημῦ θῦζαζ ημὺξ 

οἱμὺξ ηκ ηεεακαηςιέκςκ,  

Ταθ. 101,21 δζα κα αημφζδ ημκ ζηεκαβιυκ ηςκ αθοζμδειέκςκ αζπιαθχηςκ, δζα κα 

θφζδ ηα δεζιά απυ ηα παζδζά εηείκςκ, πμο είπακ αζπιαθςηζζεή ηαζ 

εακαηςεή.  

Ψαθ. 101,22 ημῦ ἀκαββεῖθαζ ἐκ Σζὼκ ηὸ ὄκμια Κονίμο ηαὶ ηὴκ αἴκεζζκ αὐημῦ ἐκ 

Ἱενμοζαθὴι  

Ταθ. 101,22 Υζηε μζ ηέςξ ζζδδνμδέζιζμζ δμφθμζ, εθεφεενμζ πθέμκ, κα δζαηδνφλμοκ εζξ 

ηδκ Πζχκ ηαζ κα ακαββείθμοκ ημ Νκμια ημο Θονίμο ηαζ ηδκ δμλμθμβίακ 

αοημφ εζξ ηδκ Ηενμοζαθήι,  

Ψαθ. 101,23 ἐκ ηῶ ζοκαπεκαζ θαμὺξ ἐπὶ ηὸ αὐηὸ ηαὶ ααζζθεῖξ ημῦ δμοθεφεζκ ηῶ 

Κονίῳ.  

Ταθ. 101,23 υηακ εα ζοβηεκηνςεμφκ εηεί μζ θαμί ηαζ μζ ααζζθείξ ηδξ βδξ, δζα κα 

οπδνεημφκ ημκ Θονζμκ. 

Ψαθ. 101,24 ἀπεηνίεδ αὐηῶ ἐκ ὁδῶ ἰζπφμξ αὐημῦ· ηὴκ ὀθζβυηδηα ηκ ιενκ 

ιμο ἀκάββεζθυκ ιμζ·  

Ταθ. 101,24 Ν αζπιαθςηζζιέκμξ ηαζ ηαθαζπςνδιέκμξ εζξ ηδκ ελμνίακ θαυξ ηςκ 

Ημοδαίςκ, ιε υζδκ δφκαιζκ ημο απέιεζκεκ, είπε πνμξ ημκ Θονζμκ· Θαιε ιε 

κα εκκμήζς, Θονζε, πυζμκ μθίβαζ διέναζ γςήξ ιμο οπμθείπμκηαζ, ηαζ κα 

ζηεθεχ, ακ εα πνμθεάζς άναβε κα ίδς ηδκ εαοιαζηήκ ζμο 

απεθεοεένςζίκ ιμο.  

Ψαθ. 101,25 ιὴ ἀκαβάβῃξ ιε ἐκ ιίζεζ ιενκ ιμο· ἐκ βεκεᾷ βεκεκ ηὰ ἔηδ ζμο.  

Ταθ. 101,25 Κδ ιε αθανπάζδξ ζημ ιέζμκ ηδξ γςήξ ιμο· δχζε πανάηαζζκ εζξ ηαξ 



διέναξ ιμο, δζυηζ ζο έπεζξ αηεθείςηα ηα έηδ ζμο, πμο ιέκμοκ απυ βεκεάξ 

εζξ βεκεάκ.  

Ψαθ. 101,26 ηαη᾿ ἀνπὰξ ζφ, Κφνζε, ηὴκ βκ ἐεειεθίςζαξ, ηαὶ ἔνβα ηκ πεζνκ 

ζμφ εἰζζκ μἱ μὐνακμί·  

Ταθ. 101,26 Πο, Θονζε, ηαη' ανπάξ εδδιζμφνβδζεξ ηαζ εεειεθίςζεξ ηδκ βδκ, ηαζ ένβα 

ηςκ πακημδοκάιςκ πεζνχκ ζμο είκαζ μζ μονακμί.  

Ψαθ. 101,27 αὐημὶ ἀπμθμῦκηαζ, ζὺ δὲ δζαιέκεζξ, ηαὶ πάκηεξ ὡξ ἱιάηζμκ 

παθαζςεήζμκηαζ, ηαὶ ὡζεὶ πενζαυθαζμκ ἑθίλεζξ αὐημὺξ ηαὶ 

ἀθθαβήζμκηαζ·  

Ταθ. 101,27 Αοημί εα ηαηαζηναθμφκ, ζο υιςξ παναιέκεζξ μ αοηυξ ηαζ ακαθθμίςημξ 

δζα ιέζμο ηςκ αζχκςκ. Νθμξ μ οθζηυξ ηυζιμξ ζακ έκδοια εα παθδχζδ 

ηαζ ζακ πακςθυνζ, πμο πενζαάθθμκηαζ μζ άκενςπμζ, εα ημκ βονίζδξ, εα 

ημκ πενζηοθίλδξ, εα ημκ αθθάλδξ, χζηε κα βίκδ ηαζκμφνβζμξ.  

Ψαθ. 101,28 ζὺ δὲ ὁ αὐηὸξ εἶ, ηαὶ ηὰ ἔηδ ζμο μὐη ἐηθείρμοζζκ.  

Ταθ. 101,28 Πο υιςξ είζαζ μ ίδζμξ ηαζ ακαθθμίςημξ ηαζ ηα έηδ ηδξ αζςκζυηδηυξ ζμο 

δεκ εα ελακηθδεμφκ πμηέ.  

Ψαθ. 101,29 μἱ οἱμὶ ηκ δμφθςκ ζμο ηαηαζηδκχζμοζζ, ηαὶ ηὸ ζπένια αὐηκ εἰξ 

ηὸκ αἰκα ηαηεοεοκεήζεηαζ. 

Ταθ. 101,29 Θαης απυ ηδκ ζδζηήκ ζμο πακημδφκαιμκ πνμζηαζίακ ηα ηέηκα ηαζ μζ 

απυβμκμζ ηςκ δμφθςκ ζμο, ηςκ παηνζανπχκ, εα εφνμοκ αζθαθή 

ηαημζηίακ ηαζ μζ απυβμκμί ηςκ πάνζξ εζξ ζε εα εοδμηζιμφκ δζα ιέζμο 

υθςκ ηςκ αζχκςκ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 102 (Μαζ. 103) 



  

Τῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 102,1 Δὐθυβεζ,  ροπή ιμο, ηὸκ Κφνζμκ ηαί, πάκηα ηὰ ἐκηυξ ιμο, ηὸ ὄκμια 

ηὸ ἅβζμκ αὐημῦ·  

Ταθ. 102,1 Υ ροπή ιμο, δμλμθυβεζ αηαηάπαοζηα ημκ Θονζμκ, ηαζ υθαζ αζ εζςηενζηαί 

ιμο δοκάιεζξ, μ κμοξ ηαζ δ ηανδία ιμο, αξ δμλμθμβμφκ ημ άβζμκ υκμιά 

ημο, δζα ηα ιεβαθεία ηαζ ηαξ πμθθάξ ημο εοενβεζίαξ.  

Ψαθ. 102,2 εὐθυβεζ,  ροπή ιμο, ηὸκ Κφνζμκ ηαὶ ιὴ ἐπζθακεάκμο πάζαξ ηὰξ 

ἀκηαπμδυζεζξ αὐημῦ·  

Ταθ. 102,2 Γμλμθυβεζ, ς ροπή ιμο, ημκ Θονζμκ ηαζ ιδ θδζιμκήξ πμηέ ηαιιίακ απυ 

ηαξ εοενβεζίαξ ημο πνμξ ζέ.  

Ψαθ. 102,3 ηὸκ εὐζθαηεφμκηα πάζαξ ηὰξ ἀκμιίαξ ζμο, ηὸκ ἰχιεκμκ πάζαξ ηὰξ 

κυζμοξ ζμο·  

Ταθ. 102,3 Γμλμθυβεζ ημκ Θευκ ζμο, μ μπμίμξ ζμο ζοβπςνεί υθαξ ηαξ ακμιίαξ, 

εεναπεφεζ υθαξ ηαξ ζςιαηζηάξ ηαζ πκεοιαηζηάξ αζεεκείαξ ζμο.  

Ψαθ. 102,4 ηὸκ θοηνμφιεκμκ ἐη θεμνᾶξ ηὴκ γςήκ ζμο, ηὸκ ζηεθακμῦκηά ζε ἐκ 

ἐθέεζ ηαὶ μἰηηζνιμῖξ·  

Ταθ. 102,4 Αοηυκ, πμο θοηνχκεζ ηαζ απαθθάζζεζ ηδκ γςήκ ζμο, πμθθέξ θμνέξ, απυ 

ηδκ θεμνάκ ημο εακάημο ηαζ ημο άδμο ηαζ πενζημζιεί πάκημηε ηδκ 

ηεθαθήκ ζμο, ςζάκ ιε θαιπνυκ ζηέθακμκ, ιε ημ πθήεμξ ημο εθέμοξ ηαζ 

ηςκ μζηηζνιχκ ημο.  

Ψαθ. 102,5 ηὸκ ἐιπζπθκηα ἐκ ἀβαεμῖξ ηὴκ ἐπζεοιίακ ζμο, ἀκαηαζκζζεήζεηαζ ὡξ 

ἀεημῦ  κευηδξ ζμο.  

Ταθ. 102,5 Γμλμθυβδζε ημκ Θονζμκ, μ μπμίμξ πμνηαίκεζ ιε υθα ηα αβαεά ηαξ εοβεκείξ 

επζεοιίαξ ζμο, χζηε δ κεακζηή ζμο δθζηία ηαζ αηιή κα ακακεχκεηαζ 



πάκημηε, υπςξ ημο αεημφ.  

Ψαθ. 102,6 πμζκ ἐθεδιμζφκαξ ὁ Κφνζμξ ηαὶ ηνῖια πᾶζζ ημῖξ ἀδζημοιέκμζξ.  

Ταθ. 102,6 Ν Θονζμξ είκαζ εηείκμξ, πμο πάκημηε ηάκεζ ένβα εθέμοξ ηαζ εοζπθαβπκίαξ 

ηαζ απμδίδεζ ημ δίηαζμκ εζξ υθμοξ ημοξ αεχμοξ ακενχπμοξ, πμο 

αδζημφκηαζ.  

Ψαθ. 102,7 ἐβκχνζζε ηὰξ ὁδμὺξ αὐημῦ ηῶ Μςοζῆ, ημῖξ οἱμῖξ Ἰζναὴθ ηὰ 

εεθήιαηα αὐημῦ.  

Ταθ. 102,7 Αοηυξ ηαηέζηδζεκ ζημκ Κςτζήκ βκςζημφξ υθμοξ ημοξ ηνυπμοξ ηδξ 

εκενβείαξ ημο δζα ηδκ απεθεοεένςζζκ ημο ζζναδθζηζημφ θαμφ, εζξ δε ημκ 

ζζναδθζηζηυκ θαυκ εθακένςζε ημ εέθδιά ημο.  

Ψαθ. 102,8 μἰηηίνιςκ ηαὶ ἐθεήιςκ ὁ Κφνζμξ, ιαηνυεοιμξ ηαὶ πμθοέθεμξ·  

Ταθ. 102,8 Ν Θονζμξ είκαζ μζηηίνιςκ ηαζ εθεήιςκ, ιαηνυεοιμξ ηαζ βειάημξ απυ 

εθέδ.  

Ψαθ. 102,9 μὐη εἰξ ηέθμξ ὀνβζζεήζεηαζ, μὐδὲ εἰξ ηὸκ αἰκα ιδκζεῖ·  

Ταθ. 102,9 Γεκ μνβίγεηαζ, δζα κα ιαξ ηαηαζηνέρδ ηεθείςξ, μφηε ηναηεί αζςκίακ ηδκ 

μνβήκ ημο.  

Ψαθ. 102,10 μὐ ηαηὰ ηὰξ ἀκμιίαξ ικ ἐπμίδζεκ ιῖκ, μὐδὲ ηαηὰ ηὰξ ἁιανηίαξ 

ικ ἀκηαπέδςηεκ ιῖκ,  

Ταθ. 102,10 Γεκ ιαξ εηζιχνδζέ πμηέ ακάθμβά ιε ηδκ αανφηδηα ηαζ ημ πθήεμξ ηςκ 

ακμιζχκ ιαξ, μφηε ηαζ ζφιθςκα ιε ηαξ αιανηίαξ ιαξ ακηαπέδςηεκ εζξ 

διάξ ηδκ πνέπμοζακ ηζιςνίακ.  

Ψαθ. 102,11 ὅηζ ηαηὰ ηὸ ὕρμξ ημῦ μὐνακμῦ ἀπὸ ηξ βξ ἐηναηαίςζε Κφνζμξ ηὸ 

ἔθεμξ αὐημῦ ἐπὶ ημὺξ θμαμοιέκμοξ αὐηυκ·  

Ταθ. 102,11 Γζυηζ, υζμκ απνμζιέηνδημκ είκαζ ημ φρμξ ημο μονακμφ απυ ηδκ βδκ, 

ηυζμκ ιέβα ηαζ ηναηαζυκ, ηυζμκ αιέηνδημκ είκαζ ημ έθεμξ ημο Θεμφ πνμξ 



εηείκμοξ πμο ημκ θμαμφκηαζ ηαζ ημκ εοθααμφκηαζ.  

Ψαθ. 102,12 ηαευζμκ ἀπέπμοζζκ ἀκαημθαὶ ἀπὸ δοζικ, ἐιάηνοκεκ ἀθ᾿ ικ 

ηὰξ ἀκμιίαξ ικ.  

Ταθ. 102,12 Νζμκ απνμζιέηνδημξ είκαζ δ απυζηαζζξ ηδξ ακαημθήξ απυ ηδκ δφζζκ, 

ηυζμκ απειάηνοκεκ απυ διάξ μ Θευξ ηαξ αιανηίαξ ιαξ, χζηε κα είιεεα 

απδθθαβιέκμζ απυ αοηάξ.  

Ψαθ. 102,13 ηαεὼξ μἰηηείνεζ παηὴν οἱμφξ, ᾠηηείνδζε Κφνζμξ ημὺξ θμαμοιέκμοξ 

αὐηυκ,  

Ταθ. 102,13 Νπςξ εοζπθαβπκίγεηαζ μ ζημνβζηυξ παηήν ηα παζδζά ημο, έηζζ ηαζ μ 

Θονζμξ ζπθαβπκίγεηαζ πάκημηε εηείκμοξ, πμο ημκ θμαμφκηαζ. 

Ψαθ. 102,14 ὅηζ αὐηὸξ ἔβκς ηὸ πθάζια ικ, ἐικήζεδ ὅηζ πμῦξ ἐζιεκ.  

Ταθ. 102,14 Γζυηζ αοηυξ βκςνίγεζ απυ ηζ επθάζεδιεκ, έπεζ πάκημηε οπ' υρζκ ημο, υηζ 

είιεεα πθαζιέκμζ απυ ημ εοηεθέξ πχια ηδξ βδξ.  

Ψαθ. 102,15 ἄκενςπμξ, ὡζεὶ πυνημξ αἱ ιέναζ αὐημῦ· ὡζεὶ ἄκεμξ ημῦ ἀβνμῦ, 

μὕηςξ ἐλακεήζεζ·  

Ταθ. 102,15 Αζ διέναζ ημο ακενχπμο μιμζάγμοκ ιε ημ εθήιενμκ πυνημκ ημο αβνμφ. 

Δηζζ ηαζ αοηυξ ζακ ημ άκεμξ ημο αβνμφ ακείγεζ ηαζ θαίκεηαζ επ' μθίβμκ 

εζξ ηδκ βδκ.  

Ψαθ. 102,16 ὅηζ πκεῦια δζθεεκ ἐκ αὐηῶ, ηαὶ μὐπ ὑπάνλεζ ηαὶ μὐη ἐπζβκχζεηαζ 

ἔηζ ηὸκ ηυπμκ αὐημῦ.  

Ταθ. 102,16 Νηακ δε ηαοζηζηυξ άκειμξ πενάζδ απυ ημ άκεμξ, ημ ηαηαζηνέθεζ, ημ 

ελαθακίγεζ ηαζ έηζζ αοηυ δεκ οπάνπεζ πθέμκ, δεκ αθήκεζ ηακέκα ίπκμξ 

ζημκ ηυπμκ ημο, χζηε ηακείξ κα ιδ λένδ, πμο είπε αοηυ πνμδβμοιέκςξ 

θοηνχζεζ. Δηζζ ηαζ μ άκενςπμξ ένπεηαζ ηαζ πανένπεηαζ ηαζ βνήβμνα 

θδζιμκείηαζ.  

Ψαθ. 102,17 ηὸ δὲ ἔθεμξ ημῦ Κονίμο ἀπὸ ημῦ αἰκμξ ηαὶ ἕςξ ημῦ αἰκμξ ἐπὶ ημὺξ 



θμαμοιέκμοξ αὐηυκ, ηαὶ  δζηαζμζφκδ αὐημῦ ἐπὶ οἱμῖξ οἱκ  

Ταθ. 102,17 Ζ εοζπθαβπκία υιςξ ημο Θονίμο απθχκεηαζ εζξ αζχκαξ αζχκςκ πνμξ 

ημοξ ακενχπμοξ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ ημκ θμαμφκηαζ. Θαζ δ δζηαζμζφκδ 

ημο, θνμονυξ αζθαθήξ, παναιέκεζ εζξ υθαξ ηαξ βεκεάξ ηςκ ακενχπςκ.  

Ψαθ. 102,18 ημῖξ θοθάζζμοζζ ηὴκ δζαεήηδκ αὐημῦ ηαὶ ιεικδιέκμζξ ηκ ἐκημθκ 

αὐημῦ ημῦ πμζζαζ αὐηάξ.  

Ταθ. 102,18 Ρςκ ακενχπςκ εηείκςκ, μζ μπμίμζ θοθάζζμοκ ημκ Λμιμκ ημο ηαζ έπμοκ 

πάκημηε ζημκ κμοκ ηαζ ηδκ ηανδίακ ηςκ ηαξ εκημθάξ ημο, δζα κα ηαξ 

ηδνμφκ ηαζ ζοιιμνθχκςκηαζ πνμξ αοηάξ. 

Ψαθ. 102,19 Κφνζμξ ἐκ ηῶ μὐνακῶ ημίιαζε ηὸκ ενυκμκ αὐημῦ, ηαὶ  ααζζθεία 

αὐημῦ πάκηςκ δεζπυγεζ.  

Ταθ. 102,19 Ν Θονζμξ δημίιαζε ηαζ εζηενέςζε ημκ ενυκμκ ημο ορδθά ζημκ μονακυκ 

ηαζ δ ααζζθεία ημο ηονζανπεί επί ημο ζφιπακημξ.  

Ψαθ. 102,20 εὐθμβεῖηε ηὸκ Κφνζμκ, πάκηεξ μἱ ἄββεθμζ αὐημῦ, δοκαημὶ ἰζπφσ 

πμζμῦκηεξ ηὸκ θυβμκ αὐημῦ ημῦ ἀημῦζαζ ηξ θςκξ ηκ θυβςκ 

αὐημῦ.  

Ταθ. 102,20 Γμλμθμβείηε, θμζπυκ, ημκ Θονζμκ υθμζ μζ άββεθμζ αοημφ, ζεζξ μζ μπμίμζ 

είζεε ζζπονμί, χζηε κα πνάηηεηε ημ εέθδιά ημο, πνυεοιμζ κα αημφεηε ηαζ 

κα εηηεθήηε ηδκ δζαηαβήκ ηςκ θυβςκ ημο.  

Ψαθ. 102,21 εὐθμβεῖηε ηὸκ Κφνζμκ, πᾶζαζ αἱ δοκάιεζξ αὐημῦ, θεζημονβμὶ αὐημῦ μἱ 

πμζμῦκηεξ ηὸ εέθδια αὐημῦ·  

Ταθ. 102,21 Δοθμβείηε ημκ Θονζμκ υθαζ αζ ζηναηζαί ηςκ αββεθζηχκ δοκάιεςκ, μζ 

θεζημονβμί αοημφ, υθμζ υζμζ ηδνμφκ ημ εέθδιά ημο.  

Ψαθ. 102,22 εὐθμβεῖηε ηὸκ Κφνζμκ, πάκηα ηὰ ἔνβα αὐημῦ, ἐκ πακηὶ ηυπῳ ηξ 

δεζπμηείαξ αὐημῦ· εὐθυβεζ,  ροπή ιμο, ηὸκ Κφνζμκ. 



Ταθ. 102,22 Δοθμβείηε ημκ Θονζμκ υθα ηα ένβα, ηα μπμία οπάνπμοκ εζξ ηάεε ηυπμκ 

ηδξ ηονζανπίαξ ημο. Υ ροπή ιμο, δμλμθυβεζ πάκημηε ημκ Θονζμκ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 103 (Μαζ. 104) 

  

Τῶ Γαοΐδ, ὑπὲν ηξ ημῦ ηυζιμο ζοζηάζεςξ. 

Ψαθ. 103,1 Δὐθυβεζ,  ροπή ιμο, ηὸκ Κφνζμκ. Κφνζε ὁ Θευξ ιμο, ἐιεβαθφκεδξ 

ζθυδνα, ἐλμιμθυβδζζκ ηαὶ ιεβαθμπνέπεζακ ἐκεδφζς  

Ταθ. 103,1 Γμλμθυβεζ αηαηάπαοζηα, ς ροπή ιμο, ημκ Θονζμκ. Θονζε ηαζ Θεέ ιμο, 

αζφβηνζημκ ηαζ άθεαζημκ είκαζ ημ ιεβαθείμκ ζμο.  

Ψαθ. 103,2 ἀκαααθθυιεκμξ θξ ὡξ ἱιάηζμκ, ἐηηείκςκ ηὸκ μὐνακὸκ ὡζεὶ δέῤῥζκ·  

Ταθ. 103,2 Υξ άθθμ ζιάηζμκ πενζεαθήεδξ ηδκ δυλακ ηαζ ιεβαθμπνέπεζακ. Πέ, πμο 

αηηζκμαμθείξ μθυβονά ζμο ημ θςξ, ςζάκ κα ημ έπδξ εκδοεή ςξ έκδοια· 

απθχκζημκ μονακυκ απυ ημ έκα άηνμκ ημο μνίγμκημξ έςξ ζημ άθθμ, ςζάκ 

πμθφηζιμκ δενιάηζκμκ ηάθοιια ζηδκήξ.  

Ψαθ. 103,3 ὁ ζηεβάγςκ ἐκ ὕδαζζ ηὰ ὑπενῶα αὐημῦ, ὁ ηζεεὶξ κέθδ ηὴκ ἐπίααζζκ 

αὐημῦ, ὁ πενζπαηκ ἐπὶ πηενφβςκ ἀκέιςκ·  

Ταθ. 103,3 Ν Θονζμξ είκαζ εηείκμξ, μ μπμίμξ ζηεβάγεζ ηα ακχηενα ζηνχιαηα ημο 

μονακμφ ιε φδαηα κεθχκ, αοηυξ πμο επζααίκεζ επάκς εζξ ηα κέθδ ςξ εζξ 

πμθοηεθή ηαπέα άνιαηα· αοηυξ πμο πενζπαηεί ηαπέςξ θενυιεκμξ επάκς 

εζξ ηαξ πηένοβαξ ηςκ ακέιςκ.  

Ψαθ. 103,4 ὁ πμζκ ημὺξ ἀββέθμοξ αὐημῦ πκεφιαηα ηαὶ ημὺξ θεζημονβμὺξ 

αὐημῦ πονὸξ θθυβα.  



Ταθ. 103,4 Αοηάξ είκαζ εηείκμξ, μ μπμίμξ έπθαζε ημοξ αββέθμοξ ηαπείξ ςξ ημοξ 

ακέιμοξ ηαζ ημοξ αζςιάημοξ θεζημονβμφξ ημο δναζηδνίμοξ ηαζ 

θςηεζκμφξ ζακ ηδκ θθυβα ημο πονυξ.  

Ψαθ. 103,5 ὁ εειεθζκ ηὴκ βκ ἐπὶ ηὴκ ἀζθάθεζακ αὐηξ, μὐ ηθζεήζεηαζ εἰξ ηὸκ 

αἰκα ημῦ αἰκμξ.  

Ταθ. 103,5 Αοηυξ είκαζ εηείκμξ, μ μπμίμξ εζηενέςζεκ αζθαθή ηδκ βδκ επί εειεθζχκ 

απαναζαθεφηςκ, χζηε πμηέ ζημκ αζχκα κα ιδ ηθμκζζεή. 

Ψαθ. 103,6 ἄαοζζμξ ὡξ ἱιάηζμκ ηὸ πενζαυθαζμκ αὐημῦ, ἐπὶ ηκ ὀνέςκ 

ζηήζμκηαζ ὕδαηα·  

Ταθ. 103,6 Ααοζζμξ οδάηςκ ηδκ ζηεπάγεζ ςξ ζιάηζμκ, ηαζ επάκς εζξ ηα υνδ έπμοκ 

ζηαεή οπυ ηδκ ιμνθήκ πζυκμξ ηα φδαηα.  

Ψαθ. 103,7 ἀπὸ ἐπζηζιήζεχξ ζμο θεφλμκηαζ, ἀπὸ θςκξ ανμκηξ ζμο 

δεζθζάζμοζζκ.  

Ταθ. 103,7 Νηακ υιςξ ακηδπήζδ δ πνμζηαβή ζμο, Θονζε, ηα φδαηα εα 

οπμπςνήζμοκ, εα θφβμοκ, εα ηαηεαμφκ εζξ ηαξ πεδζάδαξ, εα ηαηαθήλμοκ 

εζξ ηαξ εαθάζζαξ. Ζ ανμκηενά θςκή ζμο ηα ακαβηάγεζ κα απμπςνήζμοκ 

ηαζ κα θακή δ λδνά.  

Ψαθ. 103,8 ἀκαααίκμοζζκ ὄνδ ηαὶ ηαηαααίκμοζζ πεδία εἰξ ηὸκ ηυπμκ ὃκ 

ἐεειεθίςζαξ αὐηά·  

Ταθ. 103,8 Ακορχκμκηαζ ηα υνδ πνμξ ηα άκς ηαζ αζ πεδζάδεξ θένμκηαζ πνμξ ηα 

ηάης, ημ ηαεέκα ζημοξ ηυπμοξ, υπμο ζο ηα εεειεθίςζεξ.  

Ψαθ. 103,9 ὅνζμκ ἔεμο, ὃ μὐ πανεθεφζμκηαζ, μὐδὲ ἐπζζηνέρμοζζ ηαθφραζ ηὴκ 

βκ.  

Ταθ. 103,9 Δεεζεξ υνζμκ ακάιεζα εζξ ηδκ εάθαζζακ ηαζ ηδκ λδνάκ, ημ μπμίμκ ηα 

φδαηα ηδξ εαθάζζδξ δεκ εα οπεναμφκ, μφηε εα επζζηνέρμοκ πθέμκ κα 

ηαηαηθφζμοκ ηδκ βδκ.  



Ψαθ. 103,10 ὁ ἐλαπμζηέθθςκ πδβὰξ ἐκ θάναβλζκ, ἀκὰ ιέζμκ ηκ ὀνέςκ 

δζεθεφζμκηαζ ὕδαηα·  

Ταθ. 103,10 Αοηυξ είκαζ, πμο έζηεζθε ηαζ ηαευνζζε ηαξ πδβάξ κα ακααθφγμοκ 

ακάιεζα εζξ ηαξ θάναββαξ ηαζ έηζζ δζα ιέζμο ηςκ μνέςκ δζένπμκηαζ ηα 

φδαηά ηςκ.  

Ψαθ. 103,11 πμηζμῦζζ πάκηα ηὰ εδνία ημῦ ἀβνμῦ, πνμζδέλμκηαζ ὄκαβνμζ εἰξ 

δίρακ αὐηκ·  

Ταθ. 103,11 Ρα φδαηα αοηά πμηίγμοκ ηα εδνία ηδξ οπαίενμο ηαζ μζ άβνζμζ υκμζ 

ζαήκμοκ ηδκ δίρακ ηςκ εζξ αοηά.  

Ψαθ. 103,12 ἐπ᾿ αὐηὰ ηὰ πεηεζκὰ ημῦ μὐνακμῦ ηαηαζηδκχζεζ, ἐη ιέζμο ηκ 

πεηνκ δχζμοζζ θςκήκ.  

Ταθ. 103,12 Δπάκς εζξ ηα δέκδνα, πμο θοηνχκμοκ ηαζ ιεβαθχκμοκ πθδζίμκ εζξ ηα 

φδαηα, ηα πηδκά ημο μονακμφ ηηίγμοκ ηαξ θςθεάξ ηςκ ηαζ απυ ημοξ βφνς 

ανάπμοξ ζημνπίγμοκ ημ ηεθάδδιά ηςκ.  

Ψαθ. 103,13 πμηίγςκ ὄνδ ἐη ηκ ὑπενῴςκ αὐημῦ, ἀπὸ ηανπμῦ ηκ ἔνβςκ ζμο 

πμνηαζεήζεηαζ  β.  

Ταθ. 103,13 Ν Θονζμξ είκαζ, πμο πμηίγεζ ηα λδνά αμοκά ιε ηαξ ανμπάξ ημο μονακμφ. 

Απυ ηδκ ανμπήκ, πμο είκαζ ένβμκ ηςκ πεζνχκ ζμο, Θονζε, εα πμνηαίκδ 

πάκημηε δ βδ.  

Ψαθ. 103,14 ὁ ἐλακαηέθθςκ πυνημκ ημῖξ ηηήκεζζ ηαὶ πθυδκ ηῆ δμοθείᾳ ηκ 

ἀκενχπςκ ημῦ ἐλαβαβεῖκ ἄνημκ ἐη ηξ βξ·  

Ταθ. 103,14 Ν Θονζμξ είκαζ, πμο δζαηάζζεζ παζ ακααθαζηάκεζ απυ ηδκ βδκ ημ πυνημκ 

δζα ηα θοημθάβα γχα ηαζ δ πθυδ δζα ηδκ ελοπδνέηδζζκ ηςκ ακαβηχκ ημο 

ακενχπμο, χζηε κα αβάγδ δ βδ ηαζ κα πνμιδεεφεηαζ μ άκενςπμξ απυ 

αοηήκ άνημκ,  

Ψαθ. 103,15 ηαὶ μἶκμξ εὐθναίκεζ ηανδίακ ἀκενχπμο ημῦ ἱθανῦκαζ πνυζςπμκ ἐκ 



ἐθαίῳ, ηαὶ ἄνημξ ηανδίακ ἀκενχπμο ζηδνίγεζ.  

Ταθ. 103,15 αθθά ηαζ μίκμκ πμο εοθναίκεζ ηδκ ηανδίακ ημο ακενχπμο. Δθαζμκ πνμξ 

ηνμθήκ, χζηε κα βίκεηαζ ζθανυκ ημ πνυζςπμκ ημο ακενχπμο ηαζ άνημκ, μ 

μπμίμξ εα ζηδνίγδ ηδκ ηανδίακ ημο.  

Ψαθ. 103,16 πμνηαζεήζμκηαζ ηὰ λφθα ημῦ πεδίμο, αἱ ηέδνμζ ημῦ Λζαάκμο, ἃξ 

ἐθφηεοζαξ.  

Ταθ. 103,16 Θα πμνηάζμοκ απυ φδαηα ηα δέκδνα ηδξ οπαίενμο, υπςξ ηαζ αζ πεθχνζμζ 

ηέδνμζ ημο Ιζαάκμο, ηαξ μπμίαξ ζο μ ίδζμξ μ Θευξ εθφηεοζεξ.  

Ψαθ. 103,17 ἐηεῖ ζηνμοεία ἐκκμζζεφζμοζζ, ημῦ ἐνςδζμῦ  μἰηία βεῖηαζ αὐηκ.  

Ταθ. 103,17 Δζξ ημοξ ηθάδμοξ ηςκ δέκδνςκ ηα ιζηνά ζηνμοεία ζηήκμοκ ηαξ θςθεάξ 

ηςκ, επάκς δε απυ αοηάξ πνμελέπεζ ορδθυηενα ηηζζιέκδ δ θςθεά ημο 

ηζζηκζά (αζηενίμο).  

Ψαθ. 103,18 ὄνδ ηὰ ὑρδθὰ ηαῖξ ἐθάθμζξ, πέηνα ηαηαθοβὴ ημῖξ θαβςμῖξ.  

Ταθ. 103,18 Ρα ορδθά πθμενά αμοκά χνζζεκ μ Θονζμξ ςξ ηυπμκ ηαημζηίαξ ηςκ 

εθάθςκ, ηα δε πεηνχδδ άδεκδνα ιένδ ςξ ηαηαθφβζμκ ηςκ θαβςχκ. 

Ψαθ. 103,19 ἐπμίδζε ζεθήκδκ εἰξ ηαζνμφξ, ὁ ἣθζμξ ἔβκς ηὴκ δφζζκ αὐημῦ.  

Ταθ. 103,19 Ν Θονζμξ εδδιζμφνβδζε ηδκ ζεθήκδκ, δζα κα πνμζδζμνίγδ ηαξ επμπάξ. Ν 

ήθζμξ βκςνίγεζ ημ ζδιείμκ, ζημ μπμίμκ εα δφζδ.  

Ψαθ. 103,20 ἔεμο ζηυημξ, ηαὶ ἐβέκεημ κφλ· ἐκ αὐηῆ δζεθεφζμκηαζ πάκηα ηὰ εδνία 

ημῦ δνοιμῦ.  

Ταθ. 103,20 Πο, Θονζε, έεεζεξ ημ ζημηάδζ ηαζ βίκεηαζ κφηηα. Θαηά ημ δζάζηδια αοηήξ 

ηνζβονίγμοκ εζξ ηα δάζδ ηαζ ηαξ πεδζάδαξ ηα άβνζα εδνία ηαζ ακαγδημφκ 

ηδκ ηνμθήκ ηςκ.  

Ψαθ. 103,21 ζηφικμζ ὠνουιεκμζ ημῦ ἁνπάζαζ ηαὶ γδηζαζ πανὰ ηῶ Θεῶ ανζζκ 

αὐημῖξ.  



Ταθ. 103,21 Δλένπμκηαζ ακά ηα δάζδ ανοπχιεκα ηα ιζηνά ηςκ θευκηςκ, δζα κα 

ανπάζμοκ ηδκ θείακ ηςκ ηαζ μ ανοπδειυξ ηςκ είκαζ δέδζζξ πνμξ ημκ 

Θευκ, δζα κα ημοξ δχζδ ηνμθήκ.  

Ψαθ. 103,22 ἀκέηεζθεκ ὁ ἣθζμξ, ηαὶ ζοκήπεδζακ ηαὶ εἰξ ηὰξ ιάκδναξ αὐηκ 

ημζηαζεήζμκηαζ.  

Ταθ. 103,22 Νηακ ακαηέθθδ μ ήθζμξ, ηα άβνζα εδνία ζοβηεκηνχκμκηαζ εζξ ηζξ ζπδθζέξ 

ηςκ, δζα κα ημζιδεμφκ.  

Ψαθ. 103,23 ἐλεθεφζεηαζ ἄκενςπμξ ἐπὶ ηὸ ἔνβμκ αὐημῦ ηαὶ ἐπὶ ηὴκ ἐνβαζίακ 

αὐημῦ ἕςξ ἑζπέναξ.  

Ταθ. 103,23 Ρμηε, πενί ηδκ ακαημθήκ ημο δθίμο, ελένπεηαζ μ άκενςπμξ ζημ ένβμκ ημο. 

Θα αζπμθδεή ιε ηαξ ενβαζίαξ ημο έςξ ηδκ εζπένακ.  

Ψαθ. 103,24 ὡξ ἐιεβαθφκεδ ηὰ ἔνβα ζμο, Κφνζε· πάκηα ἐκ ζμθίᾳ ἐπμίδζαξ, 

ἐπθδνχεδ  β ηξ ηηίζεχξ ζμο.  

Ταθ. 103,24 Ξμζμκ ιεβαθεζχδδ είκαζ, Θονζε, ηα ένβα ζμο! Νθα ηα εδδιζμφνβδζεξ ιε 

άπεζνμκ ζμθίακ. Ζ βδ είκαζ βειάηδ απυ ηα πμθοάνζεια ηηίζιαηά ζμο, 

πμο ιανηονμφκ ηδκ πακζμθίακ, ηδκ πακημδοκαιίακ ηαζ ηδκ αβαευηδηά 

ζμο.  

Ψαθ. 103,25 αὕηδ  εάθαζζα  ιεβάθδ ηαὶ εὐνφπςνμξ, ἐηεῖ ἑνπεηά, ὧκ μὐη 

ἔζηζκ ἀνζειυξ, γῶα ιζηνὰ ιεηὰ ιεβάθςκ·  

Ταθ. 103,25 Διπνυξ ιαξ απθχκεηαζ αοηή δ εάθαζζα δ ιεβάθδ ηαζ εονφπςνμξ. Δηεί 

οπάνπμοκ ακανίειδηα ράνζα, εκηυξ αοηήξ γμοκ ηαζ ηζκμφκηαζ ιζηνά ηαζ 

ιεβάθα γχα.  

Ψαθ. 103 ,26 ἐηεῖ πθμῖα δζαπμνεφμκηαζ, δνάηςκ μὗημξ, ὃκ ἔπθαζαξ ἐιπαίγεζκ 

αὐηῆ.  

Ταθ. 103,26 Αοηήκ δζαζπίγμοκ πνμξ δζαθυνμοξ δζεοεφκζεζξ ηα πθμία. Δηεί γδ ημ ιέβα 

εαθάζζζμκ ηήημξ, ημ μπμίμκ ζο έπθαζεξ ηυζμκ ζζπονυκ, χζηε κα ειπαίγδ 



ηα ηφιαηα ηδξ εαθάζζδξ. 

Ψαθ. 103,27 πάκηα πνὸξ ζὲ πνμζδμηζζ, δμῦκαζ ηὴκ ηνμθὴκ αὐηκ εἰξ 

εὔηαζνμκ.  

Ταθ. 103,27 Νθα αοηά ηα γχα ημο μονακμφ ηαζ ηδξ βδξ ηαζ ηδξ εαθάζζδξ απυ ζε 

πενζιέκμοκ κα ημοξ δχζδξ εζξ ηδκ ηαηάθθδθμκ χνακ ηδκ ηνμθήκ ηςκ.  

Ψαθ. 103,28 δυκημξ ζμο αὐημῖξ ζοθθέλμοζζκ, ἀκμίλακηυξ ζμο ηὴκ πεῖνα, ηὰ 

ζφιπακηα πθδζεήζμκηαζ πνδζηυηδημξ.  

Ταθ. 103,28 Νηακ δε ζο ημοξ ηδκ δχζδξ εηείκα εα ζπεφζμοκ κα ηδκ ζοθθέλμοκ. Νηακ 

εκ ηδ αβαευηδηί ζμο ακμίβδξ ημ πθμοζζυδςνμ πένζ ζμο, ηα ζφιπακηα 

βειίγμοκ απυ ηα αβαεά ζμο.  

Ψαθ. 103,29 ἀπμζηνέρακημξ δέ ζμο ηὸ πνυζςπμκ ηαναπεήζμκηαζ· ἀκηακεθεῖξ ηὸ 

πκεῦια αὐηκ, ηαὶ ἐηθείρμοζζ ηαὶ εἰξ ηὸκ πμῦκ αὐηκ 

ἐπζζηνέρμοζζκ.  

Ταθ. 103,29 Νηακ υιςξ απμζηνέρδξ ημ πνυζςπυκ ζμο, εα ηαηαθοθεμφκ ηα πάκηα 

απυ ηαναπήκ ηαζ ηνυιμκ. Ρμοξ αθαζνείξ ηδκ γςμβυκμκ πκμήκ ηαζ 

ζαήκμοκ απυ ηδκ γςήκ ηαζ επζζηνέθμοκ ζημ πχια, απυ ημ μπμίμκ 

επθάζεδζακ.  

Ψαθ. 103,30 ἐλαπμζηεθεῖξ ηὸ πκεῦιά ζμο, ηαὶ ηηζζεήζμκηαζ, ηαὶ ἀκαηαζκζεῖξ ηὸ 

πνυζςπμκ ηξ βξ.  

Ταθ. 103,30 Απμζηέθθεζξ υιςξ πάθζκ εζξ αοηά ημ γςμβυκμκ πκεφια ζμο ηαζ 

ακαδδιζμονβμφκηαζ ηαζ ημζμοημηνυπςξ λακαηαζκμονβχκζημ πνυζςπμκ 

ηδξ βδξ.  

Ψαθ. 103,31 ἢης  δυλα Κονίμο εἰξ ημὺξ αἰκαξ, εὐθνακεήζεηαζ Κφνζμξ ἐπὶ ημῖξ 

ἔνβμζξ αὐημῦ·  

Ταθ. 103,31 Αξ είκαζ, θμζπυκ, δ δυλα ημο Θονίμο αζςκία ηαζ μ Θονζμξ αξ εοθναίκεηαζ 

αθέπςκ ηδκ ζημπζιυηδηα ηαζ ςναζυηδηα ηςκ εαοιαζίςκ ένβςκ ημο.  



Ψαθ. 103,32 ὁ ἐπζαθέπςκ ἐπὶ ηὴκ βκ ηαὶ πμζκ αὐηὴκ ηνέιεζκ, ὁ ἁπηυιεκμξ ηκ 

ὀνέςκ ηαὶ ηαπκίγμκηαζ.  

Ταθ. 103,32 Ν Θονζμξ είκαζ ηυζμκ ζζπονυξ, χζηε νίπηεζ έκα αθέιια εζξ ηδκ βδκ ηαζ 

ηδκ ηάικεζ κα ηνέιδ. Δββίγεζ ιυκμκ ηα υνδ ηαζ εηείκα ποναηηχκμκηαζ ηαζ 

ηαπκίγμκηαζ.  

Ψαθ. 103,33 ᾄζς ηῶ Κονίῳ ἐκ ηῆ γςῆ ιμο, ραθ ηῶ Θεῶ ιμο ἕςξ ὑπάνπς·  

Ταθ. 103,33 Θα ράθθς εζξ υθδκ ιμο ηδκ γςήκ πνμξ ημκ Θονζμκ. Θα οικμθμβχ ημκ 

Θευκ ιμο, εθ' υζμκ οπάνπς.  

Ψαθ. 103,34 δοκεείδ αὐηῶ  δζαθμβή ιμο, ἐβὼ δὲ εὐθνακεήζμιαζ ἐπὶ ηῶ 

Κονίῳ.  

Ταθ. 103,34 Δίεε κα δμηζιάγς πάκημηε ζδζαζηένακ βθοηφηδηα ηαζ πανάκ, 

δζαθεβυιεκμξ πνμξ ημκ Θονζμκ. Θαζ εα εοθναίκςιαζ δμλμθμβχκ αοηυκ.  

Ψαθ. 103,35 ἐηθείπμζεκ ἁιανηςθμὶ ἀπὸ ηξ βξ ηαὶ ἄκμιμζ, ὥζηε ιὴ ὑπάνπεζκ 

αὐημφξ. εὐθυβεζ,  ροπή ιμο, ηὸκ Κφνζμκ. 

Ταθ. 103,35 Δίεε κα θείρμοκ εκηεθχξ μζ αιανηςθμί απυ ηδκ βδκ ηαζ μζ άκμιμζ, χζηε 

κα ιδ οπάνπμοκ πθέμκ, αθθά κα ελαθακζζεμφκ ελ μθμηθήνμο. Γμλμθυβεζ 

ζο, ς ροπή ιμο, ημκ Θονζμκ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 104 (Μαζ. 105) 

  

Ἀθθδθμφσα. 

Ψαθ. 104,1 λμιμθμβεῖζεε ηῶ Κονίῳ ηαὶ ἐπζηαθεῖζεε ηὸ ὄκμια αὐημῦ, 

ἀπαββείθαηε ἐκ ημῖξ ἔεκεζζ ηὰ ἔνβα αὐημῦ·  



Ταθ. 104,1 Γμλμθμβείηε ημκ Θονζμκ ιε εζοιαζιυκ δζα ημ ιεβαθείμκ ημο ηαζ ιε 

εοβκςιμζφκδκ δζα ηαξ εοενβεζίαξ ημο. Δπζηαθείζεε πάκημηε ημ άβζμκ 

Νκμιά ημο, δζαθαθήζαηε εζξ ηα έεκδ ηα εαοιάζζα αοημφ ένβα.  

Ψαθ. 104,2 ᾄζαηε αὐηῶ ηαὶ ράθαηε αὐηῶ, δζδβήζαζεε πάκηα ηὰ εαοιάζζα 

αὐημῦ.  

Ταθ. 104,2 Ταθαηε ιεθςδζημφξ φικμοξ ηαζ ζοκεέζαηε ιμοζζηάξ ανιμκίαξ πνμξ 

αοηυκ. Γζδβδεήηε ιεηαλφ ζαξ υθα ηα αλζμεαφιαζηα ένβα ημο.  

Ψαθ. 104,3 ἐπαζκεῖζεε ἐκ ηῶ ὀκυιαηζ ηῶ ἁβίῳ αὐημῦ. εὐθνακεήης ηανδία 

γδημφκηςκ ηὸκ Κφνζμκ·  

Ταθ. 104,3 Ξθδιιονίζαηε απυ δζηαζμθμβδιέκδκ ηαφπδζζκ ζημ άβζμκ Νκμια ημο 

Θεμφ, ηαοπχιεκμζ δζυηζ ηέημζμκ έπεηε Θευκ. Αξ εοθνακεή δ ηανδία υθςκ 

εηείκςκ, μζ μπμίμζ γδημφκ ημκ Θονζμκ.  

Ψαθ. 104,4 γδηήζαηε ηὸκ Κφνζμκ ηαὶ ηναηαζχεδηε, γδηήζαηε ηὸ πνυζςπμκ 

αὐημῦ δζαπακηυξ.  

Ταθ. 104,4 Δπζγδηήζαηε ημκ Θονζμκ ςξ πνμζηάηδκ ηαζ εα θάαεηε ιεβάθδκ δφκαιζκ. 

Εδηήζαηε πάκημηε ηδκ ζημνβζηήκ ηαζ πακημδφκαιμκ πνμζηαζίακ ημο.  

Ψαθ. 104,5 ικήζεδηε ηκ εαοιαζίςκ αὐημῦ, ὧκ ἐπμίδζε, ηὰ ηέναηα αὐημῦ ηαὶ 

ηὰ ηνίιαηα ημῦ ζηυιαημξ αὐημῦ,  

Ταθ. 104,5 Δκεοιδεήηε ηα εαοιαζηά ένβα, ηα μπμία επναβιαημπμίδζεκ μ Θονζμξ· 

ηα ηαηαπθδηηζηά οπενθοζζηά ένβα ημο, ηαξ δζηαίαξ ηνίζεζξ ηαζ 

απμθάζζημο.  

Ψαθ. 104,6 ζπένια Ἁαναὰι δμῦθμζ αὐημῦ, οἱμὶ Ἰαηὼα ἐηθεηημὶ αὐημῦ.  

Ταθ. 104,6 Δκεοιδεήηε ζεζξ, απυβμκμζ ημο Ααναάι, δμφθμζ ημο Θεμφ, απυβμκμζ ημο 

Ηαηχα, ημοξ μπμίμοξ μ Θευξ ακάιεζα απυ υθμοξ ημοξ άθθμοξ θαμφξ 

ελέθελεκ ςξ θαυκ ημο.  

Ψαθ. 104,7 αὐηὸξ Κφνζμξ ὁ Θεὸξ ικ, ἐκ πάζῃ ηῆ βῆ ηὰ ηνίιαηα αὐημῦ.  



Ταθ. 104,7 Ν δδιζμονβυξ ηαζ ηοαενκήηδξ ημο ζφιπακημξ, αοηυξ είκαζ μ Θονζμξ ηαζ 

Θευξ ιαξ. Θαζ αζ δίηαζαζ αοημφ απμθάζεζξ έπμοκ ηφνμξ ηαζ ζζπφκ εζξ 

υθδκ ηδκ βδκ. 

Ψαθ. 104,8 ἐικήζεδ εἰξ ηὸκ αἰκα δζαεήηδξ αὐημῦ, θυβμο, μὗ ἐκεηείθαημ εἰξ 

πζθίαξ βεκεάξ,  

Ταθ. 104,8 Δκεεοιήεδ ηαζ εκεοιείηαζ πάκημηε ηδκ δζαεήηδκ, ηδκ μπμίακ ζοκήρε ιε 

ημκ θαυκ ημο, ημκ θυβμκ ημκ μπμίμκ έδςζεκ ςξ εκημθήκ ημο δζα ηαξ 

βεκεάξ ηςκ βεκεχκ,  

Ψαθ. 104,9 ὃκ δζέεεημ ηῶ Ἁαναάι, ηαὶ ημῦ ὅνημο αὐημῦ ηῶ Ἰζαὰη  

Ταθ. 104,9 αοηυκ ημκ μπμίμκ ζοκήρε ιε ημκ Ααναάι ηαζ ημκ μπμίμκ εκυνηςξ 

δζεαεααίςζεκ ζημκ Ηζαάη.  

Ψαθ. 104,10 ηαὶ ἔζηδζεκ αὐηὸκ ηῶ Ἰαηὼα εἰξ πνυζηαβια ηαὶ ηῶ Ἰζναὴθ εἰξ 

δζαεήηδκ αἰχκζμκ  

Ταθ. 104,10 Αοηυκ ημκ θυβμκ εεέζπζζε ηαζ χνζζεκ ζημκ Ηαηχα ςξ αιεηαηίκδημκ ηαζ 

απανάααημκ πνυζηαβια ηαζ ςξ αζςκίακ δζαεήηδκ πνμξ πάνζκ ημο 

ζζναδθζηζημφ θαμφ  

Ψαθ. 104,11 θέβςκ· ζμὶ δχζς ηὴκ βκ Χακαὰκ ζπμίκζζια ηθδνμκμιίαξ ὑικ.  

Ταθ. 104,11 θέβςκ νδηχξ· Δζξ ζαξ εα δχζς ηδκ βδκ Σακαάκ ςξ ηθδνμκμιζηυκ 

ιενίδζυκ ζαξ.  

Ψαθ. 104,12 ἐκ ηῶ εἶκαζ αὐημὺξ ἀνζειῶ αναπεῖξ, ὀθζβμζημὺξ ηαὶ πανμίημοξ ἐκ 

αὐηῆ  

Ταθ. 104,12 Αοηά δε οπεζπέεδ ηαζ δζεηήνολεκ μ Θευξ, υηακ αοημί ήζακ μθζβάνζειμζ, 

εθάπζζημζ ηαζ ηαημζημφζακ ςξ πάνμζημζ ηαζ λέκμζ εζξ ηδκ βδκ Σακαάκ.  

Ψαθ. 104,13 ηαὶ δζθεμκ ἐλ ἔεκμοξ εἰξ ἔεκμξ, ηαὶ ἐη ααζζθείαξ εἰξ θαὸκ ἕηενμκ.  

Ταθ. 104,13 Αηνζαχξ δε δζυηζ δεκ είπμκ ζδζηήκ ηςκ βδκ εηείκμζ μζ παηνζάνπαζ ιαξ, 



ιεηεηζκμφκημ απυ ημ έκα έεκμξ ζημ άθθμ ηαζ απυ ημ έκα ααζίθεζμκ ζημ 

άθθμ ααζίθεζμκ.  

Ψαθ. 104,14 μὐη ἀθηεκ ἄκενςπμκ ἀδζηζαζ αὐημὺξ ηαὶ ἢθεβλεκ ὑπὲν αὐηκ 

ααζζθεῖξ·  

Ταθ. 104,14 Ακ ηαζ ήζακ λέκμζ ηαζ ακίζπονμζ ακάιεζα ζημοξ άθθμοξ θαμφξ, δεκ 

επέηνερεκ μ Θονζμξ εζξ ηακέκα άκενςπμκ κα ημοξ αθάρδ ηαζ ήθεβλε 

ααζζθείξ πνμξ πάνζκ ηςκ θέβςκ· 

Ψαθ. 104,15 ιὴ ἅπηεζεε ηκ πνζζηκ ιμο ηαὶ ἐκ ημῖξ πνμθήηαζξ ιμο ιὴ 

πμκδνεφεζεε.  

Ταθ. 104,15 Κδ εββίγεηε ιε δζαεέζεζξ ηαηάξ αοημφξ, πμο έπμοκ ημ πνίζια ιμο. Θαζ ιδ 

ζηέπηεζεε πμκδνά εκακηίμκ ηςκ πνμθδηχκ ιμο, εηείκςκ μζ μπμίμζ 

ειπκέμκηαζ απυ ημ πκεφια ιμο. 

Ψαθ. 104,16 ηαὶ ἐηάθεζε θζιὸκ ἐπὶ ηὴκ βκ, πᾶκ ζηήνζβια ἄνημο ζοκέηνζρεκ·  

Ταθ. 104,16 Δπνμηάθεζε πείκακ, ζηένδζζκ άνημο ηαζ θαβδημφ ακάιεζα εζξ ηδκ 

πχνακ ηςκ. Θαηέζηνερε ηάεε απυεεια άνημο, μ μπμίμξ ζηδνίγεζ ηαζ 

εκδοκαιχκεζ ημκ άκενςπμκ.  

Ψαθ. 104,17 ἀπέζηεζθεκ ἔιπνμζεεκ αὐηκ ἄκενςπμκ, εἰξ δμῦθμκ ἐπνάεδ 

Ἰςζήθ.  

Ταθ. 104,17 Δζηεζθεκ ειπνυξ απυ αοημφξ εηθεηηυκ άκενςπμκ εζξ ηδκ Αίβοπημκ· εηεί 

επςθήεδ ςξ δμφθμξ μ Ηςζήθ.  

Ψαθ. 104,18 ἐηαπείκςζακ ἐκ πέδαζξ ημὺξ πυδαξ αὐημῦ, ζίδδνμκ δζθεεκ  ροπὴ 

αὐημῦ  

Ταθ. 104,18 Δηεί ημκ έννζρακ εζξ ηδκ θοθαηήκ, έδεζακ ιε ζζδδνά δεζιά ημοξ πυδαξ 

ημο ηαζ ημκ ελδοηέθζζακ, ςξ εάκ επνυηεζημ πενί ηαημφνβμο. Ζ ροπή ημο 

οπέθενε ηδκ αβςκίακ ηςκ ζζδδνχκ αοηχκ αθφζεςκ·  

Ψαθ. 104,19 ιέπνζ ημῦ ἐθεεῖκ ηὸκ θυβμκ αὐημῦ, ηὸ θυβζμκ ημῦ Κονίμο ἐπφνςζεκ 



αὐηυκ.  

Ταθ. 104,19 ιέπνζξ υημο έθεαζεκ δ εηπθήνςζίξ ημο θυβμο, ημκ μπμίμκ πνμξ αοηυκ 

είπεκ είπεζ μ Θονζμξ ηαζ ημο μπμίμο ηδκ εηπθήνςζζκ επενίιεκεκ μ Ηςζήθ, 

εονζζηυιεκμξ ιέζα εζξ ηδκ ηάιζκμκ ημο πονυξ ηδξ δμηζιαζίαξ.  

Ψαθ. 104,20 ἀπέζηεζθε ααζζθεὺξ ηαὶ ἔθοζεκ αὐηυκ, ἄνπςκ θαμῦ, ηαὶ ἀθηεκ 

αὐηυκ.  

Ταθ. 104,20 Ν Φαναχ έζηεζθεκ άκενςπμκ εζξ ηδκ θοθαηήκ ηαζ ημκ έθοζε. Ν άνπςκ 

αοηυξ ημο αζβοπηζαημφ θαμφ δζέηαλε ηαζ ημκ αθήηακ εθεφεενμκ.  

Ψαθ. 104,21 ηαηέζηδζεκ αὐηὸκ ηφνζμκ ημῦ μἴημο αὐημῦ ηαὶ ἄνπμκηα πάζδξ ηξ 

ηηήζεςξ αὐημῦ  

Ταθ. 104,21 Ρμκ εβηαηέζηδζε ηφνζμκ ζημκ μίημκ ημο, άνπμκηα ηαζ δζαπεζνζζηήκ υθδξ 

ηδξ πενζμοζίαξ ημο.  

Ψαθ. 104,22 ημῦ παζδεῦζαζ ημὺξ ἄνπμκηαξ αὐημῦ ὡξ ἑαοηὸκ ηαὶ ημὺξ 

πνεζαοηένμοξ αὐημῦ ζμθίζαζ.  

Ταθ. 104,22 Δδςηεκ μ Φαναχ αοηυ ημ ορδθυκ αλίςια ζημκ Ηςζήθ, δζα κα 

εηπαζδεφζδ ηαζ ηαεμδδβήζδ ημοξ άνπμκηαξ ηδξ Αζβφπημο, κα ημοξ 

ακαδείλδ ηαηά ημ δοκαηυκ ςζάκ ημκ εαοηυκ ημο ζοκεημφξ ηοαενκήηαξ. 

Λα δζδάλδ ηαζ ημοξ ιεβαθοηένμοξ ημο ζμθίακ ηαζ ζφκεζζκ.  

Ψαθ. 104,23 ηαὶ εἰζθεεκ Ἰζναὴθ εἰξ Αἴβοπημκ, ηαὶ Ἰαηὼα πανῴηδζεκ ἐκ βῆ Χάι.  

Ταθ. 104,23 Δπεζηα απυ ηα βεβμκυηα αοηά εζζήθεεκ μ Ηαηχα εζξ ηδκ Αίβοπημκ. Ν 

Ηαηχα εβηαηεζηάεδ ςξ πνμζςνζκυξ ηαζ πάνμζημξ εζξ ηδκ πχνακ αοηήκ 

ημο Σαι.  

Ψαθ. 104,24 ηαὶ δὔλδζε ηὸκ θαὸκ αὐημῦ ζθυδνα ηαὶ ἐηναηαίςζεκ αὐηὸκ ὑπὲν 

ημὺξ ἐπενμὺξ αὐημῦ.  

Ταθ. 104,24 Θαζ μ Θονζμξ δφλδζε ηαζ επμθθαπθαζίαζε ημκ ζζναδθζηζηυκ ημο θαυκ. Ρμκ 

έηαιεκ ζζπονυκ, ζζπονυηενμκ απυ ημοξ επενμφξ ημο.  



Ψαθ. 104,25 ιεηέζηνερε ηὴκ ηανδίακ αὐημῦ ημῦ ιζζζαζ ηὸκ θαὸκ αὐημῦ, ημῦ 

δμθζμῦζεαζ ἐκ ημῖξ δμφθμζξ αὐημῦ.  

Ταθ. 104,25 Δπέηνερεκ υιςξ μ Θονζμξ ηαζ ιεηεζηνάθδ δ ηανδία ημο κέμο Φαναχ, 

χζηε αοηυξ κα ιζζήζδ ημκ θαυκ ημφημκ ηαζ κα πνδζζιμπμζήζδ δυθζα ηαζ 

ελμκηςηζηά ιέζα ιε ηα υνβακά ημο εκακηίμκ ημο ζζναδθζηζημφ θαμφ.  

Ψαθ. 104,26 ἐλαπέζηεζθε Μςτζκ ηὸκ δμῦθμκ αὐημῦ, Ἀανχκ, ὃκ ἐλεθέλαημ 

ἑαοηῶ.  

Ταθ. 104,26 Αθθά ηυηε μ Θονζμξ έζηεζθε ημκ δμφθμκ ημο ημκ Κςτζήκ ηαζ ημκ Αανχκ, 

ημοξ μπμίμοξ αοηυξ είπεκ εηθέλεζ, δζα κα ημοξ πνδζζιμπμζήζδ εζξ ηδκ 

οπδνεζίακ ημο.  

Ψαθ. 104,27 ἔεεημ ἐκ αὐημῖξ ημὺξ θυβμοξ ηκ ζδιείςκ αὐημῦ ηαὶ ηκ ηενάηςκ 

αὐημῦ ἐκ βῆ Χάι.  

Ταθ. 104,27 Δεεζεκ ζημκ κμοκ ηαζ ημ ζηυια αοηχκ ημοξ θυβμοξ ημο, ηδκ δφκαιζκ ηςκ 

ηαηαπθδηηζηχκ εαοιάηςκ ημο ηαζ ηςκ ελαζνεηζηχκ βεβμκυηςκ, πμο εα 

επναβιαημπμζμφζακ εζξ ηδκ πχνακ ημο Σαι.  

Ψαθ. 104,28 ἐλαπέζηεζθε ζηυημξ ηαὶ ἐζηυηαζεκ, ὅηζ πανεπίηνακακ ημὺξ θυβμοξ 

αὐημῦ·  

Ταθ. 104,28 Δηζζ δε μ Θευξ ελαπέζηεζθε ζημηάδζ ηαζ εζημηείκζαζε ηδκ πχνακ ηδξ 

Αζβφπημο, δζυηζ μζ Αζβφπηζμζ ακηεζηάεδζακ εζξ ηαξ εκημθάξ ημο ηαζ ημκ 

ελχνβζζακ.  

Ψαθ. 104,29 ιεηέζηνερε ηὰ ὕδαηα αὐηκ εἰξ αἷια, ηαὶ ἀπέηηεζκε ημὺξ ἰπεφαξ 

αὐηκ.  

Ταθ. 104,29 Αοηυξ ιεηέααθε ηα φδαηά ηςκ εζξ αίια ηαζ εθυκεοζε ηα ράνζα, πμο 

εγμφζακ ιέζα εζξ ηα φδαηα.  

Ψαθ. 104,30 ἐλνρεκ  β αὐηκ ααηνάπμοξ ἐκ ημῖξ ηαιζείμζξ ηκ ααζζθέςκ 

αὐηκ.  



Ταθ. 104,30 Ζ πχνα ηςκ έαβαθε ααηνάπμοξ, μζ μπμίμζ επδδμφζακ ηαζ εζφνμκημ 

θεάκμκηεξ ιέπνζ ηαζ αοηχκ ηςκ ααζζθζηχκ δζαιενζζιάηςκ.  

Ψαθ. 104,31 εἶπε, ηαὶ ἤθεε ηοκυιοζα ηαὶ ζηκῖπεξ ἐκ πᾶζζ ημῖξ ὁνίμζξ αὐηκ.  

Ταθ. 104,31 Γζέηαλε ηαζ ήθεακ ηοκυιοζαζ ηαζ ζηκίπεξ εζξ υθδκ ηδκ έηηαζζκ ηςκ μνίςκ 

ηδξ Αζβφπημο.  

Ψαθ. 104,32 ἔεεημ ηὰξ ανμπὰξ αὐηκ πάθαγακ, πῦν ηαηαθθέβμκ ἐκ ηῆ βῆ αὐηκ,  

Ταθ. 104,32 Κεηέααθε ηαξ ανμπάξ, πμο ςξ εοενβεηζηάξ επενίιεκακ μζ Αζβφπηζμζ, εζξ 

πάθαγακ. Δζηεζθεκ αζηναπάξ ηαζ ηεναοκμφξ εκακηίμκ ηδξ πχναξ ηςκ.  

Ψαθ. 104,33 ηαὶ ἐπάηαλε ηὰξ ἀιπέθμοξ αὐηκ ηαὶ ηὰξ ζοηᾶξ αὐηκ ηαὶ 

ζοκέηνζρε πᾶκ λφθμκ ὁνίμο αὐηκ.  

Ταθ. 104,33 Δηηφπδζε ηαζ απεβφικςζε απυ ηανπμφξ ηαζ θφθθα ηα αιπέθζα ηςκ ηαζ 

ηζξ ζοηζέξ ηςκ. Ποκέηνζρε ηαζ ηαηέζηνερε ηάεε δέκδνμκ εζξ ηδκ πενζμπήκ 

ηςκ.  

Ψαθ. 104,34 εἶπε ηαὶ ἤθεεκ ἀηνίξ, ηαὶ ανμῦπμξ, μὗ μὐη ἤκ ἀνζειυξ,  

Ταθ. 104,34 Γζέηαλε ηαζ ήθεεκ αηνίδα ηαζ ανμφπμξ, ηαηαζηνεπηζηά έκημια 

ακανίειδηα.  

Ψαθ. 104,35 ηαὶ ηαηέθαβε πάκηα ηὸκ πυνημκ ἐκ ηῆ βῆ αὐηκ, ηαὶ ηαηέθαβε ηὸκ 

ηανπὸκ ηξ βξ αὐηκ.  

Ταθ. 104,35 Ρα ζιήκδ αοηά ηςκ αηνίδςκ ηαηέθαβμκ μθμ ημ πμνηάνζ ηδξ πχναξ ηςκ 

ηαζ ημοξ ηανπμφξ ηδξ ηαθθζενβδιέκδξ βδξ ηςκ.  

Ψαθ. 104,36 ηαὶ ἐπάηαλε πᾶκ πνςηυημημκ ἐκ ηῆ βῆ αὐηκ, ἀπανπὴκ πακηὸξ 

πυκμο αὐηκ.  

Ταθ. 104,36 Δεακάηςζεκ υθα ηα πνςημηυηα εζξ ηδκ πχνακ ηςκ· ηδκ απανπήκ ηδξ 

ηεηκμπμζΐαξ ηαζ βεκκήζεςξ ακενχπςκ ηαζ γχςκ. 



Ψαθ. 104,37 ηαὶ ἐλήβαβεκ αὐημὺξ ἐκ ἀνβονίῳ ηαὶ πνοζίῳ, ηαὶ μὐη ἤκ ἐκ ηαῖξ 

θοθαῖξ αὐηκ ὁ ἀζεεκκ.  

Ταθ. 104,37 Δαβαθεκ έπεζηα αοημφξ απυ ηδκ Αίβοπημκ ιε άνβονμκ ηαζ ιε πνοζυκ, πμο 

ημοξ είπακ δχζεζ μζ Αζβφπηζμζ. Θακείξ δε αζεεκήξ ηαζ ακίηακμξ κα ααδίζδ 

δεκ οπήνπε ιεηαλφ ηςκ Ηζναδθζηχκ.  

Ψαθ. 104,38 εὐθνάκεδ Αἴβοπημξ ἐκ ηῆ ἐλυδῳ αὐηκ, ὅηζ ἐπέπεζεκ ὁ θυαμξ 

αὐηκ ἐπ᾿ αὐημφξ.  

Ταθ. 104,38 Ζοθνάκεδζακ μζ Αζβφπηζμζ ιε ηδκ ακαπχνδζζκ ηςκ Ηζναδθζηχκ, δζυηζ εα 

εζηαιαημφζακ πθέμκ αζ εκακηίμκ ηςκ ηζιςνίαζ ημο Θεμφ ηαζ δζυηζ είπεκ 

επζπέζεζ μ θυαμξ ηςκ Ηζναδθζηχκ αανφξ επάκς ηςκ.  

Ψαθ. 104,39 δζεπέηαζε κεθέθδκ εἰξ ζηέπδκ αὐημῖξ ηαὶ πῦν ημῦ θςηίζαζ αὐημῖξ 

ηὴκ κφηηα.  

Ταθ. 104,39 Ζπθςζεκ μ Θονζμξ κεθέθδκ, δζα κα ζηεπάγδ ημοξ Ηζναδθίηαξ απυ ημ 

ηαφια ηςκ δθζαηχκ αηηίκςκ ηαηά ηδκ διένακ, ζηφθμκ δε πονυξ, δζα κα 

ημοξ θςηίγδ ηαηά ηδκ κφηηα.  

Ψαθ. 104,40 ᾔηδζακ, ηαὶ ἤθεεκ ὀνηοβμιήηνα, ηαὶ ἄνημκ μὐνακμῦ ἐκέπθδζεκ 

αὐημφξ·  

Ταθ. 104,40 Δγήηδζακ ηνμθήκ ηαζ έδςηεκ εζξ αοημφξ άθεμκα μνηφηζα, έδςζεκ εζξ 

αοημφξ ημ ιάκα, άνημκ πμο ηαηέααζκεκ απυ ημκ μονακυκ ηαζ δζ' αοηχκ 

ημοξ επυνηαζε ιε ημ παναπάκς.  

Ψαθ. 104,41 δζέῤῥδλε πέηνακ, ηαὶ ἐῤῥφδζακ ὕδαηα, ἐπμνεφεδζακ ἐκ ἀκφδνμζξ 

πμηαιμί.  

Ταθ. 104,41 Γζέννδλε ημκ λδνυκ ανάπμκ ηαζ ακέαθοζακ άθεμκα κενά. Κέζα εζξ 

ακφδνμοξ ηυπμοξ ελεπφεδζακ πμηαιμί.  

Ψαθ. 104,42 ὅηζ ἐικήζεδ ημῦ θυβμο ημῦ ἁβίμο αὐημῦ ημῦ πνὸξ Ἁαναὰι ηὸκ 

δμῦθμκ αὐημῦ  



Ταθ. 104,42 Δηαιεκ υθα αοηά ηα εαοιάζζα οπέν ημο θαμφ ημο μ Θονζμξ, δζυηζ 

εκεεοιήεδ ημκ άβζμκ θυβμκ ημο, ηδκ ζενάκ οπυζπεζζκ, ηδκ μπμίακ έδςηε 

πνμξ ημκ Ααναάι ημκ δμφθμκ ημο.  

Ψαθ. 104,43 ηαὶ ἐλήβαβε ηὸκ θαὸκ αὐημῦ ἐκ ἀβαθθζάζεζ ηαὶ ημὺξ ἐηθεηημὺξ 

αὐημῦ ἐκ εὐθνμζφκῃ.  

Ταθ. 104,43 Θαζ απυ ηδκ πχνακ ηδξ δμοθείαξ, απυ ηδκ Αίβοπημκ, έαβαθε ημκ θαυκ ημο 

εθεφεενμκ παίνμκηα ηαζ εοθναζκυιεκμκ· αοημφξ, πμο εδζάθελεκ ακάιεζα 

απυ ηα αθθά έεκδ, ημοξ ςδήβδζεκ εοθναζκμιέκμοξ πνμξ ηδκ βδκ ηδξ 

επαββεθίαξ.  

Ψαθ. 104,44 ηαὶ ἔδςηεκ αὐημῖξ πχναξ ἐεκκ, ηαὶ πυκμοξ θακ 

ηαηεηθδνμκυιδζακ,  

Ταθ. 104,44 Δδςηεκ εζξ αοημφξ πχναξ, ηαξ μπμίαξ ηαηείπμκ εζδςθμθαηνζηά έεκδ, ηαζ 

έηζζ αοημί εηθδνμκυιδζακ ςξ ζδζημφξ ηςκ πμθοπνμκίμοξ ηυπμοξ άθθςκ 

θαχκ.  

Ψαθ. 104,45 ὅπςξ ἂκ θοθάλςζζ ηὰ δζηαζχιαηα αὐημῦ, ηαὶ ηὸκ κυιμκ αὐημῦ 

ἐηγδηήζςζζκ. 

Ταθ. 104,45 Δζηεζθε δε μ Θονζμξ υθαξ αοηάξ ηαξ ακεηηζιήημοξ ηαζ εαοιαζηάξ 

εοενβεζίαξ ημο πνμξ ημκ θαυκ, δζα κα θοθάλμοκ ηαζ εηείκμζ ηαξ εκημθάξ 

ηαζ ηα δζηαζχιαηά ημο ηαζ κα επζγδηήζμοκ ιε υθδκ ηςκ ηδκ εέθδζζκ ηδκ 

αηνζαή βκχζζκ ηαζ εθανιμβήκ ημο κυιμο ημο. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 105 (Μαζ. 106) 

  

Ἀθθδθμφσα. 



Ψαθ. 105,1 λμιμθμβεῖζεε ηῶ Κονίῳ, ὅηζ πνδζηυξ, ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα ηὸ ἔθεμξ 

αὐημῦ.  

Ταθ. 105,1 Γμλμθμβείηε πάκημηε ημκ Θονζμκ, δζα ημ άπεζνμκ αοημφ ιεβαθείμκ ηαζ ηαξ 

ακανζειήημοξ εοενβεζίαξ, πμο ιαξ έπεζ ηάιεζ, δζυηζ είκαζ αβαευξ ηαζ 

εοενβεηζηυξ, ημ δε έθευξ ημο πνμξ διάξ είκαζ ακελάκηθδημκ ηαζ αζχκζμκ.  

Ψαθ. 105,2 ηίξ θαθήζεζ ηὰξ δοκαζηείαξ ημῦ Κονίμο, ἀημοζηὰξ πμζήζεζ πάζαξ ηὰξ 

αἰκέζεζξ αὐημῦ;  

Ταθ. 105,2 Ξμζυξ είκαζ δοκαηυκ κα δζδβδεή ηα εαοιαζηά ένβα ηδξ δοκάιεςξ ημο 

Θονίμο, κα δζαθαθήζδ ηαζ κα ηάιδ αημοζηάξ εζξ υθμκ ημκ ηυζιμκ ηαξ 

δμλμθμβίαξ, πμο ημο πνέπμοκ;  

Ψαθ. 105,3 ιαηάνζμζ μἱ θοθάζζμκηεξ ηνίζζκ ηαὶ πμζμῦκηεξ δζηαζμζφκδκ ἐκ πακηὶ 

ηαζνῶ.  

Ταθ. 105,3 Ρνζζεοηοπζζιέκμζ είκαζ εηείκμζ, μζ μπμίμζ ηδνμφκ ηαξ εκημθάξ ημο, αοημί 

μζ μπμίμζ πνάηημοκ πάκημηε μ,ηζ είκαζ δίηαζμκ ηαζ ζφιθςκμκ, ιε ημκ 

Λμιμκ ημο.  

Ψαθ. 105,4 ικήζεδηζ ικ, Κφνζε, ἐκ ηῆ εὐδμηίᾳ ημῦ θαμῦ ζμο, ἐπίζηεραζ ιᾶξ 

ἐκ ηῶ ζςηδνίῳ ζμο  

Ταθ. 105,4 Δκεοιήζμο ηαζ διάξ, Θονζε, ιε ηδκ εοιέκεζακ ηαζ ηδκ ηαθςζφκδκ, ιε ηδκ 

μπμίακ πενζέααθεξ ημκ θαυκ ζμο. Δθα εζξ επίζηερίκ ιαξ πνμζθένςκ εζξ 

διάξ ηδκ ζδζηήκ ζμο ζςηδνίακ,  

Ψαθ. 105,5 ημῦ ἰδεῖκ ἐκ ηῆ πνδζηυηδηζ ηκ ἐηθεηηκ ζμο, ημῦ εὐθνακεκαζ ἐκ 

ηῆ εὐθνμζφκῃ ημῦ ἔεκμοξ ζμο, ημῦ ἐπαζκεῖζεαζ ιεηὰ ηξ 

ηθδνμκμιίαξ ζμο.  

Ταθ. 105,5 δζα κα βκςνίζςιεκ ηαζ απμθαφζςιεκ ημ έθεμξ ηαζ ηαξ εοενβεζίαξ, πμο 

ζο πνμζθένεζξ ζημοξ εηθεηημφξ ζμο· δζα κα εοθνακεχιεκ ηδκ πανάκ ημο 

έεκμοξ ζμο, δζα κα ηαοπχιεεα ζημ Νκμιά ζμο ιαγή ιε ημκ θαυκ, πμο 

είκαζ ζδζηή ζμο ηθδνμκμιία. 



Ψαθ. 105,6 ιάνημιεκ ιεηὰ ηκ παηένςκ ικ, κμιήζαιεκ, δζηήζαιεκ.  

Ταθ. 105,6 Ζιείξ υιςξ διανηήζαιεκ ιαγή ιε ημοξ πνμβυκμοξ ιαξ, πανέαδιεκ ημκ 

Λμιμκ ζμο, δζεπνάλαιεκ αδζηήιαηα.  

Ψαθ. 105,7 μἱ παηένεξ ικ ἐκ Αἰβφπηῳ μὐ ζοκηακ ηὰ εαοιάζζά ζμο ηαὶ μὐη 

ἐικήζεδζακ ημῦ πθήεμοξ ημῦ ἐθέμοξ ζμο ηαὶ πανεπίηνακακ 

ἀκαααίκμκηεξ ἐκ ηῆ ἐνοενᾷ εαθάζζῃ.  

Ταθ. 105,7 Νζ πνυβμκμί ιαξ εηεί εζξ ηδκ Αίβοπημκ δεκ εζοκεηίζεδζακ απυ ηα 

εαοιάζζα ένβα ζμο ηαζ δεκ εκεεοιήεδζακ ημ αιέηνδημκ πθήεμξ ηδξ 

εοζπθαβπκίαξ ζμο, αθθά εβυββοζακ εκακηίμκ ζμο, ζε πανεπίηνακακ ηαζ 

ζε ελχνβζζακ, υηακ ακέααζκακ εζξ ηδκ Δνοενάκ Θαθαζζακ.  

Ψαθ. 105,8 ηαὶ ἔζςζεκ αὐημὺξ ἕκεηεκ ημῦ ὀκυιαημξ αὐημῦ ημῦ βκςνίζαζ ηὴκ 

δοκαζηείακ αὐημῦ·  

Ταθ. 105,8 Δζςζεκ υιςξ αοημφξ μ Θονζμξ έκεηεκ ημο Νκυιαηυξ ημο, πμο ζδιαίκεζ 

πάκημηε αβαευηδηα ηαζ έθεμξ, δζα κα ηαηαζηήζδ βκςζηήκ ηδκ 

αηαηακίηδημκ δφκαιίκ ημο εζξ υθμοξ.  

Ψαθ. 105,9 ηαὶ ἐπεηίιδζε ηῆ ἐνοενᾷ εαθάζζῃ, ηαὶ ἐλδνάκεδ, ηαὶ ὡδήβδζεκ 

αὐημὺξ ἐκ ἀαφζζῳ ὡξ ἐκ ἐνήιῳ·  

Ταθ. 105,9 Δδςζε δζαηαβήκ εζξ ηδκ Δνοενάκ Θαθαζζακ ηαζ ελδνάκεδ ημ φδςν 

αοηήξ, ηαζ ςδήβδζεκ αοημφξ δζα ημο αοεμφ ηδξ εαθάζζδξ ςζάκ επάκς 

εζξ λδνάκ ηαζ ένδιμκ πενζμπήκ.  

Ψαθ. 105,10 ηαὶ ἔζςζεκ αὐημὺξ ἐη πεζνὸξ ιζζμῦκημξ ηαὶ ἐθοηνχζαημ αὐημὺξ ἐη 

πεζνὸξ ἐπενκ·  

Ταθ. 105,10 Δηζζ δε ημοξ έζςζεκ απυ ηα πένζα ηςκ δζςηηχκ, πμο ημοξ ειζζμφζακ, 

ημοξ εβθφηςζεκ απυ ηα πένζα ηςκ επενχκ ηςκ.  

Ψαθ. 105,11 ἐηάθορεκ ὕδςν ημὺξ εθίαμκηαξ αὐημφξ, εἷξ ἐλ αὐηκ μὐπ 

ὑπεθείθεδ.  



Ταθ. 105,11 Ρμ δε φδςν ηδξ Δνοενάξ Θαθάζζδξ εζηέπαζε ηαζ ηαηεπυκηζζεκ 

εηείκμοξ, μζ μπμίμζ ημοξ έεθζρακ. Νφηε έκαξ απυ ημοξ επενμφξ ηςκ δεκ 

οπεθείθεδ γςκηακυξ.  

Ψαθ. 105,12 ηαὶ ἐπίζηεοζακ ημῖξ θυβμζξ αὐημῦ ηαὶ ᾖζακ ηὴκ αἴκεζζκ αὐημῦ.  

Ταθ. 105,12 Δκχπζμκ αοημφ ημο ηαηαπθδηηζημφ εαφιαημξ ηαζ ηδξ αηαηακζηήημο 

πνμζηαζίαξ επίζηεοζακ εζξ ηα θυβζα ημο μζ Ηζναδθίηαζ ηαζ έραθακ ηδκ 

επζκζηεζμκ ςδήκ.  

Ψαθ. 105,13 ἐηάποκακ, ἐπεθάεμκημ ηκ ἔνβςκ αὐημῦ, μὐπ ὑπέιεζκακ ηὴκ 

αμοθὴκ αὐημῦ·  

Ταθ. 105,13 Αθθά πμθφ βνήβμνα εθδζιυκδζακ ηα εαοιαζηά δζα ηδκ πνμζηαζίακ ηςκ 

ένβα ημο· δεκ είπακ ηδκ οπμιμκήκ κα ίδμοκ ηαζ βκςνίζμοκ, πμίμκ ήημ ημ 

πάκζμθμκ ηαζ αβαευκ ζπέδζμκ ημο Θονίμο δζ' αοημφξ.  

Ψαθ. 105,14 ηαὶ ἐπεεφιδζακ ἐπζεοιίακ ἐκ ηῆ ἐνήιῳ ηαὶ ἐπείναζακ ηὸκ Θεὸκ ἐκ 

ἀκφδνῳ.  

Ταθ. 105,14 Νηακ δε εονίζημκημ εζξ ηδκ ένδιμκ, ηαηεθήθεδζακ απυ ηδκ ζθμδνάκ 

επζεοιίακ ηςκ θαπακζηχκ ηδξ Αζβφπημο ηαζ εζξ ηυπμκ, πμο δεκ οπήνπεκ 

φδςν, ςθζβμπίζηδζακ ηαζ έεεζακ εζξ δμηζιαζίακ ηδκ δφκαιζκ ηαζ ηδκ 

αβαευηδηα ημο Θεμφ.  

Ψαθ. 105,15 ηαὶ ἔδςηεκ αὐημῖξ ηὸ αἴηδια αὐηκ, ηαὶ ἐλαπέζηεζθε πθδζιμκὴκ εἰξ 

ηὰξ ροπὰξ αὐηκ.  

Ταθ. 105,15 Ν Θονζμξ υιςξ ελεπθήνςζε ημ αίηδιά ηςκ, έδςηε ηαζ έζηεζθε πνμξ 

αοημφξ πθμφζζμκ πμνηαζιυκ, ηνέαηα, άθεμκμκ φδςν, δζα κα πμνηάζμοκ 

αζ ροπαί ηςκ.  

Ψαθ. 105,16 ηαὶ πανχνβζζακ Μςοζκ ἐκ ηῆ πανειαμθῆ, ηὸκ Ἀανὼκ ηὸκ ἅβζμκ 

Κονίμο·  

Ταθ. 105,16 Αοημί υιςξ, εηεί εζξ ηδκ ηαηαζηήκςζίκ ηςκ, ελχνβζζακ ημκ Κςτζήκ ηαζ 



ημκ Αανχκ, ημκ μπμίμκ μ Θευξ εδζάθελε ηαζ ελεπχνζζε πνμξ πάνζκ αοηχκ.  

Ψαθ. 105,17 κμίπεδ  β ηαὶ ηαηέπζε Γαεὰκ ηαὶ ἐηάθορεκ ἐπὶ ηὴκ ζοκαβςβὴκ 

Ἀαεζνχκ·  

Ταθ. 105,17 Ρμηε ήκμζλεκ δ βδ ηαζ ηαηέπζε ημκ Γαεάκ ηαζ αοηή δ ακμζπεείζα βδ 

εζηέπαζε υθδκ ηδκ μιάδα ημο Ααεζνχκ.  

Ψαθ. 105,18 ηαὶ ἐλεηαφεδ πῦν ἐκ ηῆ ζοκαβςβῆ αὐηκ, θθὸλ ηαηέθθελεκ 

ἁιανηςθμφξ.  

Ταθ. 105,18 Φςηζά ελεπήδδζεκ εηεί, υπμο ήζακ ζοβηεκηνςιέκμζ εηείκμζ, ηαζ δ θθυβα 

ηδξ ηαηέηαοζε ημοξ αιανηςθμφξ εηείκμοξ ακενχπμοξ.  

Ψαθ. 105,19 ηαὶ ἐπμίδζακ ιυζπμκ ἐκ Χςνὴα ηαὶ πνμζεηφκδζακ ηῶ βθοπηῶ.  

Ταθ. 105,19 Αοημί ηαηεζηεφαζακ πνοζμφκ ιυζπμκ εζξ Σςνήα ηαζ πνμζεηφκδζακ ημ 

ακάβθοθμκ αοηυ άβαθια ςξ εευκ ηςκ ηαζ εθδζιυκδζακ ημκ πναβιαηζηυκ 

Θευκ.  

Ψαθ. 105,20 ηαὶ θθάλακημ ηὴκ δυλακ αὐηκ ἐκ ὁιμζχιαηζ ιυζπμο ἐζείμκημξ 

πυνημκ.  

Ταθ. 105,20 Δηζζ δε ακηζηαηέζηδζακ ημκ αθδεζκυκ Θευκ, πμο ήημ δυλα ηαζ ηαφπδιά 

ηςκ, ιε ημ είδςθμκ εκυξ ιυζπμο, μ μπμίμξ ηνχβεζ ηαζ ηνέθεηαί ιε 

πμνηάνζ!  

Ψαθ. 105,21 ηαὶ ἐπεθάεμκημ ημῦ Θεμῦ ημῦ ζῴγμκημξ αὐημφξ, ημῦ πμζήζακημξ 

ιεβάθα ἐκ Αἰβφπηῳ,  

Ταθ. 105,21 Δθδζιυκδζακ ημκ Θευκ, ημκ ζςηήνα ηςκ, μ μπμίμξ πνμξ πάνζκ αοηχκ είπε 

ηάιεζ ηυζα ηαζ ηυζα ιεβάθα ηαζ αλζμεαφιαζηα ένβα εζξ ηδκ Αίβοπημκ· 

Ψαθ. 105,22 εαοιαζηὰ ἐκ βῆ Χάι, θμαενὰ ἐπὶ εαθάζζδξ ἐνοενᾶξ.  

Ταθ. 105,22 εαοιαζηά ένβα εζξ ηδκ πχνακ ημο Σαι, θμαενά εαφιαηα εζξ ηδκ 

Δνοενάκ Θαθαζζακ.  



Ψαθ. 105,23 ηαὶ εἶπε ημῦ ἐλμθμενεῦζαζ αὐημφξ, εἰ ιὴ Μςοζξ ὁ ἐηθεηηὸξ αὐημῦ 

ἔζηδ ἐκ ηῆ εναφζεζ ἐκχπζμκ αὐημῦ ημῦ ἀπμζηνέραζ ηὸκ εοιὸκ 

αὐημῦ ημῦ ιὴ ἐλμθμενεῦζαζ αὐημφξ.  

Ταθ. 105,23 Θαζ επάκς εζξ ηδκ δζηαίακ ημο μνβήκ απεθάζζζε ηαζ είπεκ μ Θονζμξ κα 

ημοξ ελμθμενεφζδ· ηαζ εα ημοξ ελςθυενεοεκ, εάκ μ Κςτζήξ, μ εηθεηηυξ 

αοηυξ δμφθμξ ημο, δεκ ίζηαημ εκχπζμκ ημο Θεμφ ηαηά ηδκ ελμκηςηζηήκ 

εηείκδκ εναφζζκ ημο Ηζναήθ, δζα κα ηαηεοκάζδ ιε ηδκ εενιήκ 

πανάηθδζίκ ημο ημκ δίηαζμκ εοιυκ ημο Θονίμο, χζηε κα ιδ ελμθμενεφζδ 

εκηεθχξ ημοξ Ηζναδθίηαξ. 

Ψαθ. 105,24 ηαὶ ἐλμοδέκςζακ βκ ἐπζεοιδηήκ, μὐη ἐπίζηεοζακ ηῶ θυβῳ αὐημῦ·  

Ταθ. 105,24 Θαζ υηακ μθίβμκ αναδφηενμκ, ηνμιμηναηδιέκμζ απυ ηαξ οπεναμθζηάξ 

δζδβήζεζξ ηςκ δέηα ηαηαζηυπςκ, ηαηεθνυκδζακ ηδκ επζεοιδηήκ βδκ, 

ηδκ βδκ ηδξ Δπαββεθίαξ, ηαζ δεκ επίζηεοζακ ζημκ θυβμκ ημο Θονίμο, υηζ 

εα εβίκεημ εηείκδ ιε ηδκ ζδζηήκ ημο αμήεεζακ ζδζηή ηςκ,  

Ψαθ. 105,25 ηαὶ ἐβυββοζακ ἐκ ημῖξ ζηδκχιαζζκ αὐηκ, μὐη εἰζήημοζακ ηξ 

θςκξ Κονίμο.  

Ταθ. 105,25 εβυββοζακ ιέζα εζξ ηαξ ζηδκάξ ηςκ ηαζ δεκ έδςζακ πνμζμπήκ εζξ ηαξ 

ηυζαξ ηαζ ηυζαξ θμνάξ ημοξ είπεκ οπμζπεεή μ Θονζμξ.  

Ψαθ. 105,26 ηαὶ ἐπνε ηὴκ πεῖνα αὐημῦ ἐπ᾿ αὐημὺξ ημῦ ηαηαααθεῖκ αὐημὺξ ἐκ ηῆ 

ἐνήιῳ  

Ταθ. 105,26 Γζηαίςξ ςνβζζιέκμξ μ Θονζμξ φρςζε ηδκ ηζιςνυκ πείνα ημο, κα ημοξ 

ζοκηνίρδ ηαζ ημοξ ελμκηχζδ εηεί εζξ ηδκ ένδιμκ·  

Ψαθ. 105,27 ηαὶ ημῦ ηαηαααθεῖκ ηὸ ζπένια αὐηκ ἐκ ημῖξ ἔεκεζζ ηαὶ 

δζαζημνπίζαζ αὐημὺξ ἐκ ηαῖξ πχναζξ.  

Ταθ. 105,27 κα ηαηααάθδ ηαζ δζαζπείνδ ηαπεζκςιέκμοξ ημοξ απμβυκμοξ ηςκ 

ακάιεζα, εζξ ηα αθθά έεκδ ηαζ κα ημοξ δζαζημνπίζδ ιεηαλφ ηςκ λέκςκ 

πςνχκ.  



Ψαθ. 105,28 ηαὶ ἐηεθέζεδζακ ηῶ Βεεθθεβὼν ηαὶ ἔθαβμκ εοζίαξ κεηνκ·  

Ταθ. 105,28 Δθααμκ ιένμξ εζξ ηαξ απμηνμοζηζηάξ ηαζ αδδζαζηζηάξ ηεθεηάξ ημο 

εζδςθμθαηνζημφ εεμφ Βεεθθεβχν ηαζ έθαβμκ απυ ηαξ εοζίαξ εεχκ, πμο 

είκαζ ακφπανηημζ ηαζ κεηνμί.  

Ψαθ. 105,29 ηαὶ πανχλοκακ αὐηὸκ ἐκ ημῖξ ἐπζηδδεφιαζζκ αὐηκ, ηαὶ ἐπθδεφκεδ 

ἐκ αὐημῖξ  πηζζξ.  

Ταθ. 105,29 Δλυνβζζακ ημκ Θονζμκ ιε ηα πμκδνά αοηχκ ένβα ηαζ έκεηα ημφημο πμθφ 

πθήεμξ απυ αοημφξ έπεζακ κεηνμί, ηηοπδιέκμζ απυ ηδκ δζηαίακ άνβήκ 

ημο Θεμφ. 

Ψαθ. 105,30 ηαὶ ἔζηδ Φζκεὲξ ηαὶ ἐλζθάζαημ, ηαὶ ἐηυπαζεκ  εναῦζζξ·  

Ταθ. 105,30 Γειάημξ υιςξ γήθμκ Θεμφ μ Φζκεέξ ελδβένεδ εκακηίμκ ηςκ 

πανακμιμφκηςκ, ελζθέςζε ημκ Θονζμκ ηαζ έηζζ εζηαιάηδζεκ δ εναφζζξ 

εκακηίμκ ηςκ Ηζναδθζηχκ. 

Ψαθ. 105,31 ηαὶ ἐθμβίζεδ αὐηῶ εἰξ δζηαζμζφκδκ εἰξ βεκεὰκ ηαὶ βεκεὰκ ἕςξ ημῦ 

αἰκμξ.  

Ταθ. 105,31 Ζ πνάλζξ ημο αοηή ηαηεθμβίζεδ ςξ πνάλζξ δζηαία, αλία κα επαζκήηαζ ηαζ 

κα οικήηαζ απυ βεκεάξ εζξ βεκεάκ ιέπνζ ζοκηεθείαξ ημο αζχκμξ.  

Ψαθ. 105,32 ηαὶ πανχνβζζακ αὐηὸκ ἐπὶ ὕδαημξ ἀκηζθμβίαξ ηαὶ ἐηαηχεδ Μςοζξ 

δζ᾿ αὐημφξ,  

Ταθ. 105,32 Θαζ πάθζκ ελχνβζζακ ημκ Θονζμκ ζημκ ηυπμκ, πμο είπεκ μκμιαζεή φδςν 

ακηζθμβίαξ, ηαζ ελ αζηίαξ αοηχκ εηζιςνήεδ μ Κςτζήξ, χζηε κα ιδ 

αλζςεή ηδξ πανάξ κα εζζέθεδ εζξ ηδκ βδκ ηδξ Δπαββεθίαξ.  

Ψαθ. 105,33 ὅηζ πανεπίηνακακ ηὸ πκεῦια αὐημῦ, ηαὶ δζέζηεζθεκ ἐκ ημῖξ πείθεζζκ 

αὐημῦ.  

Ταθ. 105,33 Γζυηζ εηείκμζ επίηνακακ ηαζ ακεηάναλακ ημ πκεφια ημο Κςτζέςξ, χζηε 

αοηυξ μιίθδζε ιε δζζηαβιυκ ηαζ μθζβμπζζηίακ. 



Ψαθ. 105,34 μὐη ἐλςθυενεοζακ ηὰ ἔεκδ, ἃ εἶπε Κφνζμξ αὐημῖξ,  

Ταθ. 105,34 Θαζ υηακ μζ πνυβμκμί ιαξ ηαηέθααακ ηδκ βδκ ηδξ Δπαββεθίαξ, δεκ 

ελςθυενεοζακ ηα έεκδ, ηα μπμία μ ίδζμξ μ Θευξ ημοξ είπε δζαηάλεζ κα 

ελμκηχζμοκ.  

Ψαθ. 105,35 ηαὶ ἐιίβδζακ ἐκ ημῖξ ἔεκεζζ ηαὶ ἔιαεμκ ηὰ ἔνβα αὐηκ·  

Ταθ. 105,35 Ζθεακ εζξ επζημζκςκίακ ιε αοημφξ, ζοκήρακ ζοκμζηέζζα ιε ηα έεκδ αοηά 

ηαζ έιαεακ κα πνάηημοκ ηα πμκδνά ένβα εηείκςκ.  

Ψαθ. 105,36 ηαὶ ἐδμφθεοζακ ημῖξ βθοπημῖξ αὐηκ, ηαὶ ἐβεκήεδ αὐημῖξ εἰξ 

ζηάκδαθμκ·  

Ταθ. 105,36 Δβζκακ αλζμδάηνοημζ δμφθμζ ηαζ πνμζηοκδηαί εζξ ηα είδςθα ηςκ εεκχκ. 

Αοηυ δε έβζκεκ αζηία κα πενζπέζμοκ αοημί εζξ πμθθάξ πενζπεηείαξ ηαζ 

εθίρεζξ.  

Ψαθ. 105,37 ηαὶ ἔεοζακ ημὺξ οἱμὺξ αὐηκ ηαὶ ηὰξ εοβαηέναξ αὐηκ ημῖξ 

δαζιμκίμζξ  

Ταθ. 105,37 Δεοζίαζακ ημοξ οζμφξ ηςκ ηαζ ηαξ εοβαηέναξ ηςκ εζξ ηα δαζιυκζα, εζξ ηα 

είδςθα.  

Ψαθ. 105,38 ηαὶ ἐλέπεακ αἷια ἀεῶμκ, αἷια οἱκ αὐηκ ηαὶ εοβαηένςκ, ὧκ 

ἔεοζακ ημῖξ βθοπημῖξ Χακαὰκ ηαὶ ἐθμκμηημκήεδ  β ἐκ ημῖξ αἵιαζζ  

Ταθ. 105,38 Δποζακ αίια αεχμκ, ημ αίια δδθαδή ηςκ οζχκ ηαζ ηςκ εοβαηένςκ ηςκ, 

πμο εεοζίαζακ εζξ ηα βθοπηά είδςθα ηςκ Σακακαίςκ, ηαζ έηζζ δ ζενά βδ 

ηςκ εβέιζζε ιε ημ αδζημποιέκμκ αίια ηςκ αεχςκ παζδζχκ ηςκ.  

Ψαθ. 105,39 ηαὶ ἐιζάκεδ ἐκ ημῖξ ἔνβμζξ αὐηκ, ηαὶ ἐπυνκεοζακ ἐκ ημῖξ 

ἐπζηδδεφιαζζκ αὐηκ.  

Ταθ. 105,39 Διμθφκεδ δ βδ ιε ηα απμηνμοζηζηά αοηά ένβα ηςκ ηαζ αοημί 

ελεηνάπδζακ εζξ ηδκ πμνκείακ ιε ηα αιανηςθά ηαζ αδδζαζηζηά ένβα ηςκ.  



Ψαθ. 105,40 ηαὶ ὠνβίζεδ εοιῶ Κφνζμξ ἐπὶ ηὸκ θαὸκ αὐημῦ ηαὶ ἐαδεθφλαημ ηὴκ 

ηθδνμκμιίακ αὐημῦ·  

Ταθ. 105,40 Γζα ημφημ ςνβίζεδ πμθφ μ Θονζμξ εκακηίμκ αοημφ ημο θαμφ, εζζπάεδηε 

ηδκ ηθδνμκμιίακ ημο.  

Ψαθ. 105,41 ηαὶ πανέδςηεκ αὐημὺξ εἰξ πεῖναξ ἐπενκ, ηαὶ ἐηονίεοζακ αὐηκ μἱ 

ιζζμῦκηεξ αὐημφξ.  

Ταθ. 105,41 Ρμοξ πανέδςηε δμφθμοξ εζξ ηα πένζα ηςκ επενχκ ηςκ ηαζ εηείκμζ μζ 

μπμίμζ ημοξ ειζζμφζακ, έβζκακ ηφνζμζ ηαζ αοεέκηαζ ηςκ.  

Ψαθ. 105,42 ηαὶ ἔεθζρακ αὐημὺξ μἱ ἐπενμὶ αὐηκ, ηαὶ ἐηαπεζκχεδζακ ὑπὸ ηὰξ 

πεῖναξ αὐηκ.  

Ταθ. 105,42 Νζ επενμί αοημί ημοξ ηαηέεθζρακ ηαζ έηζζ μζ Ηζναδθίηαζ ηάης απυ ηδκ 

ηονακκίακ εηείκςκ εηαπεζκχεδζακ ηαζ ελδοηεθίζεδζακ.  

Ψαθ. 105,43 πθεμκάηζξ ἐῤῥφζαημ αὐημφξ, αὐημὶ δὲ πανεπίηνακακ αὐηὸκ ἐκ ηῆ 

αμοθῆ αὐηκ ηαὶ ἐηαπεζκχεδζακ ἐκ ηαῖξ ἀκμιίαζξ αὐηκ.  

Ταθ. 105,43 Αθθά πμθθέξ θμνέξ μ Θονζμξ ημοξ εβθφηςζεκ απυ ηζκδφκμοξ μθεενίμοξ. 

Αοημί υιςξ πμθθέξ θμνέξ ημκ επίηνακακ ιε ηαξ πανακυιμοξ επζεοιίαξ 

ηαζ απμθάζεζξ ηςκ ηαζ ελδοηεθίζεδζακ ιέζα εζξ ηαξ πανακμιίαξ ηςκ. 

Ψαθ. 105,44 ηαὶ εἶδε Κφνζμξ ἐκ ηῶ εθίαεζεαζ αὐημφξ, ἐκ ηῶ αὐηὸκ εἰζαημῦζαζ ηξ 

δεήζεςξ αὐηκ·  

Ταθ. 105,44 Θαε' μκ πνυκμκ υιςξ εηαθαζπςνμφκημ ηαζ ηαηεεθίαμκημ εζξ ηαξ 

πενζπεηείαξ ηςκ αοηάξ, μ Θονζμξ έννζλε εοιεκέξ αθέιια πνμξ αοημφξ, 

χζηε κα αημφζδ ηαζ κα ηάιδ δεηηήκ ηδκ πνμζεοπήκ ηςκ.  

Ψαθ. 105,45 ηαὶ ἐικήζεδ ηξ δζαεήηδξ αὐημῦ ηαὶ ιεηειεθήεδ ηαηὰ ηὸ πθεμξ 

ημῦ ἐθέμοξ αὐημῦ  

Ταθ. 105,45 Δκεεοιήεδ ηδκ οπυζπεζζκ, ηδκ μπμίακ είπε δχζεζ πνμξ ημοξ παηνζάνπαξ, 



ηαζ ηαηά ημ άπεζνμκ αοημφ έθεμξ εθοπήεδ δζα ηα δεζκά ημο θαμφ ημο.  

Ψαθ. 105,46 ηαὶ ἔδςηεκ αὐημὺξ εἰξ μἰηηζνιμὺξ ἐκακηίμκ πάκηςκ ηκ 

αἰπιαθςηεοζάκηςκ αὐημφξ.  

Ταθ. 105,46 Δκέπκεοζεκ μίηημκ ηαζ έθεμξ οπέν αοηχκ εζξ ηαξ ηανδίαξ εηείκςκ, πμο 

ημοξ είπακ αζπιαθςηίζεζ.  

Ψαθ. 105,47 ζζμκ ιᾶξ, Κφνζε ὁ Θεὸξ ικ, ηαὶ ἐπζζοκάβαβε ιᾶξ ἐη ηκ 

ἐεκκ ημῦ ἐλμιμθμβήζαζεαζ ηῶ ὀκυιαηί ζμο ηῶ ἁβίῳ, ημῦ 

ἐβηαοπᾶζεαζ ἐκ ηῆ αἰκέζεζ ζμο.  

Ταθ. 105,47 Θαζ διείξ, μζ ηαθαζπςνδιέκμζ απυβμκμζ εηείκςκ, ζε παναηαθμφιεκ, 

Θονζε ηαζ Θεέ ιαξ, ζχζε ιαξ ηαζ ζοκάενμζζέ ιαξ πάθζκ απυ ηα δζάθμνα 

έεκδ εθεοεένμοξ εζξ ηδκ παηνίδα ιαξ, δζα κα δμλμθμβήζςιεκ ημ άβζμκ 

Νκμιά ζμο ηαζ δζα κα έπςιεκ ημ εάννμξ ηαζ ημ δζηαίςια κα ηαοπχιεεα, 

υηζ θαηνεφμιεκ ηαζ φικμφιεκ ζε, ημκ αθδεζκυκ ηαζ άβζμκ Θευκ ιαξ.  

Ψαθ. 105,48 εὐθμβδηὸξ Κφνζμξ ὁ Θεὸξ Ἰζναὴθ ἀπὸ ημῦ αἰκμξ ηαὶ ἕςξ ημῦ 

αἰκμξ. ηαὶ ἐνεῖ πᾶξ ὁ θαυξ· βέκμζημ βέκμζημ. 

Ταθ. 105,48 Γμλαζιέκμξ αξ είκαζ μ Θονζμξ, μ Θευξ ημο ζζναδθζηζημφ θαμφ ζημοξ 

αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Θαζ υθμξ μ θαυξ αξ ακαθςκήζδ “βέκμζημ, βέκμζημ”. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 106 (Μαζ. 107) 

  

Ἀθθδθμφσα. 

Ψαθ. 106,1 λμιμθμβεῖζεε ηῶ Κονίῳ, ὅηζ πνδζηυξ, ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα ηὸ ἔθεμξ 

αὐημῦ·  



Ταθ. 106,1 Γμλμθμβείηε ηαζ εοπανζζηείηε ημκ Θονζμκ δζα ημ άπεζνμκ αοημφ 

ιεβαθείμκ ηαζ ηαξ ακανζειήημοξ εοενβεζίαξ ημο, δζυηζ είκαζ αβαευξ ηαζ 

εοενβεηζηυξ, δ δε εοζπθαβπκία ημο παναιέκεζ ακελάκηθδημξ ζημοξ 

αζχκαξ ηςκ αζχκςκ.  

Ψαθ. 106,2 εἰπάηςζακ μἱ θεθοηνςιέκμζ ὑπὸ Κονίμο, μὓξ ἐθοηνχζαημ ἐη πεζνὸξ 

ἐπενμῦ.  

Ταθ. 106,2 Αξ δζαθαθήζμοκ εηείκμζ, πμο έπμοκ θοηνςεή οπυ ημο Θονίμο, αοημί ημοξ 

μπμίμοξ απδθεοεένςζεκ μ Θονζμξ απυ ηδκ ελμοζίακ ημο επενμφ,  

Ψαθ. 106,3 ηαὶ ἐη ηκ πςνκ ζοκήβαβεκ αὐημφξ, ἀπὸ ἀκαημθκ ηαὶ δοζικ 

ηαὶ αμῤῥᾶ ηαὶ εαθάζζδξ.  

Ταθ. 106,3 ηαζ απυ ηαξ δζαθυνμοξ λέκαξ πχναξ ημοξ επακέθενεκ εζξ ηδκ παηνίδα 

ηςκ, απυ ακαημθχκ ηαζ δοζιχκ, απυ αμννά ηαζ κυημο. 

Ψαθ. 106,4 ἐπθακήεδζακ ἐκ ηῆ ἐνήιῳ ἐκ βῆ ἀκφδνῳ, ὁδὸκ πυθεςξ 

ηαημζηδηδνίμο μὐπ εὗνμκ,  

Ταθ. 106,4 Ξενζεπθακήεδζακ εζξ ηδκ ένδιμκ, εζξ πενζμπήκ, δ μπμία ήημ άκοδνμξ ηαζ 

δεκ έανζζηακ δνυιμκ, πμο εα ημοξ ςδδβμφζεκ εζξ πυθζκ ηαημζημοιέκδκ, 

δζα κα εφνμοκ ζηέβδκ ηαζ ηνμθήκ.  

Ψαθ. 106,5 πεζκκηεξ ηαὶ δζρκηεξ,  ροπὴ αὐηκ ἐκ αὐημῖξ ἐλέθζπε·  

Ταθ. 106,5 Ξεζκχκηεξ ηαζ δζρχκηεξ πενζπθακχκημ εζξ ηδκ ένδιμκ, δ δε γςδ ηςκ 

εηζκδφκεοε κα ζαήζδ ηαζ κα θείρδ.  

Ψαθ. 106,6 ηαὶ ἐηέηναλακ πνὸξ Κφνζμκ ἐκ ηῶ εθίαεζεαζ αὐημφξ, ηαὶ ἐη ηκ 

ἀκαβηκ αὐηκ ἐῤῥφζαημ αὐημὺξ  

Ταθ. 106,6 Κέζα εζξ ηδκ εθίρζκ ηςκ αοηήκ έηναλακ δζα ηδξ πνμζεοπήξ ηςκ πνμξ ημκ 

Θονζμκ ηαζ ημοξ εβθφηςζεκ απυ ηαξ ζοιθμνάξ εηείκαξ.  

Ψαθ. 106,7 ηαὶ ὡδήβδζεκ αὐημὺξ εἰξ ὁδὸκ εὐεεῖακ ημῦ πμνεοεκαζ εἰξ πυθζκ 



ηαημζηδηδνίμο.  

Ταθ. 106,7 Ρμοξ ςδήβδζεκ ζημκ εοεφκ δνυιμκ, δζα κα ιεηααμφκ εζξ πάθζκ 

ηαημζημοιέκδκ.  

Ψαθ. 106,8 ἐλμιμθμβδζάζεςζακ ηῶ Κονίῳ ηὰ ἐθέδ αὐημῦ ηαὶ ηὰ εαοιάζζα 

αὐημῦ ημῖξ οἱμῖξ ηκ ἀκενχπςκ,  

Ταθ. 106,8 Αξ δμλμθμβήζμοκ, θμζπυκ, αοημί ημκ Θονζμκ δζα ηαξ πμθοανίειμοξ πνμξ 

αοημφξ εοενβεζίαξ ημο ηαζ αξ δζαηδνφλμοκ ηα εαοιαζηά αοημφ ένβα εζξ 

ημοξ άθθμοξ ακενχπμοξ.  

Ψαθ. 106,9 ὅηζ ἐπυνηαζε ροπὴκ ηεκὴκ ηαὶ πεζκζακ ἐκέπθδζεκ ἀβαεκ.  

Ταθ. 106,9 Γζυηζ μ Θονζμξ επυνηαζε ροπήκ, πμο είπεκ αδεζάζεζ ηαζ ελακηθδεή απυ 

ηδκ ζηένδζζκ, ηαζ ημοξ πεζκχκηαξ ημοξ εβέιζζεκ απυ αβαεά.  

Ψαθ. 106,10 ηαεδιέκμοξ ἐκ ζηυηεζ ηαὶ ζηζᾷ εακάημο, πεπεδδιέκμοξ ἐκ πηςπείᾳ 

ηαὶ ζζδήνῳ,  

Ταθ. 106,10 Ρμ ίδζμκ έηαιε ηαζ εζξ ημοξ θοθαηζζιέκμοξ, πμο εονίζημκημ εζξ 

ζημηεζκήκ θοθαηήκ, εηεί υπμο ημοξ εαάνοκεκ δ ζηζα ημο εακάημο. Ζζακ 

αοημί δειέκμζ πένζα ηαζ πυδζα ιε ζζδδνά δεζιά. Δγμφζακ ιε ζηενήζεζξ 

ηαζ ηαθαζπςνίαξ.  

Ψαθ. 106,11 ὅηζ πανεπίηνακακ ηὰ θυβζα ημῦ Θεμῦ, ηαὶ ηὴκ αμοθὴκ ημῦ ρίζημο 

πανχλοκακ,  

Ταθ. 106,11 Ρμφημ δέ, δζυηζ είπακ πζηνάκεζ ημκ Θονζμκ ιε ηαξ πανααάζεζξ ηςκ αβίςκ 

εκημθχκ ημο. Δλχνβζζακ ημκ ρζζημκ ηαζ ακηεηάπεδζακ εζξ ηα αβαεά 

αοημφ δζ' εηείκμοξ ζπέδζα.  

Ψαθ. 106,12 ηαὶ ἐηαπεζκχεδ ἐκ ηυπμζξ  ηανδία αὐηκ, ζεέκδζακ, ηαὶ μὐη ἤκ ὁ 

αμδεκ·  

Ταθ. 106,12 Απυ ημοξ πμθθμφξ ηυπμοξ ηαζ ηαξ ηαθαζπςνίαξ ηδξ δμοθείαξ εηαπεζκχεδ 

ηαζ έπαζε ηάεε εάννμξ δ ηανδία ηςκ, ελδκηθήεδζακ ηαζ πανέθοζακ, 



πςνίξ κα οπάνπδ ηακείξ, δζα κα ημοξ αμδεήζδ.  

Ψαθ. 106,13 ηαὶ ἐηέηναλακ πνὸξ Κφνζμκ ἐκ ηῶ εθίαεζεαζ αὐημφξ, ηαὶ ἐη ηκ 

ἀκαβηκ αὐηκ ἔζςζεκ αὐημὺξ  

Ταθ. 106,13 πυ ημ ηνάημξ υιςξ ηδξ ηνμιενάξ αοηήξ ηαηαεθίρεςξ έηναλακ δζα ηδξ 

πνμζεοπήξ ηςκ πνμξ ημκ Θονζμκ ηαζ μ ζπθαβπκζηυξ Θονζμξ ημοξ έζςζεκ 

απυ ηαξ ηαθαζπςνίαξ ηςκ.  

Ψαθ. 106,14 ηαὶ ἐλήβαβεκ αὐημὺξ ἐη ζηυημοξ ηαὶ ζηζᾶξ εακάημο ηαὶ ημὺξ 

δεζιμὺξ αὐηκ δζέῤῥδλεκ.  

Ταθ. 106,14 Ρμοξ έαβαγεκ έλς απυ ηδκ ζημηεζκήκ θοθαηήκ, απυ ηδκ ηαηαεθζπηζηήκ 

ζηζακ ημο εακάημο. Δζπαζε ηα δεζιά απυ ηα πένζα ηαζ ηα πυδζα ηςκ ηαζ 

ημοξ δθεοεένςζε.  

Ψαθ. 106,15 ἐλμιμθμβδζάζεςζακ ηῶ Κονίῳ ηὰ ἐθέδ αὐημῦ ηαὶ ηὰ εαοιάζζα 

αὐημῦ ημῖξ οἱμῖξ ηκ ἀκενχπςκ,  

Ταθ. 106,15 Αξ δμλμθμβήζμοκ, θμζπυκ, αοημί ιε εοβκμιμζφκδκ ημκ Θονζμκ δζα ηα εθέδ 

ηαζ ηαξ εοενβεζίαξ ημο ηαζ αξ δζαθαθήζμοκ εζξ ημοξ άθθμοξ ακενχπμοξ 

ημ εαοιάζζα ένβα ημο Θεμφ. 

Ψαθ. 106,16 ὅηζ ζοκέηνζρε πφθαξ παθηᾶξ ηαὶ ιμπθμὺξ ζζδδνμῦξ ζοκέεθαζεκ.  

Ταθ. 106,16 Γζυηζ μ Θονζμξ, εκ ηδ αβαευηδηί ημο, ζοκέηνζρε ηαξ παθηίκαξ πφθαξ ηςκ 

θοθαηχκ ηςκ ηαζ ημοξ ζζδδνμφξ ιμπθμφξ ημοξ εενοιιάηζζε.  

Ψαθ. 106,17 ἀκηεθάαεημ αὐηκ ἐλ ὁδμῦ ἀκμιίαξ αὐηκ, δζὰ βὰν ηὰξ ἀκμιίαξ 

αὐηκ ἐηαπεζκχεδζακ·  

Ταθ. 106,17 Ρμοξ ακέζονεκ μ Θονζμξ ιε ηδκ πακημδοκαιμκ δελζάκ ημο απυ ημκ 

δνυιμκ ηςκ πανακμιζχκ ηςκ, δζυηζ αοημί ελ αζηίαξ ηςκ πανακμιζχκ ηςκ 

οπέζηδζακ αοηάξ ηαξ ηαπεζκχζεζξ.  

Ψαθ. 106,18 πᾶκ ανια ἐαδεθφλαημ  ροπὴ αὐηκ, ηαὶ ἢββζζακ ἕςξ ηκ ποθκ 



ημῦ εακάημο·  

Ταθ. 106,18 Δλ αζηίαξ ηςκ θμαενχκ ηαθαζπςνζχκ ηςκ εηυπδηεκ δ υνελίξ ηςκ. 

Απεζηνέθμκημ ιε αδδίακ ηάεε θαβδηυκ ηαζ έθεαζακ έηζζ έςξ εζξ ηαξ 

πφθαξ ημο άδμο.  

Ψαθ. 106,19 ηαὶ ἐηέηναλακ πνὸξ Κφνζμκ ἐκ ηῶ εθίαεζεαζ αὐημφξ, ηαὶ ἐη ηκ 

ἀκαβηκ αὐηκ ἔζςζεκ αὐημφξ,  

Ταθ. 106,19 Αθθά ηαε' μκ πνυκμκ ηυζμκ πμθφ εεθίαμκημ, έηναλακ ιε εενιήκ 

πνμζεοπήκ πνμξ ημκ Θονζμκ ηαζ μ Θονζμξ ημοξ απήθθαλεκ απυ ηαξ 

θμαενάξ αοηάξ ακάβηαξ ηςκ.  

Ψαθ. 106,20 ἀπέζηεζθε ηὸκ θυβμκ αὐημῦ ηαὶ ἰάζαημ αὐημὺξ ηαὶ ἐῤῥφζαημ αὐημὺξ 

ἐη ηκ δζαθεμνκ αὐηκ.  

Ταθ. 106,20 Υξ δζαηαβήκ έζηεζθε ημκ θυβμκ ημο, μ μπμίμξ ηαζ ημοξ εεενάπεοζε. Ρμοξ 

έζςζεκ απυ ηα ηαηά, ηα μπμία ημοξ έθεεζνακ ηαζ ημοξ έθοςκακ.  

Ψαθ. 106,21 ἐλμιμθμβδζάζεςζακ ηῶ Κονίῳ ηὰ ἐθέδ αὐημῦ ηαὶ ηὰ εαοιάζζα 

αὐημῦ ημῖξ οἱμῖξ ηκ ἀκενχπςκ  

Ταθ. 106,21 Αξ δμλμθμβήζμοκ, θμζπυκ, ηαζ αοημί ιε εοβκςιμζφκδκ ηαξ αιεηνήημοξ 

εοενβεζίαξ ημο Θεμφ ηαζ αξ δζαθαθήζμοκ ζημοξ άθθμοξ ακενχπμοξ ηαξ 

εαοιαημονβζηάξ εκενβείαξ εηείκμο.  

Ψαθ. 106,22 ηαὶ εοζάηςζακ αὐηῶ εοζίακ αἰκέζεςξ ηαὶ ἐλαββεζθάηςζακ ηὰ ἔνβα 

αὐημῦ ἐκ ἀβαθθζάζεζ.  

Ταθ. 106,22 Αξ πνμζθένμοκ πνμξ αοηυκ εοζίακ δμλμθμβίαξ ηαζ αξ ανμκημθςκήζμοκ 

ηα ένβα ημο βειάημζ αβαθθίαζζκ ηαζ εοθνμζφκδκ.  

Ψαθ. 106,23 μἱ ηαηαααίκμκηεξ εἰξ εάθαζζακ ἐκ πθμίμζξ, πμζμῦκηεξ ἐνβαζίακ ἐκ 

ὕδαζζ πμθθμῖξ,  

Ταθ. 106,23 Δπίζδξ αοημί, πμο ηαηεααίκμοκ εζξ ηδκ εάθαζζακ ηαζ ηαλζδεφμοκ ιε 



πθμία ηαζ δζαζπίγμοκ πεθάβδ ιεβάθα, υπμο δ ενβαζία ηςκ ημοξ ηαθεί,  

Ψαθ. 106,24 αὐημὶ εἶδμκ ηὰ ἔνβα Κονίμο ηαὶ ηὰ εαοιάζζα αὐημῦ ἐκ ηῶ αοεῶ.  

Ταθ. 106,24 αοημί είδακ ηα ένβα ημο Θονίμο ηαζ ηα εαοιάζζα αοημφ εζξ ηαξ ααεείαξ 

εαθάζζαξ.  

Ψαθ. 106,25 εἶπε, ηαὶ ἔζηδ πκεῦια ηαηαζβίδμξ, ηαὶ ὑρχεδ ηὰ ηφιαηα αὐηξ·  

Ταθ. 106,25 Δίδμκ υηζ μ Θονζμξ δζέηαλε ηαζ αιέζςξ εζδηχεδ ζθμδνυξ ηαηαζβίδμξ 

άκειμξ ηαζ ακορχεδζακ ηα ηφιαηα ηδξ εαθάζζδξ.  

Ψαθ. 106,26 ἀκαααίκμοζζκ ἕςξ ηκ μὐνακκ ηαὶ ηαηαααίκμοζζκ ἕςξ ηκ 

ἀαφζζςκ,  ροπὴ αὐηκ ἐκ ηαημῖξ ἐηήηεημ·  

Ταθ. 106,26 Ακεααίκμοκ ιε ηα πθμία ηςκ επάκς εζξ ηδκ ημνοθήκ ηςκ ηοιάηςκ έςξ εζξ 

ηα κέθδ ημο μονακμφ ηαζ ηαηαααίκμοκ έςξ εζξ ηα αάεδ ηςκ εαθαζζίςκ 

ααφζζςκ. Ζ ροπή ηςκ έθοςκε απυ θυαμκ ειπνυξ εζξ ηα θμαενά αοηά 

ζδιεία.  

Ψαθ. 106,27 ἐηανάπεδζακ, ἐζαθεφεδζακ ὡξ ὁ ιεεφςκ, ηαὶ πᾶζα  ζμθία αὐηκ 

ηαηεπυεδ·  

Ταθ. 106,27 Θαηεθήθεδζακ απυ γάθδκ, εηνίηθζγακ ελ αζηίαξ ηδξ ηνζηοιίαξ ςζάκ 

ιεεοζιέκμζ, υθδ δε δ καοηζηή ηςκ βκχζζξ ηαζ πείνα απεδείπεδ άπνδζημξ, 

ελδθακίζεδ.  

Ψαθ. 106,28 ηαὶ ἐηέηναλακ πνὸξ Κφνζμκ ἐκ ηῶ εθίαεζεαζ αὐημφξ, ηαὶ ἐη ηκ 

ἀκαβηκ αὐηκ ἐλήβαβεκ αὐημὺξ  

Ταθ. 106,28 Δηναλακ ηαζ αοημί πνμξ ημκ Θονζμκ, ηαε' μκ πνυκμκ εηαθαζπςνμφκημ απυ 

ηδκ ηνζηοιίακ, ηαζ μ Θονζμξ ημοξ έαβαθεκ απυ ηδκ επζηίκδοκμκ αοηήκ 

πενζπέηεζάκ ηςκ.  

Ψαθ. 106,29 ηαὶ ἐπέηαλε ηῆ ηαηαζβίδζ, ηαὶ ἔζηδ εἰξ αὔνακ, ηαὶ ἐζίβδζακ ηὰ 

ηφιαηα αὐηξ·  



Ταθ. 106,29 Γζυηζ δζέηαλε ηδκ ηαηαζβίδα ηδξ εαθάζζδξ ηαζ εζηαιάηδζε ηαζ 

ιεηεαθήεδ εζξ θεπηήκ εοπάνζζημκ αφνακ. Θαζ δνέιδζακ ηα ηφιαηα ηδξ 

εαθάζζδξ.  

Ψαθ. 106,30 ηαὶ εὐθνάκεδζακ, ὅηζ ζφπαζακ, ηαὶ ὡδήβδζεκ αὐημὺξ ἐπὶ θζιέκα 

εεθήιαημξ αὐημῦ.  

Ταθ. 106,30 Νζ καφηαζ ηαζ υζμζ άθθμζ ήζακ εζξ ηα πθμία εβέιζζακ απυ πανάκ ηαζ 

εοθνμζφκδκ, δζυηζ δζφπαζακ απυ ηδκ ηαναπήκ ηδξ ηνζηοιίαξ. Θαζ μ 

Θονζμξ ημοξ ςδήβδζεκ αζθαθείξ ζημκ θζιέκα, πμο ήεεθε.  

Ψαθ. 106,31 ἐλμιμθμβδζάζεςζακ ηῶ Κονίῳ ηὰ ἐθέδ αὐημῦ ηαὶ ηὰ εαοιάζζα 

αὐημῦ ημῖξ οἱμῖξ ηκ ἀκενχπςκ.  

Ταθ. 106,31 Αξ δμλμθμβήζμοκ, θμζπυκ, ηαζ αοημί ημκ Θονζμκ δζα ηα πμθοάνζεια εθέδ 

ημο. Αξ δζαθαθήζμοκ ηαζ ζημοξ άθθμοξ ακενχπμοξ ηα εαοιάζζα αοημφ 

ένβα.  

Ψαθ. 106,32 ὑρςζάηςζακ αὐηὸκ ἐκ ἐηηθδζίᾳ θαμῦ ηαὶ ἐκ ηαεέδνᾳ πνεζαοηένςκ 

αἰκεζάηςζακ αὐηυκ.  

Ταθ. 106,32 Αξ ημκ ιεβαθφκμοκ ηαζ αξ ημκ ελορχζμοκ εζξ ζοβηέκηνςζζκ πθήεμοξ 

θαμφ ηαζ αξ ράθμοκ πνμξ αοηυκ αίκμκ ηαζ ςδήκ δμλμθμβίαξ, εζξ ηυπμκ 

μπμφ ζοκεδνζάγμοκ μζ πνεζαφηενμζ ηαζ μζ άνπμκηεξ. 

Ψαθ. 106,33 ἔεεημ πμηαιμὺξ εἰξ ἔνδιμκ ηαὶ δζελυδμοξ ὑδάηςκ εἰξ δίρακ,  

Ταθ. 106,33 Αοηυξ ελήνακε πμηαιμφξ ηαζ ιεηέααθε ηαξ ημίηαξ αοηχκ εζξ ένδιμκ 

πενζμπήκ, ηαζ ηαξ πδβάξ, απυ υπμο ακέαθογακ άθεμκα φδαηα, ιεηέααθεκ 

εζξ έηηαζζκ άκοδνμκ ηαζ δζραζιέκδκ.  

Ψαθ. 106,34 βκ ηανπμθυνμκ εἰξ ἅθιδκ ἀπὸ ηαηίαξ ηκ ηαημζημφκηςκ ἐκ αὐηῆ.  

Ταθ. 106,34 Κεηέααθε βδκ εφθμνμκ ηαζ ηανπμθυνμκ εζξ αθιονυκ αάθημκ ελ αζηίαξ 

ηδξ ηαηίαξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ.  

Ψαθ. 106,35 ἔεεημ ἔνδιμκ εἰξ θίικαξ ὑδάηςκ ηαὶ βκ ἄκοδνμκ εἰξ δζελυδμοξ 



ὑδάηςκ.  

Ταθ. 106,35 Δλ ακηζεέημο ιεηέααθε πχνακ άκοδνμκ, ένδιμκ ηαζ άβμκμκ, εζξ θίικαξ 

οδάηςκ ηαζ πχνακ δζραζιέκδκ εζξ πδβάξ οδάηςκ.  

Ψαθ. 106,36 ηαὶ ηαηῴηζζεκ ἐηεῖ πεζκκηαξ, ηαὶ ζοκεζηήζακημ πυθεζξ ηαημζηεζίαξ  

Ταθ. 106,36 Δηεί μ Θονζμξ εβηαηέζηδζεκ ακενχπμοξ, μζ μπμίμζ επεζκμφζακ ηαζ μζ 

μπμίμζ έηηζζακ πυθεζξ, δζα κα ηαημζημφκ.  

Ψαθ. 106,37 ηαὶ ἔζπεζνακ ἀβνμὺξ ηαὶ ἐθφηεοζακ ἀιπεθκαξ ηαὶ ἐπμίδζακ 

ηανπὸκ βεκκήιαημξ,  

Ταθ. 106,37 Δζπεζνακ εηεί αβνμφξ, εθφηεοζακ αιπέθζα, πανήβαβακ βεκκήιαηα ηαζ 

ηανπμφξ απυ ηα ηαθθζενβδεέκηα εδάθδ.  

Ψαθ. 106,38 ηαὶ εὐθυβδζεκ αὐημφξ, ηαὶ ἐπθδεφκεδζακ ζθυδνα, ηαὶ ηὰ ηηήκδ 

αὐηκ μὐη ἐζιίηνοκε.  

Ταθ. 106,38 Ν Θονζμξ ημοξ δοθυβδζε ηαζ επθδεφκεδζακ αοημί πάνα πμθφ, ηαζ ηα 

ηαημζηίδζα γχα ηςκ έβζκακ πμθοάνζεια.  

Ψαθ. 106,39 ηαὶ ὠθζβχεδζακ ηαὶ ἐηαηχεδζακ ἀπὸ εθίρεςξ ηαηκ ηαὶ ὀδφκδξ.  

Ταθ. 106,39 Δκ ης ιεηαλφ ςθζβυζηεοζακ εζξ ανζειυκ, δζυηζ εηαημπάεδζακ ηαζ 

εδεζκμπάεδζακ, απυ ημοξ πυκμοξ ηαζ ηαξ ζοιθμνάξ, ηαξ μπμίαξ ηαημί 

άκενςπμζ, πμο επήθεμκ εκακηίμκ ηςκ, ημοξ επνμηάθεζακ.  

Ψαθ. 106,40 ἐλεπφεδ ἐλμοδέκςζζξ ἐπ᾿ ἄνπμκηαξ αὐηκ, ηαὶ ἐπθάκδζεκ αὐημὺξ ἐκ 

ἀαάηῳ ηαὶ μὐπ ὁδῶ.  

Ταθ. 106,40 Αθθά απυ ημκ Θευκ ελαπεζηάθδ εηιδδέκζζζξ ηαζ ελεοηεθζζιυξ εκακηίμκ 

ηςκ ανπυκηςκ· ημοξ δκάβηαζε κα πθακχκηαζ εζξ ιένδ άααηα ηαζ υπζ εζξ 

δνυιμκ ααηυκ ηαζ βκςζηυκ.  

Ψαθ. 106,41 ηαὶ ἐαμήεδζε πέκδηζ ἐη πηςπείαξ ηαὶ ἔεεημ ὡξ πνυααηα παηνζάξ.  



Ταθ. 106,41 Δαμήεδζεκ μ Θευξ ημκ πηςπυκ θαυκ, δζα κα απαθθαβή απυ ηδκ πηςπείακ, 

δ μπμία ημκ ειάζηζγεκ, ηαζ απμηαηέζηδζε ηαξ μζημβεκείαξ ηςκ 

πμθοπθδεείξ ςζάκ πμίικζα πνμαάηςκ.  

Ψαθ. 106,42 ὄρμκηαζ εὐεεῖξ ηαὶ εὐθνακεήζμκηαζ, ηαὶ πᾶζα ἀκμιία ἐιθνάλεζ ηὸ 

ζηυια αὐηξ.  

Ταθ. 106,42 Νζ δίηαζμζ άκενςπμζ εα ίδμοκ υθα αοηά ηα εαοιάζζα ένβα ηδξ 

αβαευηδηαξ, ηδξ δζηαζμζφκδξ ηαζ ηδξ πακημδοκαιίαξ ημο Θεμφ ηαζ εα 

εοθνακεμφκ. Δλ ακηζεέημο υιςξ ηάεε πανάκμιμξ εα ηθείζδ ημ ζηυια 

ημο ηαηεκηνμπζαζιέκμξ. 

Ψαθ. 106,43 ηίξ ζμθὸξ ηαὶ θοθάλεζ ηαῦηα ηαὶ ζοκήζεζ ηὰ ἐθέδ ημῦ Κονίμο; 

Ταθ. 106,43 Ξμζυξ είκαζ ζμθυξ ηαζ ζοκεηυξ άκενςπμξ, μ μπμίμξ εα ηδνήζδ αοηά ηαζ 

εα ηαηακμήζδ ηδκ άπεζνμκ εοζπθαβπκίακ ημο Θονίμο; 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 107 (Μαζ. 108) 

  

ᾨδὴ ραθιμῦ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 107,2 ημίιδ  ηανδία ιμο, ὁ Θευξ, ἑημίιδ  ηανδία ιμο, ᾄζμιαζ ηαὶ 

ραθ ἐκ ηῆ δυλῃ ιμο.  

Ταθ. 107,2 Δίκαζ έημζιδ δ ηανδζά ιμο, ς Θεέ ιμο, είκαζ έημζιδ, δζα κα ράθθς ιε ηδκ 

θςκήκ ιμο πνμξ δυλακ ζμο, κα παίγς ιμοζζηά υνβακα ιε υθδκ ιμο ηδκ 

ροπήκ.  

Ψαθ. 107,3 ἐλεβένεδηζ, ραθηήνζμκ ηαὶ ηζεάνα· ἐλεβενεήζμιαζ ὄνενμο.  

Ταθ. 107,3 Πδης επάκς, ροπή ιμο, ηαζ ζεζξ ιμοζζηά ιμο υνβακα, θφνα ηαζ ηζεάνα, 



ζδηςεήηε, δζα κα οικμθμβήζεηε ημκ Θευκ. Λαζ, εα ζδηςεχ θίακ πνςσ δζα 

κα ράθθς πνμξ ημκ Θευκ ιμο.  

Ψαθ. 107,4 ἐλμιμθμβήζμιαί ζμζ ἐκ θαμῖξ, Κφνζε, ραθ ζμζ ἐκ ἔεκεζζκ,  

Ταθ. 107,4 Θα ζε δμλμθμβήζς, Θονζε, εκ ιέζς θαχκ. Θα ράθθς εζξ δυλακ ζμο εκ 

ιέζς ηςκ άθθςκ εεκχκ.  

Ψαθ. 107,5 ὅηζ ιέβα ἐπάκς ηκ μὐνακκ ηὸ ἔθευξ ζμο ηαὶ ἕςξ ηκ κεθεθκ  

ἀθήεεζά ζμο.  

Ταθ. 107,5 Γζυηζ δ εοζπθαβπκία ζμο είκαζ ιεβάθδ ηαζ απνμζιέηνδηνξ. ρχκεηαζ 

οπενάκς απυ ημοξ μονακμφξ. Κέπνζ ηςκ κεθεθχκ θεάκεζ δ αθήεεζά ζμο 

ηαζ δ αλζμπζζηία ζμο. 

Ψαθ. 107,6 ὑρχεδηζ ἐπὶ ημὺξ μὐνακμφξ, ὁ Θευξ, ηαὶ ἐπὶ πᾶζακ ηὴκ βκ  δυλα 

ζμο.  

Ταθ. 107,6 Αξ ορςεή ημ ιεβαθείμκ ζμο επάκς ζημοξ μονακμφξ, ς Θεέ ιμο, ηαζ δ 

δυλα ζμο αξ απθςεή εζξ μθυηθδνμκ ηδκ μζημοιέκδκ.  

Ψαθ. 107,7 ὅπςξ ἂκ ῥοζεζζκ μἱ ἀβαπδημί ζμο, ζζμκ ηῆ δελζᾷ ζμο ηαὶ 

ἐπάημοζυκ ιμο.  

Ταθ. 107,7 Θαιε αζζεδηήκ ηδκ έκδμλμκ ειθάκζζίκ ζμο, Θονζε, δζα κα βθοηχζμοκ μζ 

αβαπδημί ζμο Ημοδαίμζ απυ ημοξ ηζκδφκμοξ. Κε ηδκ πακημδφκαιμκ 

δελζάκ ζμο ζχζμκ ιε ηαζ ηάιε δεηηήκ ηδκ πνμζεοπήκ ιμο. 

Ψαθ. 107,8 ὁ Θεὸξ ἐθάθδζεκ ἐκ ηῶ ἁβίῳ αὐημῦ· ὑρςεήζμιαζ ηαὶ δζαιενζ 

Σίηζια, ηαὶ ηὴκ ημζθάδα ηκ ζηδκκ δζαιεηνήζς·  

Ταθ. 107,8 Ν Θευξ απήκηδζε ιε επζζδιυηδηα. Δθάθδζεκ εηεί ζημ άβζμκ 

εοζζαζηήνζυκ ημο ηαζ είπε· Θα δείλς ημ ιεβαθείμκ ηαζ ηδκ δφκαιίκ ιμο, 

εα δζαιμζνάζς εζξ ζαξ ηδκ Ποπέι, πμο εονίζηεηαζ πνμξ δοζιάξ ημο 

Ημνδάκμο, εα ιεηνήζς ηαζ εα ζαξ παναπςνήζς ηδκ ημζθάδα ηςκ 

ζηδκχκ, πμο εονίζηεηαζ πένακ ημο Ημνδάκμο. Νθυηθδνμκ ηδκ 



Ξαθαζζηίκδκ εα ηδκ ιεηνήζς ηαζ εα ηδκ πανίζς εζξ ζαξ.  

Ψαθ. 107,9 ἐιυξ ἐζηζ Γαθαάδ, ηαὶ ἐιυξ ἐζηζ Μακαζζξ, ηαὶ θναὶι ἀκηίθδρζξ 

ηξ ηεθαθξ ιμο, Ἰμφδαξ ααζζθεφξ ιμο,  

Ταθ. 107,9 Γζυηζ εζξ ειέ ακήηεζ δ πχνα Γαθαάδ. Ηδζηή ιμο πχνα είκαζ δ πενζμπή 

Κακαζζή δ πένακ ημο Ημνδάκμο. Ζ εκηεφεεκ ημο Ημνδάκμο θοθή ημο 

Δθναίι, δ πνμζηαζία ηαζ ημ ηνάκμξ ηδξ ηεθαθήξ ιμο, υπςξ επίζδξ ηαζ δ 

θοθή Ημφδα, απυ ηδκ μπμίακ πνμένπμκηαζ μζ ααζζθείξ ημο θαμφ ιμο.  

Ψαθ. 107,10 Μςὰα θέαδξ ηξ ἐθπίδμξ ιμο, ἐπὶ ηὴκ Ἰδμοιαίακ ἐπζααθ ηὸ 

ὑπυδδιά ιμο, ἐιμὶ ἀθθυθοθμζ ὑπεηάβδζακ.  

Ταθ. 107,10 Νζ Κςααίηαζ εα ηαπεζκςεμφκ, εα βίκμοκ θεηάκδ πμδμκζρίιαημξ δζα ημκ 

εθπζδμθυνμκ θαυκ ιμο, ηαζ ζημοξ Ηδμοιαίμοξ εα απθχζς ηδκ ηονζανπίακ 

ιμο. Δζξ ειέ εα οπμηαπεμφκ μζ Φζθζζηαίμζ. 

Ψαθ. 107,11 ηίξ ἀπάλεζ ιε εἰξ πυθζκ πενζμπξ; ἠ ηίξ ὁδδβήζεζ ιε ἕςξ ηξ 

Ἰδμοιαίαξ;  

Ταθ. 107,11 Αοηά είπεξ, Θονζε. Ξμζυξ ηχνα εα ιε θένδ κζηδηήκ εζξ πενζηεζπζζιέκδκ 

πυθζκ, υπςξ είκαζ δ πνςηεφμοζα ηδξ Ηδμοιαίαξ; Ξμζυξ εα ιε μδδβήζδ 

έςξ εζξ ηδκ πχνακ ηήίξ Ηδμοιαίαξ;  

Ψαθ. 107,12 μὐπὶ ζφ, ὁ Θευξ, ὁ ἀπςζάιεκμξ ιᾶξ; ηαὶ μὐη ἐλεθεφζῃ, ὁ Θευξ, ἐκ 

ηαῖξ δοκάιεζζκ ικ;  

Ταθ. 107,12 Πο, Θονζε, δεκ εα είζαζ μ μδδβυξ ιμο, ζο μ μπμίμξ πνμδβμοιέκςξ ιαξ 

είπεξ απμιαηνφκεζ απυ ημκηά ζμο; Πο μ Θευξ ιμο δεκ εα ελέθεδξ ιαγή ιε 

ηαξ ζηναηζςηζηάξ ιαξ δοκάιεζξ, δζα κα ιαξ μδδβήζδξ εζξ κίηαξ;  

Ψαθ. 107,13 δὸξ ιῖκ αμήεεζακ ἐη εθίρεςξ, ηαὶ ιαηαία ζςηδνία ἀκενχπμο.  

Ταθ. 107,13 Γμξ ιαξ, θμζπυκ, αμήεεζακ εζξ ηδκ πανμφζακ εθίρζκ, δζυηζ είκαζ ιάηαζμκ 

κα πενζιέκςιεκ ζςηδνίακ ηαζ αμήεεζακ απυ ακενχπμοξ.  

Ψαθ. 107,14 ἐκ ηῶ Θεῶ πμζήζςιεκ δφκαιζκ, ηαὶ αὐηὸξ ἐλμοδεκχζεζ ημὺξ 



ἐπενμὺξ ικ. 

Ταθ. 107,14 Κε ηδκ αμήεεζακ ημο Θεμφ εα εκενβήζςιεκ ιε δφκαιζκ ηαζ εα 

κζηήζςιεκ. Θαζ αοηυξ ιυκμξ εα εηιδδεκίζδ ηαζ εα ελεοηεθίζδ ημοξ 

επενμφξ ιαξ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 108 (Μαζ. 109) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ραθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 108,1 Ὁ Θευξ, ηὴκ αἴκεζίκ ιμο ιὴ παναζζςπήζῃξ,  

Ταθ. 108,1 Υ Θεέ ιμο, ιδ ζζςπήζδξ ειπνυξ εζξ ηδκ πνμζεοπήκ, ηδκ μπμίακ ιεηά 

δμλμθμβίαξ απεοεφκς πνμξ ζέ.  

Ψαθ. 108,2 ὅηζ ζηυια ἁιανηςθμῦ ηαὶ ζηυια δμθίμο ἐπ᾿ ἐιὲ κμίπεδ, ἐθάθδζακ 

ηαη᾿ ἐιμῦ βθχζζῃ δμθίᾳ  

Ταθ. 108,2 Γζυηζ ζηυια αιανηςθμφ ηαζ δμθίμο ακενχπμο δκμίπεδ εκακηίμκ ιμο. 

Ακδνεξ αζεαείξ ηαζ πμκδνμί εζηνάθδζακ εκακηίμκ ιμο ιε δμθίακ 

βθχζζακ.  

Ψαθ. 108,3 ηαὶ θυβμζξ ιίζμοξ ἐηφηθςζάκ ιε ηαὶ ἐπμθέιδζάκ ιε δςνεάκ.  

Ταθ. 108,3 Κε πενζεηφηθςζακ ιε θυβζα ιίζμοξ ηαζ ιε πμθειμφκ πςνίξ ηαιιίακ 

αζηίακ ηαζ αθμνιήκ.  

Ψαθ. 108,4 ἀκηὶ ημῦ ἀβαπᾶκ ιε ἐκδζέααθθυκ ιε, ἐβὼ δὲ πνμζδοπυιδκ·  

Ταθ. 108,4 Ακηί κα ιε αβαπμφκ δζα ηδκ ηαθςζφκδκ ιμο, ιε ζοημθακημφζακ· εβχ δε 

πνμζδοπυιδκ δζ' αοημφξ.  



Ψαθ. 108,5 ηαὶ ἔεεκημ ηαη᾿ ἐιμῦ ηαηὰ ἀκηὶ ἀβαεκ ηαὶ ιῖζμξ ἀκηὶ ηξ 

ἀβαπήζεχξ ιμο.  

Ταθ. 108,5 Κμο ακηαπέδςζακ ηαηά ακηί αβαεχκ ηαζ ιίζμξ ακηί ηδξ αβάπδξ, πμο 

έηνεθα πνμξ αοημφξ.  

Ψαθ. 108,6 ηαηάζηδζμκ ἐπ᾿ αὐηὸκ ἁιανηςθυκ, ηαὶ δζάαμθμξ ζηήης ἐη δελζκ 

αὐημῦ·  

Ταθ. 108,6 Βαθε αζεαή ηαζ ζηθδνυκ αοεέκηδκ επάκς εζξ ηδκ ηεθαθήκ ημο ηονίςξ 

οπεοεφκμο δζα ηδκ άδζημκ αοηήκ ηαηαθμνάκ ηαζ απυ ηα δελζά ημο αξ 

ζηαεή δζααμθζηυξ ηαηήβμνμξ.  

Ψαθ. 108,7 ἐκ ηῶ ηνίκεζεαζ αὐηὸκ ἐλέθεμζ ηαηαδεδζηαζιέκμξ, ηαὶ  πνμζεοπὴ 

αὐημῦ βεκέζες εἰξ ἁιανηίακ.  

Ταθ. 108,7 Νηακ αοηυξ εα δζηάγεηαζ, είεε κα ελέθεδ ηαηαδζηαζιέκμξ ηαζ δ 

πνμζεοπή, ηδκ μπμίακ εζξ ηδκ χνακ αοηήκ ηδξ ακάβηδξ εα ηάιδ, αξ 

ηαηαθμβζζεή εζξ αοηυκ ςξ αιανηία ηαζ αξ βίκδ εζξ ηαηαδίηδκ ημο.  

Ψαθ. 108,8 βεκδεήηςζακ αἱ ιέναζ αὐημῦ ὀθίβαζ, ηαὶ ηὴκ ἐπζζημπὴκ αὐημῦ 

θάαμζ ἕηενμξ.  

Ταθ. 108,8 Αζ διέναζ ηδξ γςήξ ημο αξ βίκμοκ μθίβαζ ηαζ ημ αλίςιά ημο είεε κα ημ 

πάνδ άθθμξ.  

Ψαθ. 108,9 βεκδεήηςζακ μἱ οἱμὶ αὐημῦ ὀνθακμὶ ηαὶ  βοκὴ αὐημῦ πήνα·  

Ταθ. 108,9 Ννθακά ηαζ απνμζηάηεοηα αξ ιείκμοκ ηα παζδζά ημο, πήνα αξ ιείκεζ δ 

βοκαίηα ημο.  

Ψαθ. 108,10 ζαθεουιεκμζ ιεηακαζηήηςζακ μἱ οἱμὶ αὐημῦ ηαὶ ἐπαζηδζάηςζακ, 

ἐηαθδεήηςζακ ἐη ηκ μἰημπέδςκ αὐηκ.  

Ταθ. 108,10 Ρα παζδζά ημο απυ ηυπμο εζξ ηυπμκ ιεηαθενυιεκα αξ βίκμοκ επαίηαζ. Αξ 

εηδζςπεμφκ απυ ηα ηνδικζζιέκα ζπίηζα ηςκ.  



Ψαθ. 108,11 ἐλενεοκδζάης δακεζζηὴξ πάκηα, ὅζα ὑπάνπεζ αὐηῶ, ηαὶ 

δζανπαζάηςζακ ἀθθυηνζμζ ημὺξ πυκμοξ αὐημῦ·  

Ταθ. 108,11 Ν δακεζζηήξ αξ ενεοκήζδ ηαζ αξ ηαηαβνάρδ υθα υζα ακήημοκ εζξ αοηυκ, 

ηαζ λέκμζ άκενςπμζ αξ δζανπάζμοκ ημοξ ηυπμοξ ηςκ πεζνχκ ημο.  

Ψαθ. 108,12 ιὴ ὑπανλάης αὐηῶ ἀκηζθήπηςν, ιδδὲ βεκδεήης μἰηηίνιςκ ημῖξ 

ὀνθακμῖξ αὐημῦ·  

Ταθ. 108,12 Αξ ιδ οπάνλδ άκενςπμξ κα ημκ αμδεήζδ εζξ ηδκ ζοιθμνάκ ημο αοηήκ, 

μφηε ηακείξ δζα κα θοπδεή ηα μνθακά ημο.  

Ψαθ. 108,13 βεκδεήης ηὰ ηέηκα αὐημῦ εἰξ ἐλμθυενεοζζκ, ἐκ βεκεᾷ ιζᾷ 

ἐλαθεζθεείδ ηὸ ὄκμια αὐημῦ.  

Ταθ. 108,13 Αξ ελμθμενεοεμφκ ηα παζδζά ημο, χζηε ημ υκμιά ημο κα ζαήζδ, πςνίξ κα 

θεάζδ εζξ δεφηενμκ βεκεάκ ηέηκςκ.  

Ψαθ. 108,14 ἀκαικδζεείδ  ἀκμιία ηκ παηένςκ αὐημῦ ἔκακηζ Κονίμο, ηαὶ  

ἁιανηία ηξ ιδηνὸξ αὐημῦ ιὴ ἐλαθεζθεείδ·  

Ταθ. 108,14 Δίεε κα ιείκμοκ μθμθάκενμζ ηαζ αθδζιυκδημζ εκχπζμκ ημο Θονίμο, μπζ 

ιυκμκ αζ ζδζηαί ημο αιανηίαζ αθθά ηαζ αζ αιανηίαζ ηςκ πνμβυκςκ ημο. Αξ 

ιδ δζαβναθμφκ υζα διάνηδζεκ δ ιδηένα ημο, χζηε ηαζ δζα ηαξ 

πνμβμκζηάξ πανααάζεζξ κα ηζιςνδεή εη ιένμοξ ημο Θεμφ.  

Ψαθ. 108,15 βεκδεήηςζακ ἐκακηίμκ Κονίμο δζαπακηυξ, ηαὶ ἐλμθμενεοεείδ ἐη βξ 

ηὸ ικδιυζοκμκ αὐηκ,  

Ταθ. 108,15 Αξ παναιέκμοκ πάκημηε εκχπζμκ ημο Θονίμο υθαζ αοηαί αζ αιανηίαζ, δζα 

κα επζζφνμοκ ηδκ εείακ μνβήκ, χζηε κα ελμθμενεοεή μπυ ηαξ ημζκςκίαξ 

ηςκ ακενχπςκ δ ικήιδ αοημφ, ιε ημοξ πνμβυκμοξ ηαζ ημοξ απμβυκμοξ 

ημο.  

Ψαθ. 108,16 ἀκε᾿ ὧκ μὐη ἐικήζεδ πμζζαζ ἔθεμξ ηαὶ ηαηεδίςλεκ ἄκενςπμκ 

πέκδηα ηαὶ πηςπὸκ ηαὶ ηαηακεκοβιέκμκ ηῆ ηανδίᾳ ημῦ εακαηζαζ.  



Ταθ. 108,16 Γζυηζ δεκ εζηέθεδ ηαζ δεκ απεθάζζζε κα θακή εφζπθαβπκμξ, αθθά 

ημοκακηίμκ ηαηεδίςλεκ άκενςπμκ δοζηοπή, πηςπυκ, ηαηαθοπδιέκμκ εζξ 

ηδκ ηανδίακ, δζα κα ημκ ελμκηχζδ.  

Ψαθ. 108,17 ηαὶ βάπδζε ηαηάνακ, ηαὶ ἣλεζ αὐηῶ· ηαὶ μὐη εέθδζεκ εὐθμβίακ, 

ηαὶ ιαηνοκεήζεηαζ ἀπ᾿ αὐημῦ.  

Ταθ. 108,17 Ν επενυξ ιμο δβάπδζε ηδκ ηαηάνακ, ηαζ εα πέζδ επάκς ημο αοηή. Γεκ 

δεέθδζε ηδκ εοθμβίακ ηαζ δζα ημφημ δ εοθμβία εα απμιαηνοκεή απυ 

αοηυκ.  

Ψαθ. 108,18 ηαὶ ἐκεδφζαημ ηαηάνακ ὡξ ἱιάηζμκ, ηαὶ εἰζθεεκ ὡζεὶ ὕδςν εἰξ ηὰ 

ἔβηαηα αὐημῦ ηαὶ ὡζεὶ ἔθαζμκ ἐκ ημῖξ ὀζηέμζξ αὐημῦ.  

Ταθ. 108,18 Υξ άθθμ έκδοια εθυνεζε ηαζ έθενε ιαγή ημο ηδκ ηαηάνακ ηαζ αοηή 

εζζήθεεκ ζημ εζςηενζηυκ ημο, υπςξ ημ φδςν πμο πίκμιεκ, υπςξ ημ έθαζμκ 

πμο ηνχβμιεκ ηαζ ημ μπμίμκ εζζένπεηαζ ιέπνζ ηςκ μζηχκ.  

Ψαθ. 108,19 βεκδεήης αὐηῶ ὡξ ἱιάηζμκ, ὃ πενζαάθθεηαζ, ηαὶ ὡζεὶ γχκδ, ἡκ 

δζαπακηὸξ πενζγχκκοηαζ.  

Ταθ. 108,19 Ζ ηαηάνα αξ βίκδ δζ' αοηυκ, αθμφ ημ εέθεζ, ςξ έκδοια, ημ μπμίμκ θμνεί, 

ηαζ ςζάκ γχκδ, ιε ηδκ μπμίακ πάκημηε είκαζ γςζιέκμξ.  

Ψαθ. 108,20 ημῦημ ηὸ ἔνβμκ ηκ ἐκδζαααθθυκηςκ ιε πανὰ Κονίμο ηαὶ ηκ 

θαθμφκηςκ πμκδνὰ ηαηὰ ηξ ροπξ ιμο.  

Ταθ. 108,20 Αοημ είκαζ ημ ηναβζηυκ ηαηάκηδια εη ιένμοξ ημο Θονίμο εκακηίμκ 

εηείκςκ βεκζηχξ, μζ μπμίμζ ιε ζοημθακημφκ ηαζ θαθμφκ πμκδνά ηαζ 

πανάκμια ηαηά ηδξ ροπήξ ιμο. 

Ψαθ. 108,21 ηαὶ ζφ, Κφνζε Κφνζε, πμίδζμκ ιεη᾿ ἐιμῦ ἕκεηεκ ημῦ ὀκυιαηυξ ζμο, 

ὅηζ πνδζηὸκ ηὸ ἔθευξ ζμο. ῥῦζαί ιε,  

Ταθ. 108,21 Πο, Θονζέ ιμο Θονζε, εκένβδζε ηαηά ηέημζμκ ηνυπμκ, χζηε κα θακή, υηζ 

είζαζ πνάβιαηζ ιαγή ιμο. Βμήεδζέ ιε έκεηεκ ημο Νκυιαηυξ ζμο, πμο 



εηθνάγεζ έθεμξ ηαζ εοζπθαβπκίακ. Αβαεή ηαζ εοενβεηζηή είκαζ δ 

εοζπθαβπκία ζμο.  

Ψαθ. 108,22 ὅηζ πηςπὸξ ηαὶ πέκδξ εἰιὶ ἐβχ, ηαὶ  ηανδία ιμο ηεηάναηηαζ ἐκηυξ 

ιμο.  

Ταθ. 108,22 Ιοηνςζέ ιε, δζυηζ εβχ είιαζ πηςπυξ ηαζ ηαθαζπςνδιέκμξ, ηαζ δ ηανδία 

ιμο έπεζ ζοβηθμκζζεή εκηυξ ιμο.  

Ψαθ. 108,23 ὡζεὶ ζηζὰ ἐκ ηῶ ἐηηθῖκαζ αὐηὴκ ἀκηακῃνέεδκ, ἐλεηζκάπεδκ ὡζεὶ 

ἀηνίδεξ.  

Ταθ. 108,23 Νπςξ δ ζηζα ηαηά ηδκ δφζζκ ημο δθίμο ηθίκεζ ηαζ ζαήκεζ, έηζζ ηαζ εβχ 

ηζκδοκεφς κα παεχ. Νπςξ αζ αηνίδεξ εηηζκάζζμκηαζ απυ ημκ ζθμδνυκ 

άκειμκ, έηζζ ηαζ εβχ ηζκάζζμιαζ ηαζ ςεμφιαζ απυ ηδκ δοζηοπίακ ιμο.  

Ψαθ. 108,24 ηὰ βυκαηά ιμο ζεέκδζακ ἀπὸ κδζηείαξ, ηαὶ  ζάνλ ιμο θθμζχεδ 

δζ᾿ ἔθαζμκ.  

Ταθ. 108,24 Ρα βυκαηά ιμο απυ ηδκ πείκακ ηαζ ηδκ αζζηίακ έπμοκ ελαζεεκήζεζ, υθδ 

δε δ ειθάκζζίξ ιμο έπεζ αθθμζςεή απυ ηδκ έθθεζρζκ θαδζμφ· έβζκα 

αβκχνζζημξ.  

Ψαθ. 108,25 ηἀβὼ ἐβεκήεδκ ὄκεζδμξ αὐημῖξ· εἴδμζάκ ιε, ἐζάθεοζακ ηεθαθὰξ 

αὐηκ.  

Ταθ. 108,25 Θαηήκηδζα ακηζηείιεκμκ πθεοαζιμφ ηαζ φδνεςκ ζημοξ επενμφξ ιμο. 

Αοημί ιε είδακ ηαζ εοπανζζηήεδζακ. Δηίκδζακ ειπαζηηζηχξ ηαξ ηεθαθάξ 

ηςκ εκακηίμκ ιμο.  

Ψαθ. 108,26 αμήεδζυκ ιμζ, Κφνζε ὁ Θευξ ιμο, ηαὶ ζζυκ ιε ηαηὰ ηὸ ἔθευξ ζμο.  

Ταθ. 108,26 Βμήεδζέ ιε, θμζπυκ, Θονζε ηαζ Θεέ ιμο, ηαζ ζχζε ιε απυ ηα πένζα αοηχκ, 

ζφιθςκα ιε ημ αιέηνδημκ έθευξ ζμο.  

Ψαθ. 108,27 ηαὶ βκχηςζακ ὅηζ  πείν ζμο αὕηδ ηαὶ ζφ, Κφνζε, ἐπμίδζαξ αὐηήκ.  



Ταθ. 108,27 Αξ ιάεμοκ υηζ δ ζςηδνία ιμο είκαζ ένβμκ ηδξ πακημδοκάιμο δελζάξ ζμο. 

Πο επναβιαημπμίδζεξ ηδκ θφηνςζίκ ιμο.  

Ψαθ. 108,28 ηαηανάζμκηαζ αὐημί, ηαὶ ζὺ εὐθμβήζεζξ· μἱ ἐπακζζηάιεκμί ιμζ 

αἰζποκεήηςζακ, ὁ δὲ δμῦθυξ ζμο εὐθνακεήζεηαζ.  

Ταθ. 108,28 Δηείκμζ εα ηαηανχκηαζ, ζο υιςξ εα ιε εοθμβήξ. Δηζζ δε μζ επενμί, πμο 

επακαζηαημφκ εκακηίμκ ιμο, εα ηαηεκηνμπζαζεμφκ ηαζ εα 

ελεοηεθζζεμφκ, εβχ δε μ δμφθυξ ζμο εα εοθνακεχ δζα ηαξ δςνεάξ ζμο.  

Ψαθ. 108,29 ἐκδοζάζεςζακ μἱ ἐκδζααάθθμκηέξ ιε ἐκηνμπὴκ ηαὶ πενζααθέζεςζακ 

ὡξ δζπθμΐδα αἰζπφκδκ αὐηκ.  

Ταθ. 108,29 Νζ ζοημθάκηαζ ιμο αξ εκδοεμφκ ςξ ιυκζιμκ ζζμαζμκ έκδοια ηδκ 

εκηνμπήκ. Αξ πενζαθδεμφκ ιυκζιμκ ηδκ ηαηαζζπφκδκ, ςζάκ πθαηφκ 

ιακδφακ ιε πμθθάξ πενζηοθίλεζξ.  

Ψαθ. 108,30 ἐλμιμθμβήζμιαζ ηῶ Κονίῳ ζθυδνα ἐκ ηῶ ζηυιαηί ιμο ηαὶ ἐκ ιέζῳ 

πμθθκ αἰκέζς αὐηυκ,  

Ταθ. 108,30 Δβχ δε εα δμλμθμβήζς ημκ Θονζμκ ιε υθδκ ιμο ηδκ δφκαιζκ δζα ημο 

ζηυιαηυξ ιμο. Δκ ιέζς πμθθχκ άθθςκ εα οικμθμβήζς αοηυκ.  

Ψαθ. 108,31 ὅηζ πανέζηδ ἐη δελζκ πέκδημξ ημῦ ζζαζ ἐη ηκ ηαηαδζςηυκηςκ 

ηὴκ ροπήκ ιμο. 

Ταθ. 108,31 Γζυηζ πανεζηάεδ αμδευξ εη δελζχκ ειμφ ημο πηςπμφ, δζα κα ζχζδ ηδκ 

γςήκ ιμο απυ εηείκμοξ, πμο ιε ηαηαδζχημοκ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 109 (Μαζ. 110) 

  



Ψαθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 109,1 Δἶπεκ ὁ Κφνζμξ ηῶ Κονίῳ ιμο· ηάεμο ἐη δελζκ ιμο, ἕςξ ἂκ ε 

ημὺξ ἐπενμφξ ζμο ὑπμπυδζμκ ηκ πμδκ ζμο.  

Ταθ. 109,1 Δίπεκ μ Θονζμξ ηαζ Θευξ ιμο πνμξ ημκ Θονζμκ ηαζ Θευκ ιμο, πνμξ ημκ 

Κεζζίακ· Θαεδζαζ εζξ ηα δελζά ημο ενυκμο ιμο ηαζ εβχ εα εέζς υθμοξ 

ημοξ επενμφξ ζμο ςξ οπμπυδζμκ ηςκ πμδχκ ζμο.  

Ψαθ. 109,2 ῥάαδμκ δοκάιεςξ ἐλαπμζηεθεῖ ζμζ Κφνζμξ ἐη Σζχκ, ηαὶ ηαηαηονίεοε 

ἐκ ιέζῳ ηκ ἐπενκ ζμο.  

Ταθ. 109,2 Θαζ μ Γαοίδ θααχκ ηδκ απμηάθορζκ αοηήκ θέβεζ πνμξ ημκ Κεζζίακ· 

Βαζζθζηήκ νάαδμκ αηαηακζηήημο δοκάιεςξ εα πμνδβήζδ εζξ ζε μ Θονζμξ 

απυ ηδκ αβίακ Πζχκ. Θονζάνπδζε, θμζπυκ, ηαζ ιέκε ηφνζμξ ηαζ 

ελμοζζαζηήξ εκ ιέζς ηςκ επενχκ ζμο.  

Ψαθ. 109,3 ιεηὰ ζμῦ  ἀνπὴ ἐκ ιένᾳ ηξ δοκάιεχξ ζμο ἐκ ηαῖξ θαιπνυηδζζ 

ηκ ἁβίςκ ζμο· ἐη βαζηνὸξ πνὸ ἑςζθυνμο ἐβέκκδζά ζε.  

Ταθ. 109,3 Καγή ζμο, ακαθαίνεημξ ηαζ πνμαζςκία, είκαζ δ απυθοημξ ελμοζία ηαζ 

ηονζανπία, ηδκ μπμίακ ηονίςξ ηαηά ηδκ διένακ ηδξ επζθακείαξ ζμο εα 

εηδδθχζδξ εκ ιέζς ηδξ θαιπνυηδημξ ηςκ αβίςκ, αββέθςκ ηαζ 

ακενχπςκ. Ν Θευξ ηαζ Ξαηήν θέβεζ πνμξ ημκ Κεζζίακ· Απυ ημοξ 

ηυθπμοξ ιμο, απυ ηδκ ζδίακ ηδκ μοζίακ ιμο, πνζκ απυ ημκ αοβενζκυκ ηαζ 

ηα άθθα αζηένζα, πνμαζςκίςξ ηαζ ασδίςξ, ζε έπς βεκκήζεζ.  

Ψαθ. 109,4 ὤιμζε Κφνζμξ ηαὶ μὐ ιεηαιεθδεήζεηαζ· ζὺ ἱενεὺξ εἰξ ηὸκ αἰκα 

ηαηὰ ηὴκ ηάλζκ Μεθπζζεδέη.  

Ταθ. 109,4 Θαζ μ Γαοίδ θέβεζ· Ν Θονζμξ ςνηίζεδηε ηαζ δεκ πνυηεζηαζ κα αθθάλδ 

βκχιδκ. Πο, μ Κεζζίαξ είζαζ ανπζενεφξ ζημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ, ηαηά 

ηδκ ηάλζκ ημο Κεθπζζεδέη.  

Ψαθ. 109,5 Κφνζμξ ἐη δελζκ ζμο ζοκέεθαζεκ ἐκ ιένᾳ ὀνβξ αὐημῦ ααζζθεῖξ·  



Ταθ. 109,5 Ν Θονζμξ, μ ζοιπαναζηάηδξ ηαζ αμδευξ ζμο εη δελζχκ ζμο, εα ζοκηνίρδ 

ηαηά ηδκ διένακ ηδξ μνβήξ ημο ημοξ ααζζθείξ ηδξ βδξ, πμο εα πάνμοκ 

επενζηήκ ζηάζζκ απέκακηί ζμο.  

Ψαθ. 109,6 ηνζκεῖ ἐκ ημῖξ ἔεκεζζ, πθδνχζεζ πηχιαηα, ζοκεθάζεζ ηεθαθὰξ ἐπὶ 

βξ πμθθκ.  

Ταθ. 109,6 Θα ηνίκδ ηαζ εα ηαηαδζηάζδ υθα ηα αιανηςθά ηαζ αζεαή έεκδ, εα 

βειίζδ ιε πηχιαηα ηδκ μζημοιέκδκ, εα ζοκηνίρδ ηαξ ηεθαθάξ πμθθχκ 

ανπυκηςκ ηδξ βδξ.  

Ψαθ. 109,7 ἐη πεζιάῤῥμο ἐκ ὁδῶ πίεηαζ· δζὰ ημῦημ ὑρχζεζ ηεθαθήκ. 

Ταθ. 109,7 Ν Κεζζίαξ αβςκζγυιεκμξ οπέν ημο θαμφ ημο εα πίδ ιε απθυηδηα κενυ 

απυ ημκ πείιαννμκ. Γζα δε ηδκ ηαημπάεεζάκ ημο αοηήκ ηαζ ηδκ 

ηαπείκςζζκ εα ημκ ακαδείλδ ηαζ εα ημκ δμλάζδ μ Θονζμξ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 110 (Μαζ. 111) 

  

Ἀθθδθμφσα. 

Ψαθ. 110,1 λμιμθμβήζμιαί ζμζ, Κφνζε, ἐκ ὅθῃ ηανδίᾳ ιμο ἐκ αμοθῆ εὐεέςκ 

ηαὶ ζοκαβςβῆ.  

Ταθ. 110,1 Θα ζε δμλμθμβήζς, Θονζε, ιε υθδκ ιμο ηδκ ροπήκ εκ ιέζς εηθεηηχκ ηαζ 

εκανέηςκ ακενχπςκ, αθθά ηαζ εζξ πμθοπθδεή ζφκαλζκ πζζηχκ.  

Ψαθ. 110,2 ιεβάθα ηὰ ἔνβα Κονίμο, ἐλεγδηδιέκα εἰξ πάκηα ηὰ εεθήιαηα αὐημῦ·  

Ταθ. 110,2 Κεβάθα ηαζ αλζμεαφιαζηα είκαζ ηα ένβα ημο Θονίμο· ςθμηθδνςιέκα 

θεπημιενχξ ιε ηάεε ζμθίακ ηαζ αβαευηδηα, ζφιθςκα ιε ημ ζμθυκ ηαζ 



αβαευκ εέθδιά ημο.  

Ψαθ. 110,3 ἐλμιμθυβδζζξ ηαὶ ιεβαθμπνέπεζα ηὸ ἔνβμκ αὐημῦ, ηαὶ  δζηαζμζφκδ 

αὐημῦ ιέκεζ εἰξ ηὸκ αἰκα ημῦ αἰκμξ.  

Ταθ. 110,3 Ρμ ηάεε ένβμκ ημο είκαζ ιανηονία ηαζ δζαηήνολζξ ηδξ δυλδξ ηαζ ηδξ 

ιεβαθμπνεπείαξ ημο. Ζ δζηαζμζφκδ ημο παναιέκεζ θαιπνά ηαζ 

ακαθθμίςημξ ζημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ.  

Ψαθ. 110,4 ικείακ ἐπμζήζαημ ηκ εαοιαζίςκ αὐημῦ, ἐθεήιςκ ηαὶ μἰηηίνιςκ ὁ 

Κφνζμξ·  

Ταθ. 110,4 Ν Θονζμξ δζέηαλε ημοξ βμκείξ κα εκεοιμφκηαζ μζ ίδζμζ, κα δζδάζημοκ δε 

ηαζ εζξ ηα παζδζά ηςκ ηα εαοιάζζα αοημφ ένβα. Ν Θονζμξ, μ μπμίμξ έηαιε 

ηα ελαίνεηα αοηά ένβα, είκαζ ζπθαβπκζηυξ ηαζ μζηηίνιςκ.  

Ψαθ. 110,5 ηνμθὴκ ἔδςηε ημῖξ θμαμοιέκμζξ αὐηυκ, ικδζεήζεηαζ εἰξ ηὸκ αἰκα 

δζαεήηδξ αὐημῦ.  

Ταθ. 110,5 Αοηυξ έδςζε ηνμθήκ ημ ιάκα ζημοξ ζεαμιέκμοξ ημ Νκμιά ημο. Θα 

εκεοιήηαζ πάκημηε ηδκ δζαεήηδκ ημο, δζα ηδξ μπμίαξ οπεζπέεδ κα 

πνμζηαηεφδ ημκ θαυκ ημο.  

Ψαθ. 110,6 ἰζπὺκ ἔνβςκ αὐημῦ ἀκήββεζθε ηῶ θαῶ αὐημῦ ημῦ δμῦκαζ αὐημῖξ 

ηθδνμκμιίακ ἐεκκ.  

Ταθ. 110,6 Ρδκ δφκαιζκ ηςκ ιεβάθςκ ηαζ ηαηαπθδηηζηχκ ένβςκ ημο ακήββεζθε ηαζ 

ηαηέζηδζε βκςζηήκ ζημκ θαυκ ημο, ιε ημ κα δχζδ εζξ αοηυκ ηθδνμκμιίακ 

ηα εζδςθμθαηνζηά έεκδ, ηδκ πχνακ ηδξ Ξαθαζζηίκδξ.  

Ψαθ. 110,7 ἔνβα πεζνκ αὐημῦ ἀθήεεζα ηαὶ ηνίζζξ· πζζηαὶ πᾶζαζ αἱ ἐκημθαὶ 

αὐημῦ,  

Ταθ. 110,7 Ρα ένβα ηςκ πεζνχκ ημο δζαηδνφηημοκ πάκημηε ηδκ θζθαθήεεζάκ ημο, ηδκ 

πζζηυηδηά ημο, ηδκ δζηαζμηνζζίακ ημο. Αλζυπζζημζ ηαζ αζάθεοημζ είκαζ 

υθαζ αζ εκημθαί ημο,  



Ψαθ. 110,8 ἐζηδνζβιέκαζ εἰξ ηὸκ αἰκα ημῦ αἰκμξ, πεπμζδιέκαζ ἐκ ἀθδεείᾳ ηαὶ 

εὐεφηδηζ.  

Ταθ. 110,8 εειεθζςιέκαζ ηαζ αηθυκδημζ ζημκ αζχκα ημο αζχκμξ. Δίκαζ εεζπζζιέκαζ 

ηαζ πενζέπμοκ αθήεεζακ ηαζ εοεφηδηα, πςνίξ ίπκμξ ρεφδμοξ ηαζ 

ζδζμηεθείαξ.  

Ψαθ. 110,9 θφηνςζζκ ἀπέζηεζθε ηῶ θαῶ αὐημῦ, ἐκεηείθαημ εἰξ ηὸκ αἰκα 

δζαεήηδκ αὐημῦ· ἅβζμκ ηαὶ θμαενὸκ ηὸ ὄκμια αὐημῦ.  

Ταθ. 110,9 Ιοηνςζζκ, απεθεοεένςζζκ απυ ηδκ ζηθδνάκ δμοθείακ ηςκ Αζβοπηίςκ, 

έζηεζθεκ μ Θονζμξ ζημκ θαυκ ημο. Δδςζεκ επί ημο υνμοξ Πζκά ημκ αζχκζμκ 

Λμιμκ ημο. Αβζμκ ηαζ ζεααζηυκ είκαζ πάκημηε ημ Νκμιά ημο.  

Ψαθ. 110,10 ἀνπὴ ζμθίαξ θυαμξ Κονίμο, ζφκεζζξ δὲ ἀβαεὴ πᾶζζ ημῖξ πμζμῦζζκ 

αὐηήκ.  αἴκεζζξ αὐημῦ ιέκεζ εἰξ ηὸκ αἰκα ημῦ αἰκμξ. 

Ταθ. 110,10 Ανπή ηαζ εειέθζμκ ηδξ πναβιαηζηήξ ζμθίαξ είκαζ δ εοθάαεζα ηαζ μ 

ζεααζιυξ πνμξ ημκ Θονζμκ, δ δε ζφκεζζξ είκαζ ςθέθζιμξ ιυκμκ εζξ 

εηείκμοξ, μζ μπμίμζ ηδκ εθανιυγμοκ ηαζ γμοκ ζφιθςκα ιε αοηήκ. Ζ 

δμλμθμβία πνμξ ημκ Θονζμκ ιέκεζ ηαζ πνέπεζ κα ιέκδ εζξ πάκηαξ ημοξ 

αζχκαξ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 111 (Μαζ. 112) 

  

Ἀθθδθμφσα. 

Ψαθ. 111,1 Μαηάνζμξ ἀκὴν ὁ θμαμφιεκμξ ηὸκ Κφνζμκ, ἐκ ηαῖξ ἐκημθαῖξ αὐημῦ 

εεθήζεζ ζθυδνα·  



Ταθ. 111,1 Ρνζζεοηοπζζιέκμξ ηαζ εοθμβδιέκμξ είκαζ μ άκενςπμξ, μ μπμίμξ ζέαεηαζ 

ηαζ εοθααείηαζ ημκ Θονζμκ. Αοηυξ ιε υθδκ ημο ηδκ εέθδζζκ εα πμεή κα 

βκςνίγδ ηαζ κα εθανιυγδ ημκ κυιμκ ημο Θεμφ.  

Ψαθ. 111,2 δοκαηὸκ ἐκ ηῆ βῆ ἔζηαζ ηὸ ζπένια αὐημῦ, βεκεὰ εὐεέςκ 

εὐθμβδεήζεηαζ.  

Ταθ. 111,2 Ηζπονμί ηαζ αηαηακίηδημζ εα είκαζ μζ απυβμκμί ημο ζημκ ηυζιμκ αοηυκ. 

Υξ βεκεά δε δζηαία εα έπμοκ ηδκ εοθμβίακ ημο Θεμφ.  

Ψαθ. 111,3 δυλα ηαὶ πθμῦημξ ἐκ ηῶ μἴηῳ αὐημῦ, ηαὶ  δζηαζμζφκδ αὐημῦ ιέκεζ 

εἰξ ηὸκ αἰκα ημῦ αἰκμξ.  

Ταθ. 111,3 Ζ δυλα ηαζ μ πθμφημξ εα οπάνπμοκ εζξ ηδκ μζημβέκεζάκ ημο ηαζ δ 

δζηαζμζφκδ αοημφ εα παναιέκδ εζξ αζχκα αζχκμξ.  

Ψαθ. 111,4 ἐλακέηεζθεκ ἐκ ζηυηεζ θξ ημῖξ εὐεέζζκ ἐθεήιςκ ηαὶ μἰηηίνιςκ ηαὶ 

δίηαζμξ.  

Ταθ. 111,4 Κέζα ζημ ζηυημξ ηδξ αβκμίαξ ηαζ ηδξ πθάκδξ ηαζ ηςκ δοζπενχκ 

πενζζηάζεςκ έθαιρε πανά Θεμφ ημ θςξ ηδξ αθδεζκήξ βκχζεςξ ζημοξ 

εοεείξ ηαηά ηδκ ηανδίακ. Γζυηζ μ Θονζμξ είκαζ εθεήιςκ, μζηηίνιςκ ηαζ 

δίηαζμξ.  

Ψαθ. 111,5 πνδζηὸξ ἀκὴν ὁ μἰηηείνςκ ηαὶ ηζπνκ· μἰημκμιήζεζ ημὺξ θυβμοξ 

αὐημῦ ἐκ ηνίζεζ,  

Ταθ. 111,5 Αβαευξ ηαζ πνήζζιμξ ζημοξ πενί αοηυκ είκαζ μ άκενςπμξ εηείκμξ, πμο 

ζπθαβπκίγεηαζ ημοξ άθθμοξ, ηαζ ημοξ δακείγεζ, πςνίξ κα δοζημθεφεηαζ. 

Αοηυξ εα πνμζέπεζ πάκημηε ημοξ θυβμοξ ημο ηαζ ηαξ ηνίζζημο, χζηε κα 

ιδ είβδ ημοξ άθθμοξ, αθθά κα ημοξ μζημδμιή.  

Ψαθ. 111,6 ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα μὐ ζαθεοεήζεηαζ, εἰξ ικδιυζοκμκ αἰχκζμκ ἔζηαζ 

δίηαζμξ.  

Ταθ. 111,6 Ν δίηαζμξ αοηυξ άκενςπμξ πμηέ δεκ εα ζαθεοεή εζξ ηδκ πίζηζκ ημο· εζξ 



ηδκ γςήκ ημο πμηέ δεκ εα ηθμκζζεή, χζηε κα πέζδ, αθθά εα 

ικδιμκεφεηαζ δζα πακηυξ εη ιένμοξ ηςκ άθθςκ.  

Ψαθ. 111,7 ἀπὸ ἀημξ πμκδνᾶξ μὐ θμαδεήζεηαζ· ἑημίιδ  ηανδία αὐημῦ 

ἐθπίγεζκ ἐπὶ Κφνζμκ.  

Ταθ. 111,7 Γεκ εα θμαδεή ηαξ ρεοδείξ ηαζ ζοημθακηζηάξ δζαδυζεζξ ηςκ άθθςκ. Ζ 

ηανδία ημο είκαζ εημίιδ ηαζ ζηαεενά ζημ κα εθπίγδ πάκημηε ζημκ Θονζμκ.  

Ψαθ. 111,8 ἐζηήνζηηαζ  ηανδία αὐημῦ, μὐ ιὴ θμαδεῆ, ἕςξ μὗ ἐπίδῃ ἐπὶ ημὺξ 

ἐπενμὺξ αὐημῦ·  

Ταθ. 111,8 Δίκαζ ζηενεςιέκδ δ ηανδία ημο ηαζ πμηέ δεκ εα θμαδεή απυ ηακέκα 

ηίκδοκμκ, αθθά ημοκακηίμκ εα ίδδ ημοξ επενμφξ αοημφ κα ηαπεζκχκμκηαζ 

εκχπζμκ ημο. 

Ψαθ. 111,9 ἐζηυνπζζεκ, ἔδςηε ημῖξ πέκδζζκ·  δζηαζμζφκδ αὐημῦ ιέκεζ εἰξ ηὸκ 

αἰκα ημῦ αἰκμξ, ηὸ ηέναξ αὐημῦ ὑρςεήζεηαζ ἐκ δυλῃ.  

Ταθ. 111,9 Αοηυξ εζηυνπζζε ημκ πθμφημκ ημο ιε αβάπδκ. Δδςηεκ ζημοξ πηςπμφξ. Ζ 

ανεηή ημο ηαζ δ αβάπδ ημο ιέκεζ ζημκ αζχκα ημο αζχκμξ ηαζ οικείηαζ 

πανά ηςκ ακενχπςκ. Ζ δφκαιίξ ημο εα ακορςεή εζξ ιεβάθμ φρμξ δυλδξ.  

Ψαθ. 111,10 ἁιανηςθὸξ ὄρεηαζ ηαὶ ὀνβζζεήζεηαζ, ημὺξ ὀδυκηαξ αὐημῦ ανφλεζ ηαὶ 

ηαηήζεηαζ· ἐπζεοιία ἁιανηςθμῦ ἀπμθεῖηαζ. 

Ταθ. 111,10 Ν αιανηςθυξ εα ίδδ αοηά ηαζ εα ηαηαθδθεή απυ μνβήκ. Θα ηνίλδ ηα 

δυκηζα ημο, εα θοχζδ απυ ημκ θευκμκ ημο, αθθά αζ θεμκεναί επζεοιίαζ 

ημο, υπςξ ηαζ ηάεε πμκδνά επζεοιία ημο αιανηςθμφ ακενχπμο, εα 

παεή, εα πέζδ ζημ ηεκυκ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 112 (Μαζ. 113) 



  

Ἀθθδθμφσα. 

Ψαθ. 112,1 Αἰκεῖηε, παῖδεξ, Κφνζμκ, αἰκεῖηε ηὸ ὄκμια Κονίμο·  

Ταθ. 112,1 Γμλμθμβείηε, παίδεξ, πάκημηε ημκ Θονζμκ. ικμθμβήζαηε ημ πάκηζιμκ 

υκμια ημο Θονίμο.  

Ψαθ. 112,2 εἴδ ηὸ ὄκμια Κονίμο εὐθμβδιέκμκ ἀπὸ ημῦ κῦκ ηαὶ ἕςξ ημῦ αἰκμξ.  

Ταθ. 112,2 Αξ είκαζ ημ υκμια ημο Θονίμο πάκημηε δμλαζιέκμκ απυ ηχνα ηαζ έςξ 

ζημοξ απενάκημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ.  

Ψαθ. 112,3 ἀπὸ ἀκαημθκ θίμο ιέπνζ δοζικ αἰκεηὸκ ηὸ ὄκμια Κονίμο.  

Ταθ. 112,3 Γμλαζιέκμκ αξ είκαζ ημ υκμια ημο Θονίμο απυ ηςκ ακαημθχκ δθίμο ιέπνζ 

ηαζ ηςκ δοζιχκ, εζξ υθδκ ηδκ έηηαζζκ ηδξ μζημοιέκδξ ηαζ ηδξ βδξ.  

Ψαθ. 112,4 ὑρδθὸξ ἐπὶ πάκηα ηὰ ἔεκδ ὁ Κφνζμξ, ἐπὶ ημὺξ μὐνακμὺξ  δυλα 

αὐημῦ.  

Ταθ. 112,4 Κέβαξ, ηονίανπμξ ηαζ έκδμλμξ μ Θονζμξ επάκς εζξ υθα ηα έεκδ. Ζ δυλα 

ημο λεπενκά ηα φρδ ηςκ μονακχκ.  

Ψαθ. 112,5 ηίξ ὡξ Κφνζμξ ὁ Θεὸξ ικ; ὁ ἐκ ὑρδθμῖξ ηαημζηκ  

Ταθ. 112,5 Ξμζυξ άθθμξ είκαζ ηυζμκ ιέβαξ ηαζ έκδμλμξ, υζμκ είκαζ μ Θονζμξ ηαζ Θευξ 

ιαξ; Θακείξ. Αοηυξ είκαζ πμο ηαημζηεί εζξ ηα φρδ ηςκ μονακχκ.  

Ψαθ. 112,6 ηαὶ ηὰ ηαπεζκὰ ἐθμνκ ἐκ ηῶ μὐνακῶ ηαὶ ἐκ ηῆ βῆ,  

Ταθ. 112,6 Αοηυξ νίπηεζ έκα αθέιια εοιεκείαξ ηαζ ηαθςζφκδξ ζημοξ ηαπεζκμφξ, πμο 

οπάνπμοκ ζημκ μονακυκ ηαζ εζξ ηδκ βδκ.  

Ψαθ. 112,7 ὁ ἐβείνςκ ἀπὸ βξ πηςπὸκ ηαὶ ἀπὸ ημπνίαξ ἀκορκ πέκδηα  

Ταθ. 112,7 Αοηυξ ακαζδηχκεζ απυ ημ πχια ζζπονυκ ηαζ πθμφζζμκ ημκ πεζιέκμκ εηεί 



πηςπυκ, ημκ δε δοζηοπή ηαζ πεζκαζιέκμκ, πμο ηάεεηαζ επάκς εζξ ηδκ 

ημπνζάκ, ημκ ακορχκεζ ηαζ ημκ δμλάγεζ,  

Ψαθ. 112,8 ημῦ ηαείζαζ αὐηὸκ ιεηὰ ἀνπυκηςκ, ιεηὰ ἀνπυκηςκ θαμῦ αὐημῦ·  

Ταθ. 112,8 δζα κα ημκ αάθδ κα ηαεήζδ ιαγή ιε ημοξ επζζήιμοξ ακενχπμοξ, ιε ημοξ 

άνπμκηαξ ημο εηθεηημφ ημο θαμφ.  

Ψαθ. 112,9 ὁ ηαημζηίγςκ ζηεῖνακ ἐκ μἴηῳ, ιδηένα ἐπὶ ηέηκμζξ εὐθναζκμιέκδκ. 

Ταθ. 112,9 Αοηυξ εβηαεζζηά ιυκζιμκ ηαζ αιεηαηίκδημκ ζημκ μίημκ ηδξ ηδκ πνχδκ 

ζηείνακ, δζυηζ ηδκ ακαδεζηκφεζ ιδηένα εοθναζκμιέκδκ εζξ ηα πμθθά 

παζδζά ηδξ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 113 (Μαζ. 114) 

  

Ἀθθδθμφσα. 

Ψαθ. 113,1 κ ἐλυδῳ Ἰζναὴθ ἐλ Αἰβφπημο, μἴημο Ἰαηὼα ἐη θαμῦ ααναάνμο,  

Ταθ. 113,1 Νηακ μ ζζναδθζηζηυξ θαυξ επναβιαημπμίδζε ηδκ έλμδυκ ημο απυ ηδκ 

Αίβοπημκ, υηακ μζ απυβμκμζ ημο Ηαηχα εθεφεενμζ απειαηνφκεδζακ απυ 

ημκ αάναανμκ αζβοπηζαηυκ θαυκ,  

Ψαθ. 113,2 ἐβεκήεδ Ἰμοδαία ἁβίαζια αὐημῦ, Ἰζναὴθ ἐλμοζία αὐημῦ.  

Ταθ. 113,2 ηυηε ηονίςξ δ Ημοδαία ελεπςνίζεδ απυ ηα αθθά εζδςθμθαηνζηά έεκδ ηαζ 

έβζκε αθζενςιέκδ ζημκ Θευκ, μ δε ζζναδθζηζηυξ θαυξ, εηέεδ οπυ ηδκ 

ζδζαζηένακ δζαηοαένκδζζκ ηαζ πνυκμζακ ημο Θεμφ. Αοηυ άθθςξ ηε 

ιανηονεί ημ πθήεμξ ηςκ εαοιαζηχκ ένβςκ.  

Ψαθ. 113,3  εάθαζζα εἶδε ηαὶ ἔθοβεκ, ὁ Ἰμνδάκδξ ἐζηνάθδ εἰξ ηὰ ὀπίζς·  



Ταθ. 113,3 Ζ Δνοενά Θαθαζζα είδε ημκ ζζναδθζηζημκ θαυκ ηαζ οπεπχνδζε, 

ζπζζεείζα εζξ δφμ. Ν Ημνδάκδξ πμηαιυξ ακέημρε ημ νεφια ημο ηαζ 

εζηνάθδ εζξ ηα μπίζς, δζα κα δχζδ δίμδμκ ζημοξ Ηζναδθίηαξ.  

Ψαθ. 113,4 ηὰ ὄνδ ἐζηίνηδζακ ὡζεὶ ηνζμὶ ηαὶ μἱ αμοκμὶ ὡξ ἀνκία πνμαάηςκ.  

Ταθ. 113,4 Ρα υνδ εζηίνηδζακ απυ αβαθθίαζζκ ςζάκ ηνζμζ ηαζ ηα αμοκά ζακ ηα 

ανκάηζα ηςκ πνμαάηςκ.  

Ψαθ. 113,5 ηί ζμί ἐζηζ, εάθαζζα, ὅηζ ἔθοβεξ, ηαὶ ζφ, Ἰμνδάκδ, ὅηζ ἐζηνάθδξ εἰξ 

ηὰ ὀπίζς;  

Ταθ. 113,5 Ρζ ζοκέαδ εζξ ζέ, ς εάθαζζα, πμο εζπίζεδξ εζξ δφμ ηαζ οπεπχνδζεξ πνμ 

ηςκ Ηζναδθζηχκ, ηαζ ζο, Ημνδάκδ, πμο ακέημρεξ ηδκ νμήκ ζμο πνμξ ηδκ 

εάθαζζακ, ηαζ εβφνζζεξ πνμξ ηα μπίζς;  

Ψαθ. 113,6 ηὰ ὄνδ, ὅηζ ἐζηζνηήζαηε ὡζεὶ ηνζμί, ηαὶ μἱ αμοκμὶ ὡξ ἀνκία 

πνμαάηςκ;  

Ταθ. 113,6 Γζαηί ζεζξ, υνδ ημο Πζκά, εζηζνηήζαηε ςζάκ ηνζμζ ηαζ ηα αμοκά ςζάκ 

ανκάηζα πνμαάηςκ;  

Ψαθ. 113,7 ἀπὸ πνμζχπμο Κονίμο ἐζαθεφεδ  β, ἀπὸ πνμζχπμο ημῦ Θεμῦ 

Ἰαηὼα  

Ταθ. 113,7 Δβζκακ αοηά, επεζδή εζδιεζχεδ εηεί δ πανμοζία ημο Θονίμο. Δζείζεδ δ 

βδ ιε ηδκ ειθάκζζίκ ημο Θεμφ ημο Ηαηχα.  

Ψαθ. 113,8 ημῦ ζηνέρακημξ ηὴκ πέηνακ εἰξ θίικαξ ὑδάηςκ ηαὶ ηὴκ ἀηνυημιμκ 

εἰξ πδβὰξ ὑδάηςκ.  

Ταθ. 113,8 Αοημφ, μ μπμίμξ ιεηέααθε ημκ λδνυκ ανάπμκ εζξ θίικαξ οδάηςκ ηαζ ημκ 

απυημιμκ ζηθδνυκ βνακίηδκ εζξ πδβάξ οδάηςκ. 

Ψαθ. 113,9 ιὴ ιῖκ, Κφνζε, ιὴ ιῖκ, ἀθθ᾿ ἠ ηῶ ὀκυιαηί ζμο δὸξ δυλακ, ἐπὶ ηῶ 

ἐθέεζ ζμο ηαὶ ηῆ ἀθδεείᾳ ζμο,  



Ταθ. 113,9 Δβζκακ αοηά πνμξ πάνζκ διχκ. Νιςξ μπζ πνμξ διάξ, Θονζε, μπζ πνμξ 

διάξ, αθθά ζημ πάκηζιμκ Νκμιά ζμο δχζε δυλακ. Δζξ ζε ηαζ ιυκμκ 

πνέπεζ δ δυλα δζα ηδκ πμθθήκ εοζπθαβπκίακ ζμο, πμο έδεζλεξ ηαζ 

δεζηκφεζξ πνμξ διάξ, ηαζ δζα ηδκ αθήεεζακ, ηδκ μπμίακ ιαξ θακένςκεζξ.  

Ψαθ. 113,10 ιήπμηε εἴπςζζ ηὰ ἔεκδ· πμῦ ἐζηζκ ὁ Θεὸξ αὐηκ;  

Ταθ. 113,10 Πχγε ιαξ πάκημηε ζφιθςκα ιε ηδκ οπυζπεζίκ ζμο, δζα κα ιδ 

ηαηαζηναθχιεκ ηαζ είπμοκ ηα εζδςθμθαηνζηά έεκδ· Ξμο είκαζ, θμζπυκ, μ 

Θευξ ηςκ; 

Ψαθ. 113,11 ὁ δὲ Θεὸξ ικ ἐκ ηῶ μὐνακῶ ηαὶ ἐκ ηῆ βῆ πάκηα, ὅζα εέθδζεκ, 

ἐπμίδζε.  

Ταθ. 113,11 Θαζ υιςξ μ Θευξ ιαξ οπάνπεζ πακημφ, ζημκ μονακυκ ηαζ εζξ ηδκ βδκ, ηαζ 

υθα ηα ένβα, ηα μπμία δεέθδζε ηαζ εέθεζ, έπναλε ηαζ πνάηηεζ.  

Ψαθ. 113,12 ηὰ εἴδςθα ηκ ἐεκκ, ἀνβφνζμκ ηαὶ πνοζίμκ, ἔνβα πεζνκ 

ἀκενχπςκ·  

Ταθ. 113,12 Ακηζεέηςξ ηα είδςθα ηςκ εεκχκ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ άνβονμκ ηαζ 

πνοζυκ, ένβα ακενςπίκςκ πεζνχκ,  

Ψαθ. 113,13 ζηυια ἔπμοζζ, ηαὶ μὐ θαθήζμοζζκ, ὀθεαθιμὺξ ἔπμοζζ, ηαὶ μὐη 

ὄρμκηαζ,  

Ταθ. 113,13 πμο έπμοκ ζηυια άθθα δεκ διπμνμφκ κα μιζθήζμοκ, έπμοκ μθεαθιμφξ 

ηαζ δεκ διπμνμφκ κα ίδμοκ, 

Ψαθ. 113,14 ὦηα ἔπμοζζ, ηαὶ μὐη ἀημφζμκηαζ, ῥῖκαξ ἔπμοζζ, ηαὶ μὐη 

ὀζθνακεήζμκηαζ,  

Ταθ. 113,14 έπμοκ αοηζά αθθά δεκ αημφμοκ, έπμοκ νίκαξ ηαζ δεκ διπμνμφκ κα 

μζθνακεμφκ. 

Ψαθ. 113,15 πεῖναξ ἔπμοζζ, ηαὶ μὐ ρδθαθήζμοζζ, πυδαξ ἔπμοζζ ηαὶ μὐ 



πενζπαηήζμοζζκ, μὐ θςκήζμοζζκ ἐκ ηῶ θάνοββζ αὐηκ.  

Ταθ. 113,15 Δπμοκ πένζα, αθθά δεκ δφκακηαζ κα ρδθαθήζμοκ, έπμοκ πυδζα, πςνίξ ηαζ 

κα διπμνμφκ κα ααδίζμοκ, μφηε δφκακηαζ κα ανενχζμοκ θέλζκ απυ ημοξ 

θάνοββαξ αοηχκ.  

Ψαθ. 113,16 ὅιμζμζ αὐημῖξ βέκμζκημ μἱ πμζμῦκηεξ αὐηὰ ηαὶ πάκηεξ μἱ πεπμζευηεξ 

ἐπ᾿ αὐημῖξ.  

Ταθ. 113,16 Νιμζμζ ιε ηα είδςθα αοηά, ηα κεηνά ηαζ ηα άροπα, αξ βίκμοκ ηαζ εηείκμζ, 

μζ μπμίμζ ηα ηαηαζηεοάγμοκ ηαζ υθμζ εηείκμζ, μζ μπμίμζ πζζηεφμοκ εζξ 

αοηά. 

Ψαθ. 113,17 μἶημξ Ἰζναὴθ ἢθπζζεκ ἐπὶ Κφνζμκ· αμδεὸξ ηαὶ ὑπεναζπζζηὴξ αὐηκ 

ἐζηζκ.  

Ταθ. 113,17 Ν δε Ηζναδθζηζηυξ θαυξ ήθπζζεκ απ' ανπήξ ηαζ εα εθπίγδ ζημκ Θονζμκ, 

δζυηζ αοηυξ είκαζ αμδευξ εζξ ηαξ ακάβηαξ ημο, οπεναζπζζηήξ ζημοξ 

δζαθυνμοξ ηζκδφκμοξ, πμο ημκ απεζθμφκ.  

Ψαθ. 113,18 μἶημξ Ἀανὼκ ἢθπζζεκ ἐπὶ Κφνζμκ· αμδεὸξ ηαὶ ὑπεναζπζζηὴξ αὐηκ 

ἐζηζκ.  

Ταθ. 113,18 Ν ζεναηζηυξ μίημξ ημο Αανχκ ήθπζζε ηαζ εθπίγεζ πνμξ ημκ Θονζμκ. Βμδευξ 

ηαζ οπεναζπζζηήξ αοηχκ είκαζ μ αθδεζκυξ Θευξ.  

Ψαθ. 113,19 μἱ θμαμφιεκμζ ηὸκ Κφνζμκ ἢθπζζακ ἐπὶ Κφνζμκ· αμδεὸξ ηαὶ 

ὑπεναζπζζηὴξ αὐηκ ἐζηζκ.  

Ταθ. 113,19 Νζ πνμζήθοημζ απυ ηα δζάθμνα εζδςθμθαηνζηά έεκδ, πμο ζέαμκηαζ ημκ 

αθδεζκυκ Θευκ, ήθπζζακ ηαζ εθπίγμοκ εζξ αοηυκ. Γζυηζ είκαζ αμδευξ ηαζ 

οπεναζπζζηήξ ηςκ.  

Ψαθ. 113,20 Κφνζμξ ικδζεεὶξ ικ εὐθυβδζεκ ιᾶξ, εὐθυβδζε ηὸκ μἶημκ 

Ἰζναήθ, εὐθυβδζε ηὸκ μἶημκ Ἀανχκ,  



Ταθ. 113,20 Ν Θονζμξ ιαξ εκεοιείηαζ, ιαξ έπεζ πάκημηε πνμ μθεαθιχκ, ιαξ δοθυβδζε 

ιε ηδκ πνμζηαζίακ ηαζ ηα αβαεά ημο ηαζ εα ιαξ εοθμβή. Θα εοθμβήζδ 

ηδκ ζεναηζηήκ μζημβεκεζάκ ημο Αανχκ!  

Ψαθ. 113,21 εὐθυβδζε ημὺξ θμαμοιέκμοξ ηὸκ Κφνζμκ, ημὺξ ιζηνμὺξ ιεηὰ ηκ 

ιεβάθςκ.  

Ταθ. 113,21 Θα εοθμβήζδ ημοξ πνμζδθφημοξ, μζ μπμίμζ ημκ ζέαμκηαζ, ημοξ ιζηνμφξ 

ιαγή ιε ημοξ ιεβάθμοξ.  

Ψαθ. 113,22 πνμζεείδ Κφνζμξ ἐθ᾿ ὑιᾶξ, ἐθ᾿ ὑιᾶξ ηαὶ ἐπὶ ημὺξ οἱμὺξ ὑικ.  

Ταθ. 113,22 Δίεε κα πνμζεέζδ μ Θονζμξ εζξ ζαξ, εζξ ζαξ ηαζ εζξ ηα ηέηκα ζαξ κέαξ 

εοθμβίαξ.  

Ψαθ. 113,23 εὐθμβδιέκμζ ὑιεῖξ ηῶ Κονίῳ ηῶ πμζήζακηζ ηὸκ μὐνακὸκ ηαὶ ηὴκ βκ.  

Ταθ. 113,23 Δίεε κα είζεε ζεζξ εοθμβδιέκμζ πανά ημο Θονίμο ηαζ εζξ δυλακ ημο 

Θονίμο, μ μπμίμξ εδδιζμφνβδζε ημ ζφιπακ, ημκ μονακυκ ηαζ ηδκ βδκ.  

Ψαθ. 113,24 ὁ μὐνακὸξ ημῦ μὐνακμῦ ηῶ Κονίῳ, ηὴκ δὲ βκ ἔδςηε ημῖξ οἱμῖξ ηκ 

ἀκενχπςκ.  

Ταθ. 113,24 Ν οπενάκς ημο μονακμφ ηςκ αζηένςκ οπένηαημξ μονακυξ ακήηεζ ζημκ 

Θονζμκ ςξ ίδζηυκ ημο ηαη' ελμπήκ εκδζαίηδια· ηδκ βδκ υιςξ έδςηεκ ςξ 

ηαημζηίακ ζημοξ ακενχπμοξ.  

Ψαθ. 113,25 μὐπ μἱ κεηνμὶ αἰκέζμοζί ζε, Κφνζε, μὐδὲ πάκηεξ μἱ ηαηαααίκμκηεξ εἰξ 

ᾅδμο,  

Ταθ. 113,25 Βμήεδζέ ιαξ, Θονζε, κα γήζςιεκ εζνδκζημί ηαζ ιαηνμπνυκζμζ εδχ εζξ ηδκ 

βδκ, δζα κα ζε δμλάγςιεκ, δζυηζ μζ κεηνμί δεκ ζε δμλάγμοκ, Θονζε. Αοημί, 

μζ μπμίμζ ηαηεααίκμοκ ηάης ζημ ζηυημξ ημο άδμο, δεκ ζε εκεοιμφκηαζ 

ηαζ δεκ ζε δμλμθμβμφκ.  

Ψαθ. 113,26 ἀθθ᾿ ιεῖξ μἱ γκηεξ εὐθμβήζμιεκ ηὸκ Κφνζμκ, ἀπὸ ημῦ κῦκ, ηαὶ ἕςξ 

ημῦ αἰκμξ. 



Ταθ. 113,26 Αθθά διείξ, πμο γχιεκ, εα δμλμθμβήζςιεκ ημκ Θονζμκ ηαε' υθδκ ηδκ 

γςήκ ιαξ ηαζ ηχνα ηαζ δζα δε ηςκ απμβυκςκ ιαξ ζημοξ αζχκαξ ηςκ 

αζχκςκ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 114 (Μαζ. 115) 

  

Ἀθθδθμφσα. 

Ψαθ. 114,1 ἦβάπδζα, ὅηζ εἰζαημφζεηαζ Κφνζμξ ηξ θςκξ ηξ δεήζεχξ ιμο,  

Ταθ. 114,1 Ζβάπδζά ιε υθδκ ιμο ηδκ ηανδζά ημκ Θονζμκ, δζυηζ έηαιε δεηηήκ ηαζ εα 

ηάικδ ηαζ ζημ ιέθθμκ δεηηήκ ηδκ εενιήκ πνμζεοπήκ ιμο.  

Ψαθ. 114,2 ὅηζ ἔηθζκε ηὸ μὖξ αὐημῦ ἐιμί, ηαὶ ἐκ ηαῖξ ιέναζξ ιμο ἐπζηαθέζμιαζ.  

Ταθ. 114,2 Γζυηζ έηθζκε ημ αοηί ημο πνμξ ειέ, ηαζ εβχ εα ημκ επζηαθμφιαζ εζξ υθαξ 

ηαξ διέναξ ηδξ γςήξ ιμο.  

Ψαθ. 114,3 πενζέζπμκ ιε ὠδῖκεξ εακάημο, ηίκδοκμζ ᾅδμο εὕνμζάκ ιε· εθῖρζκ ηαὶ 

ὀδφκδκ εὗνμκ,  

Ταθ. 114,3 Θακάζζιμζ πυκμζ ηαζ αβςκίαζ εακάημο ιε έπμοκ πενζηοηθχζεζ. Φμαενμί 

ηίκδοκμζ ιε εονήηακ, μζ μπμίμζ απεζθμφκ κα ιε ηνδικίζμοκ ζημκ άδδκ. 

Θθίρζκ ηαζ μδφκδκ ζοκήκηδζα εζξ ηδκ πμνείακ ηδξ γςήξ ιμο.  

Ψαθ. 114,4 ηαὶ ηὸ ὄκμια Κονίμο ἐπεηαθεζάιδκ· ὦ Κφνζε, ῥῦζαζ ηὴκ ροπήκ ιμο.  

Ταθ. 114,4 πυ ημ ηνάημξ ηςκ αβςκζςδχκ αοηχκ πενζζηάζεςκ επεηαθέζεδκ δζα ηδξ 

πνμζεοπήξ ημ υκμια ημο Θονίμο ηαζ είπα· Υ Θονζε, ζχζε ηδκ γςήκ ιμο 

απυ ημοξ ηνμιενμφξ ηζκδφκμοξ.  

Ψαθ. 114,5 ἐθεήιςκ ὁ Κφνζμξ ηαὶ δίηαζμξ, ηαὶ ὁ Θεὸξ ικ ἐθεεῖ.  



Ταθ. 114,5 Ν Θονζμξ είκαζ εφζπθαβπκμξ ηαζ δίηαζμξ. Αοηυξ ζηέθθεζ πθμφζζα ηα εθέδ 

ημο πνμξ διάξ.  

Ψαθ. 114,6 θοθάζζςκ ηὰ κήπζα ὁ Κφνζμξ· ἐηαπεζκχεδκ, ηαὶ ἔζςζέ ιε.  

Ταθ. 114,6 Ν Θονζμξ θοθάζζεζ ηα κήπζα, ημοξ αδοκάημοξ, ημοξ αηάημοξ ηαζ αδυθμοξ 

ηαηά ηδκ ηανδίακ ακενχπμοξ. Δβχ εηαπεζκχεδκ ςξ έκα κήπζμκ εκχπζυκ 

ημο ηαζ μ Θονζμξ δζα ηδκ ηαπείκςζίκ ιμο αοηήκ ιε έζςζε.  

Ψαθ. 114,7 ἐπίζηνερμκ, ροπή ιμο, εἰξ ηὴκ ἀκάπαοζίκ ζμο, ὅηζ Κφνζμξ 

εὐδνβέηδζέ ζε,  

Ταθ. 114,7 Υ ροπή ιμο, ζφκεθεε απυ ηδκ ηαναπήκ ηαζ αημκίακ, εζξ ηδκ μπμίακ έπεζξ 

πενζπέζεζ. Μακαβφνζζε εζξ ηδκ πνμηένακ ζμο ακάπαοζζκ ηαζ εζνήκδκ, 

δζυηζ μ Θονζμξ ζε έπεζ πθέμκ εοενβεηήζεζ.  

Ψαθ. 114,8 ὅηζ ἐλείθεημ ηὴκ ροπήκ ιμο ἐη εακάημο, ημὺξ ὀθεαθιμφξ ιμο ἀπὸ 

δαηνφςκ ηαὶ ημὺξ πυδαξ ιμο ἀπὸ ὀθζζεήιαημξ.  

Ταθ. 114,8 Ξνάβιαηζ μ Θονζμξ εβθφηςζε ηδκ γςήκ ιμο απυ ημκ εάκαημκ, ημοξ 

μθεαθιμφξ ιμο ημοξ απήθθαλεκ απυ ηα δάηνοα ηαζ ημοξ πυδαξ ιμο ημοξ 

δζεθφθαλεκ απυ μθζζεήιαηα.  

Ψαθ. 114,9 εὐανεζηήζς ἐκχπζμκ Κονίμο, ἐκ πχνᾳ γχκηςκ. 

Ταθ. 114,9 Γζα ημφημ, εθ' υζμκ εα γς, εθ' υζμκ εα οπάνπς εζξ ηδκ βδκ ηςκ γχκηςκ 

ακενχπςκ, εα πνμζπαεχ κα πνάηης πάκημηε ημ εοάνεζημκ εκχπζμκ 

Θονίμο. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 115 (Μαζ. 116) 

  



Ἀθθδθμφσα. 

Ψαθ. 115,1 πίζηεοζα, δζὸ ἐθάθδζα· ἐβὼ δὲ ἐηαπεζκχεδκ ζθυδνα.  

Ταθ. 115,1 Δπίζηεοζα ζημκ Θευκ, ηαζ, θςηζγυιεκμξ απυ αοηήκ ηδκ πίζηζκ, ςιίθδζα 

ηδκ αθήεεζακ ηαζ είπα· ελ αζηίαξ ηςκ πμθθχκ εθίρεςκ εηαπεζκχεδηα 

πάνα πμθφ.  

Ψαθ. 115,2 ἐβὼ δὲ εἶπα ἐκ ηῆ ἐηζηάζεζ ιμο· πᾶξ ἄκενςπμξ ρεφζηδξ.  

Ταθ. 115,2 Δβχ δε εζξ ηαηάζηαζζκ εηζηάζεςξ ηαζ ακαηαναπήξ εονζζηυιεκμξ είπα· 

Θαεε άκενςπμξ είκαζ ρεφζηδξ· εζξ αοηυκ, θμζπυκ, εα ζηδνζπεχ δ ζημκ 

πακημδφκαιμκ ηαζ αθδεζκυκ Θευκ; 

Ψαθ. 115,3 ηί ἀκηαπμδχζς ηῶ Κονίῳ πενὶ πάκηςκ, ὧκ ἀκηαπέδςηέ ιμζ;  

Ταθ. 115,3 Ρζ ακηαπμδχζς ζημκ Θζνζμκ δζ' υθαξ ηαξ εοενβεζίαξ ηαξ μπμίαξ έπεζ 

ηάιεζ πνμξ ειέ; 

Ψαθ. 115,4 πμηήνζμκ ζςηδνίμο θήρμιαζ ηαὶ ηὸ ὄκμια Κονίμο ἐπζηαθέζμιαζ.  

Ταθ. 115,4 Θα πάνς ηαζ εα πζχ μίκμκ απυ ημ πμηήνζμκ ηδξ εζνδκζηήξ εοζίαξ, πμο 

ημο πνμζθένς δζα ηδκ ζςηδνίακ ιμο, ηαζ πθήνδξ εοβκςιμζφκδξ εα 

ακαθένς ηαζ εα επζηαθεζεχ ημ υκμια ημο Θονίμο.  

Ψαθ. 115,5 ηὰξ εὐπάξ ιμο ηῶ Κονίῳ ἀπμδχζς ἐκακηίμκ πακηὸξ ημῦ θαμῦ 

αὐημῦ.  

Ταθ. 115,5 Ρα ηάιαηα, ηα μπμία έπς ηάιεζ, εα ηα απμδχζς πνμξ ημκ Θονζμκ 

έιπνμζεεκ υθμο ημο θαμφ.  

Ψαθ. 115,6 ηίιζμξ ἐκακηίμκ Κονίμο ὁ εάκαημξ ηκ ὁζίςκ αὐημῦ.  

Ταθ. 115,6 Ρζιά μ Θευξ, ανααεφεζ ηαζ δμλάγεζ ημοξ αθςζζςιέκμοξ εζξ αοηυκ, υηακ 

ιάθζζηα απμεκήζημοκ δζα ηδκ αβάπδκ ηαζ ηδκ δυλακ ημο.  

Ψαθ. 115,7 ὦ Κφνζε, ἐβὼ δμῦθμξ ζυξ, ἐβὼ δμῦθμξ ζὸξ ηαὶ οἱὸξ ηξ παζδίζηδξ 



ζμο. δζέῤῥδλαξ ημὺξ δεζιμφξ ιμο,  

Ταθ. 115,7 Υ Θονζε, εβχ είιαζ δμφθμξ ζδζηυξ ζμο, είιαζ δμφθμξ ζδζηυξ ζμο, παζδί ηδξ 

δμφθδξ ζμο. Πο έεναοζεξ ηζξ αθοζίδεξ ηςκ ιεβάθςκ ηαζ πμθθχκ δεζκχκ 

ιμο, ελ αζηίαξ ηςκ μπμίςκ εηζκδφκεοα κα απμεάκς.  

Ψαθ. 115,8 ζμὶ εφζς εοζίακ αἰκέζεςξ ηαὶ ἐκ ὀκυιαηζ Κονίμο ἐπζηαθέζμιαζ.  

Ταθ. 115,8 Δζξ ζε θμζπυκ εα πνμζθένς εοζίακ δμλμθμβίαξ δζα ηδκ δζάζςζίκ ιμο ηαζ 

ημ Νκμιά ζμο ημ ζεδαζηυκ επζηαθμφιαζ ηαζ εα επζηαθμφιαζ.  

Ψαθ. 115,9 ηὰξ εὐπάξ ιμο ηῶ Κονίῳ ἀπμδχζς ἐκακηίμκ πακηὸξ ημῦ θαμῦ 

αὐημῦ,  

Ταθ. 115,9 Ρα ηάιαηά ιμο πνμξ ημκ Θονζμκ εα ηα εηπθδνχζς εβχ δδιμζία, εκχπζμκ 

υθμο ημο θαμφ ημο,  

Ψαθ. 115,10 ἐκ αὐθαῖξ μἴημο Κονίμο ἐκ ιέζῳ ζμο, Ἱενμοζαθήι. 

Ταθ. 115,10 εηεί, εζξ ηαξ αοθάξ ημο καμφ ημο Θονίμο εκηυξ ηδξ αβίαξ πυθεςξ 

Ηενμοζαθήι. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 116 (Μαζ. 117) 

  

Ἀθθδθμφσα. 

Ψαθ. 116,1 Αἰκεῖηε ηὸκ Κφνζμκ, πάκηα ηὰ ἔεκδ, ἐπαζκέζαηε αὐηυκ, πάκηεξ μἱ 

θαμί,  

Ταθ. 116,1 Γμλμθμβείηε ημκ Θονζμκ υθα ηα έεκδ ηδξ βδξ, επαζκέζαηέ ημκ υθμζ μζ θαμί.  

Ψαθ. 116,2 ὅηζ ἐηναηαζχεδ ηὸ ἔθεμξ αὐημῦ ἐθ᾿ ιᾶξ, ηαὶ  ἀθήεεζα ημῦ Κονίμο 



ιέκεζ εἰξ ηὸκ αἰκα. 

Ταθ. 116,2 ικμθμβήζαηέ ημκ, δζυηζ ημ έθευξ ημο εδείπεδ πνμξ διάξ ιέβα ηαζ 

αηαηακίηδημκ, δ δε θζθαθήεεζά ημο ηαζ δ αλζμπζζηία εζξ ηαξ οπμζπέζζημο 

παναιέκεζ ζημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 117 (Μαζ. 118) 

  

Ἀθθδθμφσα. 

Ψαθ. 117,1 λμιμθμβεῖζεε ηῶ Κονίῳ, ὅηζ ἀβαευξ, ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα ηὸ ἔθεμξ 

αὐημῦ.  

Ταθ. 117,1 Γμλμθμβείηε ζοκεπχξ ηαζ εοπανζζηείηε ημκ Θονζμκ, δζυηζ είκαζ 

πακάβαεμξ, δζυηζ αζχκζμκ ηαζ πθμοζζυδςνμκ είκαζ ημ έθευξ ημο.  

Ψαθ. 117,2 εἰπάης δὴ μἶημξ Ἰζναὴθ ὅηζ ἀβαευξ, ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα ηὸ ἔθεμξ 

αὐημῦ·  

Ταθ. 117,2 Αξ δζαηδνφλδ υθμξ μ ζζναδθζηζηυξ θαυξ, υηζ είκαζ πακάβαεμξ, δζυηζ είκαζ 

αζχκζμκ ηαζ πθμοζζυδςνμκ ημ έθευξ ημο.  

Ψαθ. 117,3 εἰπάης δὴ μἶημξ Ἀανὼκ ὅηζ ἀβαευξ, ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα ηὸ ἔθεμξ 

αὐημῦ·  

Ταθ. 117,3 Αξ δζαθαθήζδ ημ ζεναηζηυκ βέκμξ ημο Αανχκ, υηζ είκαζ πακάβαεμξ, υηζ 

αζχκζμκ ηαζ πθμοζζυδςνμκ είκαζ ημ έθευξ ημο.  

Ψαθ. 117,4 εἰπάηςζακ δὴ πάκηεξ μἱ θμαμφιεκμζ ηὸκ Κφνζμκ ὅηζ ἀβαευξ, ὅηζ εἰξ 

ηὸκ αἰκα ηὸ ἔθεμξ αὐημῦ.  



Ταθ. 117,4 Αξ δζαθαθήζμοκ, θμζπυκ, υθμζ υζμζ εοθααμφκηαζ ημκ Θονζμκ, μζ 

πνμζήθοημζ εη ηςκ εεκχκ, υηζ μ Θονζμξ είκαζ πακάβαεμξ, υηζ αζχκζμκ ηαζ 

πθμοζζυδςνμκ είκαζ ημ έθευξ ημο. 

Ψαθ. 117,5 ἐη εθίρεςξ ἐπεηαθεζάιδκ ηὸκ Κφνζμκ, ηαὶ ἐπήημοζέ ιμο εἰξ 

πθαηοζιυκ.  

Ταθ. 117,5 Νηακ εονζζηυιδκ εζξ ιεβάθδκ εθίρζκ, πανεηάθεζα ημκ Θονζμκ ηαζ μ 

Θονζμξ έηαιε δεηηήκ ηδκ πνμζεοπήκ ιμο ηαζ ιμο έζηεζθεκ άκεζζκ.  

Ψαθ. 117,6 Κφνζμξ ἐιμὶ αμδευξ, ηαὶ μὐ θμαδεήζμιαζ ηί πμζήζεζ ιμζ ἄκενςπμξ.  

Ταθ. 117,6 Νηακ μ Θονζμξ είκαζ αμδευξ ηαζ ζοιπαναζηάηδξ ιμο, δεκ εα θμαδεχ 

πμηέ απυ ηαξ απεζθάξ ηαζ ηαξ ηαηυηδηαξ ημο μζμοδήπμηε ακενχπμο.  

Ψαθ. 117,7 Κφνζμξ ἐιμὶ αμδευξ, ηἀβὼ ἐπυρμιαζ ημὺξ ἐπενμφξ ιμο.  

Ταθ. 117,7 Ν Θονζμξ είκαζ μ πακημδφκαιμξ αμδευξ ιμο, δζα ημφημ ηαζ εα ίδς 

ηαπεζκςιέκμοξ πνμ ηςκ πμδχκ ιμο ημοξ επενμφξ ιμο.  

Ψαθ. 117,8 ἀβαεὸκ πεπμζεέκαζ ἐπὶ Κφνζμκ ἠ πεπμζεέκαζ ἐπ᾿ ἄκενςπμκ·  

Ταθ. 117,8 Δίκαζ αζοβηνίηςξ πνμηζιυηενμκ ηαζ επςθεθέζηενμκ κα έπδ ηακείξ 

ζηδνζβιέκδκ ηδκ πεπμίεδζίκ ημο ζημκ Θονζμκ δ κα ειπζζηεφεηαζ ημκ 

εαοηυκ ημο ζημοξ ακενχπμοξ.  

Ψαθ. 117,9 ἀβαεὸκ ἐθπίγεζκ ἐπὶ Κφνζμκ ἠ ἐθπίγεζκ ἐπ᾿ ἄνπμοζζ.  

Ταθ. 117,9 Ξνμηζιυηενμκ ηαζ επςθεθέζηενμκ είκαζ κα εθπίγδ ηακείξ ζημκ Θονζμκ, 

πανά κα εθπίγδ εζξ ηδκ αμήεεζακ ηςκ ανπυκηςκ.  

Ψαθ. 117,10 πάκηα ηὰ ἔεκδ ἐηφηθςζάκ ιε, ηαὶ ηῶ ὀκυιαηζ Κονίμο ιοκάιδκ 

αὐημφξ·  

Ταθ. 117,10 Νθα ηα βφνς έεκδ έπενζηχξ ιε πενζεηφηθςζακ, εβχ υιςξ ιε ημ υκμια 

ημο Θονίμο, ημ μπμίμκ ηαζ επεηαθέζεδκ, ημοξ απέηνμοζα ηαζ 

οπενήζπζζα ημκ εαοηυκ ιμο.  



Ψαθ. 117,11 ηοηθχζακηεξ ἐηφηθςζάκ ιε, ηαὶ ηῶ ὀκυιαηζ Κονίμο ιοκάιδκ 

αὐημφξ.  

Ταθ. 117,11 Κε πμθθήκ μνιήκ ηαζ ιακίακ ιε πενζεηφηθςζακ, ηαζ εβχ εκ μκυιαηζ 

Θονίμο ημοξ απέηνμοζα.  

Ψαθ. 117,12 ἐηφηθςζάκ ιε ὡζεὶ ιέθζζζαζ ηδνίμκ ηαὶ ἐλεηαφεδζακ ὡξ πῦν ἐκ 

ἀηάκεαζξ, ηαὶ ηῶ ὀκυιαηζ Κονίμο ιοκάιδκ αὐημφξ.  

Ταθ. 117,12 Κε πενζεηφηθςζακ, υπςξ πενζηοηθχκμοκ αζ ιέθζζζαζ ηδκ ηδνήενακ, 

ήκαρε πονηασά ιακίαξ ιέζα ηςκ εκακηίμκ ιμο, ςζάκ δ θςηζά εζξ ηα 

αβηάεζα. Θαζ εβχ εκ μκυιαηζ Θονίμο ημοξ απέηνμοζα.  

Ψαθ. 117,13 ὠζεεὶξ ἀκεηνάπδκ ημῦ πεζεῖκ, ηαὶ ὁ Κφνζμξ ἀκηεθάαεηυ ιμο.  

Ταθ. 117,13 Κε έζπνςλακ επενζηαί πείνεξ, έπαζα ηδκ ζζμννμπίακ ιμο ηαζ 

εηζκδφκεοζα κα πέζς ηάης, αθθά μ Θονζμξ ιε έπζαζε ιε ημ πένζ ημο ηαζ 

ιε εζηήνζλε.  

Ψαθ. 117,14 ἰζπφξ ιμο ηαὶ ὕικδζίξ ιμο ὁ Κφνζμξ ηαὶ ἐβέκεηυ ιμζ εἰξ ζςηδνίακ.  

Ταθ. 117,14 Ν Θονζμξ είκαζ δ δφκαιίξ ιμο, είκαζ δ δμλμθμβία ιμο, αοηυξ πάκημηε 

οπήνλε δζ' ειέ ζςηήν.  

Ψαθ. 117,15 θςκὴ ἀβαθθζάζεςξ ηαὶ ζςηδνίαξ ἐκ ζηδκαῖξ δζηαίςκ· δελζὰ Κονίμο 

ἐπμίδζε δφκαιζκ,  

Ταθ. 117,15 Φςκαί πανάξ ηαζ αβαθθζάζεςξ, θυβς ηδξ ζςηδνίαξ ιαξ, αημφμκηαζ εζξ 

ηαξ ηαημζηίαξ ηςκ δζηαίςκ Ηζναδθζηχκ. Ζ πακημδφκαιμξ δελζά ημο 

Θονίμο επναβιαημπμίδζεκ ένβα δοκαηά ηαζ αλζμεαφιαζηα.  

Ψαθ. 117,16 δελζὰ Κονίμο ὕρςζέ ιε, δελζὰ Κονίμο ἐπμίδζε δφκαιζκ.  

Ταθ. 117,16 Ζ πακημδφκαιμξ δελζά ημο Θονίμο ιε φρςζε ηαζ ιε εδυλαζε, δ δελζά ημο 

Θονίμο επναβιαημπμίδζεκ ένβα δοκαηά ηαζ εαοιαζηά.  

Ψαθ. 117,17 μὐη ἀπμεακμῦιαζ, ἀθθὰ γήζμιαζ ηαὶ δζδβήζμιαζ ηὰ ἔνβα Κονίμο.  



Ταθ. 117,17 Ξζζηεφς απμθφηςξ εζξ ηδκ πακημδφκαιμκ αμήεεζάκ ημο ηαζ δζαθαθχ, υηζ 

δεκ εα απμεάκς εβχ ηαζ μ θαυξ ιμο, αθθά εα γήζςιεκ ηαζ εα 

δζδβμφιεεα ηα εαοιαζηά ηαζ ηαηαπθδηηζηά αοηά ένβα ημο Θονίμο.  

Ψαθ. 117,18 παζδεφςκ ἐπαίδεοζέ ιε ὁ Κφνζμξ ηαὶ ηῶ εακάηῳ μὐ πανέδςηέ ιε.  

Ταθ. 117,18 Γζα ιέζμο πμθθχκ δμηζιαζζχκ ηαζ παζδαβςβζηχκ εθίρεςκ ιε 

επαζδαβχβδζε ηαζ ιε εηζιχνδζεκ μ Θονζμξ, αθθά δεκ ιε πανέδςηεκ ζημκ 

εάκαημκ ηαζ ημκ αθακζζιυκ. 

Ψαθ. 117,19 ἀκμίλαηέ ιμζ πφθαξ δζηαζμζφκδξ· εἰζεθεὼκ ἐκ αὐηαῖξ 

ἐλμιμθμβήζμιαζ ηῶ Κονίῳ.  

Ταθ. 117,19 Θαζ ηχνα ζεζξ, ζενείξ, ακμίλαηέ ιμο ηαξ πφθαξ ημο καμφ ημο Θεμφ. Θα 

εζζέθες εζξ ηαξ αοθάξ ημο καμφ ηαζ εα δμλμθμβήζς ημκ Θονζμκ.  

Ψαθ. 117,20 αὕηδ  πφθδ ημῦ Κονίμο, δίηαζμζ εἰζεθεφζμκηαζ ἐκ αὐηῆ.  

Ταθ. 117,20 Αφηδ είκαζ δ πφθδ ημο καμφ ημο Θονίμο ηαζ ιυκμκ δίηαζμζ ηαζ εκάνεημζ 

έπμοκ ημ δζηαίςια κα δζέθεμοκ δζ' αοηήξ πνμξ ημκ καυκ.  

Ψαθ. 117,21 ἐλμιμθμβήζμιαί ζμζ, ὅηζ ἐπήημοζάξ ιμο ηαὶ ἐβέκμο ιμζ εἰξ 

ζςηδνίακ.  

Ταθ. 117,21 Δβχ, Θονζε, εα ζε δμλμθμβήζς δζα ηα ιεβαθεία ζμο, εα εηθνάζς ηδκ 

εοβκςιμζφκδκ ιμο δζα ηαξ εοενβεζίαξ ζμο, δζυηζ ήημοζεξ εοιεκχξ ηαζ 

εδέπεδξ ηδκ πνμζεοπήκ ιμο ηαζ ακεδείπεδξ ζςηήν ιμο.  

Ψαθ. 117,22 θίεμκ, ὃκ ἀπεδμηίιαζακ μἱ μἰημδμιμῦκηεξ, μὗημξ ἐβεκήεδ εἰξ 

ηεθαθὴκ βςκίαξ·  

Ταθ. 117,22 Δβχ, πμο εζξ ηδκ πενίζηαζζκ αοηήκ πνμεζημκίγς ηαζ πνμακαββέθθς ημκ 

ζςηήνα, μιμζάγς ιε θίεμκ, ημκ μπμίμκ ηαηεθνυκδζακ μηκδνμί ηαζ 

ακίηακμζ μζημδυιμζ. Αοηυξ υιςξ μ θίεμξ έβζκεκ εζξ ηαξ πείναξ ημο 

ειπείνμο μζημδυιμο εειέθζμξ ηαζ αηνμβςκζαίμξ θίεμξ ημο εείμο 

μζημδμιήιαημξ.  



Ψαθ. 117,23 πανὰ Κονίμο ἐβέκεημ αὕηδ ηαὶ ἔζηζ εαοιαζηὴ ἐκ ὀθεαθιμῖξ ικ.  

Ταθ. 117,23 Αοηή δ πκεοιαηζηή μζημδμιή, δ Δηηθδζία ηδξ θοηνχζεςξ ηαζ ζςηδνίαξ, 

εεειεθζχεδ ηαζ μζημδμιήεδ εη ιένμοξ ημο Θονίμο ηαζ είκαζ 

αλζμεαφιαζημξ ζημοξ μθεαθιμφξ ιαξ.  

Ψαθ. 117,24 αὕηδ  ιένα, ἡκ ἐπμίδζεκ ὁ Κφνζμξ· ἀβαθθζαζχιεεα ηαὶ 

εὐθνακειεκ ἐκ αὐηῆ.  

Ταθ. 117,24 Αοηή είκαζ δ πακδβονζηή ηαζ πανιυζοκμξ διένα, ηδκ μπμίακ μ Θονζμξ 

έηαιε. Αξ αβαθζαζεχιεκ ηαζ αξ εοθνακεχιεκ ηαη' αοηήκ.  

Ψαθ. 117,25 ὦ Κφνζε, ζζμκ δή, ὦ Κφνζε, εὐυδςζμκ δή.  

Ταθ. 117,25 Υ Θονζε, ζχζμκ θμζπυκ ημκ θαυκ ζμο. Θαηεουδςζμκ αοηυκ, ζημ κα 

επζηφπδ ημκ πνμμνζζιυκ ημο.  

Ψαθ. 117,26 εὐθμβδιέκμξ ὁ ἐνπυιεκμξ ἐκ ὀκυιαηζ Κονίμο· εὐθμβήηαιεκ ὑιᾶξ ἐλ 

μἴημο Κονίμο.  

Ταθ. 117,26 Δοθμβδιέκμξ αξ είζαζ ζο, μ εοζεαήξ ζζναδθζηζηυξ θαυξ, μ μπμίμξ ένπεζαζ 

ζημκ καυκ ημο Θονίμο. Δζξ ζαξ ημοξ εοθααείξ δίδμιεκ ηαξ εοθμβίαξ, αζ 

μπμίαζ ακααθφγμοκ απυ ημκ καυκ ημο Θονίμο.  

Ψαθ. 117,27 Θεὸξ Κφνζμξ ηαὶ ἐπέθακεκ ιῖκ· ζοζηήζαζεε ἑμνηὴκ ἐκ ημῖξ 

ποηάγμοζζκ ἕςξ ηκ ηενάηςκ ημῦ εοζζαζηδνίμο.  

Ταθ. 117,27 Ν Θευξ ηαζ Θονζμξ ιαξ ιαξ εθχηζζε ιε ημ θςξ ηδξ εείαξ ημο πανμοζίαξ· 

Ννβακχζαηε ηαζ εοηνεπίζαηε εμνηαζηζηήκ πμιπήκ, ηναημφκηεξ 

ποηκμθφθθμοξ ηθάδμοξ ηαζ πνμπςνμφκηεξ ιέπνζ ηςκ ηενάηςκ ημο 

εοζζαζηδνίμο ηςκ μθμηαοηςιάηςκ.  

Ψαθ. 117,28 Θευξ ιμο εἶ ζφ, ηαὶ ἐλμιμθμβήζμιαί ζμζ· Θευξ ιμο εἶ ζφ, ηαὶ 

ὑρχζς ζε· ἐλμιμθμβήζμιαί ζμζ, ὅηζ ἐπήημοζάξ ιμο ηαὶ ἐβέκμο ιμζ 

εἰξ ζςηδνίακ.  



Ταθ. 117,28 Θαζ μ θαυξ απακηά· Πο, Θονζε, είζαζ μ Θευξ ιμο, ηαζ ζε εβχ εα δμλμθμβχ 

πάκημηε. Πο είζαζ μ Θευξ ιμο ηαζ εβχ εα ακοικχ ημ ιεβαθείμκ ηαζ ηδκ 

δυλακ ζμο. Θα ζε δμλμθμβχ δζα ημ ιεβαθείμκ ζμο, εα ζε εοβκςιμκχ δζα 

ηαξ εοενβεζίαξ ζμο, δζυηζ, Θονζε, έηαιεξ δεηηήκ ηδκ πνμζεοπήκ ιμο ηαζ 

έβζκεξ μ ζςηήν ιμο.  

Ψαθ. 117,29 ἐλμιμθμβεῖζεε ηῶ Κονίῳ, ὅηζ ἀβαευξ, ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα ηὸ ἔθεμξ 

αὐημῦ. 

Ταθ. 117,29 Γμλμθμβείηε, θμζπυκ ημκ Θονζμκ, δζυηζ είκαζ πακάβαεμξ, δζυηζ είκαζ 

αζχκζμκ ηαζ πθμοζζυδςνμκ ημ έθευξ ημο. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 118 (Μαζ. 119) 

  

Ἀθθδθμφσα. 

Ψαθ. 118,1 Μαηάνζμζ μἱ ἄιςιμζ ἐκ ὁδῶ μἱ πμνεουιεκμζ ἐκ κυιῳ Κονίμο.  

Ταθ. 118,1 Καηάνζμζ είκαζ μζ άιειπημζ ηαζ ακεπίθδπημζ εζξ ηαξ πμνείαξ ηδξ γςήξ 

ηςκ. Αοημί, μζ μπμίμζ γμοκ ηαζ πμνεφμκηαζ ζφιθςκα ιε ημκ κυιμκ ημο 

Θονίμο. 

Ψαθ. 118,2 ιαηάνζμζ μἱ ἐλενεοκκηεξ ηὰ ιανηφνζα αὐημῦ· ἐκ ὅθῃ ηανδίᾳ 

ἐηγδηήζμοζζκ αὐηυκ.  

Ταθ. 118,2 Καηάνζμζ είκαζ αοημί, πμο ενεοκμφκ ιε εκδζαθένμκ ηαζ ιεθεημφκ ιε 

εοθάαεζακ ηαξ ιανηονίαξ ηαζ ηα εεθήιαηα ημο Θονίμο, δζα κα ηα 

βκςνίζμοκ ηαζ ηα εθανιυζμοκ εζξ ηδκ γςήκ ηςκ. Αοημί ιε υθδκ ηςκ ηδκ 

ηανδίακ εα ακαγδηήζμοκ ηαζ εα ακεφνμοκ ημκ Θονζμκ.  

Ψαθ. 118,3 μὐ βὰν μἱ ἐνβαγυιεκμζ ηὴκ ἀκμιίακ ἐκ ηαῖξ ὁδμῖξ αὐημῦ 



ἐπμνεφεδζακ.  

Ταθ. 118,3 Γεκ είκαζ ιαηάνζμζ μζ αιανηςθμί· δζυηζ αοημί ενβάγμκηαζ ηαζ εθανιυγμοκ 

εζξ ηδκ γςήκ ηςκ ηδκ πανακμιίακ ηαζ δεκ γμοκ ζφιθςκα ιε ηαξ εκημθάξ 

ημο Θεμφ.  

Ψαθ. 118,4 ζὺ ἐκεηείθς ηὰξ ἐκημθάξ ζμο ημῦ θοθάλαζεαζ ζθυδνα.  

Ταθ. 118,4 Πο, έδςζεξ ηαξ εκημθάξ ζμο εζξ διάξ, δζα κα ηαξ ηδνήζςιεκ ιε ηάεε 

πνμζμπήκ ηαζ αηνίαεζακ.  

Ψαθ. 118,5 ὄθεθμκ ηαηεοεοκεείδζακ αἱ ὁδμί ιμο ημῦ θοθάλαζεαζ ηὰ 

δζηαζχιαηά ζμο.  

Ταθ. 118,5 Δίεε κα εομδςεμφκ αζ πμνείαζ ηαζ αζ πνμζπάεεζαί ιμο, ζημ κα θοθάηης 

ιε αηνίαεζακ ηα πνμζηάβιαηά ζμο.  

Ψαθ. 118,6 ηυηε μὐ ιὴ αἰζποκε ἐκ ηῶ ιε ἐπζαθέπεζκ ἐπὶ πάζαξ ηὰξ ἐκημθάξ 

ζμο.  

Ταθ. 118,6 Ρμηε δεκ εα εκηνμπζαζεχ, υηακ ιε πνμζμπήκ ηαζ εοθάαεζακ έπς 

εζηναιιέκα ηα αθέιιαηά ιμο εζξ υθαξ ηαξ εκημθάξ ζμο.  

Ψαθ. 118,7 ἐλμιμθμβήζμιαί ζμζ ἐκ εὐεφηδηζ ηανδίαξ ἐκ ηῶ ιειαεδηέκαζ ιε ηὰ 

ηνίιαηα ηξ δζηαζμζφκδξ ζμο.  

Ταθ. 118,7 Θα ζε δμλμθμβχ ιε εζθζηνίκεζακ ηανδίαξ, υηακ εα έπς ιάεεζ ηαζ εα 

πνμζπαεχ κα εθανιυγς ηαξ εκημθάξ ηδξ δζηαζμζφκδξ ζμο.  

Ψαθ. 118,8 ηὰ δζηαζχιαηά ζμο θοθάλς· ιή ιε ἐβηαηαθίπῃξ ἕςξ ζθυδνα. -  

Ταθ. 118,8 Θέθς ιε υθδκ ιμο ηδκ ηανδζά κα θοθάλς ηαξ εκημθάξ ζμο, ζο δέ, Θονζε, 

πμηέ ιδ ιε εβηαηαθείρδξ εζξ ηδκ πνμζπάεεζάκ ιμο αοηήκ.  

Ψαθ. 118,9 κ ηίκζ ηαημνεχζεζ κεχηενμξ ηὴκ ὁδὸκ αὐημῦ; ἐκ ηῶ θοθάλαζεαζ 

ημὺξ θυβμοξ ζμο.  



Ταθ. 118,9 Κε πμζυκ ηνυπμκ εα ηαημνεχζδ ηαζ εα επζηφπδ μ κεχηενμξ εζξ ηδκ γςήκ 

ημο; Κμκμκ υηακ ηδνή ημοξ θυβμοξ ζμο.  

Ψαθ. 118,10 ἐκ ὅθῃ ηανδίᾳ ιμο ἐλεγήηδζά ζε· ιὴ ἀπχζῃ ιε ἀπὸ ηκ ἐκημθκ 

ζμο.  

Ταθ. 118,10 Κε υθδκ ιμο ηδκ ηανδίακ ζε ακεγήηδζα, Θονζε, ιδ παναπςνήζδξ κα 

απμιαηνοκεχ απυ ηαξ εκημθάξ ζμο.  

Ψαθ. 118,11 ἐκ ηῆ ηανδίᾳ ιμο ἔηνορα ηὰ θυβζά ζμο, ὅπςξ ἂκ ιὴ ἁιάνης ζμζ.  

Ταθ. 118,11 Δζξ ηα αάεδ ηδξ ηανδίαξ ιμο, ςξ πμθφηζιμκ εδζαονυκ, έηνορα ηα θυβζά 

ζμο, δζα κα ιδ αιανηάκς απέκακηί ζμο.  

Ψαθ. 118,12 εὐθμβδηὸξ εἶ, Κφνζε· δίδαλυκ ιε ηὰ δζηαζχιαηά ζμο.  

Ταθ. 118,12 Γμλαζιέκμξ είζαζ, Θονζε· δίδαλέ ιε ζαθέζηενμκ ηαζ ααεφηενμκ ηαξ 

εκημθάξ ζμο.  

Ψαθ. 118,13 ἐκ ημῖξ πείθεζί ιμο ἐλήββεζθα πάκηα ηὰ ηνίιαηα ημῦ ζηυιαηυξ ζμο.  

Ταθ. 118,13 Κε ηα πείθδ ιμο δζεηήνολα πνμξ υθμοξ υθαξ ηαξ εκημθάξ ζμο, ηαξ μπμίαξ 

ζο ιαξ εδίδαλεξ.  

Ψαθ. 118,14 ἐκ ηῆ ὁδῶ ηκ ιανηονίςκ ζμο ἐηένθεδκ ὡξ ἐπὶ πακηὶ πθμφηῳ.  

Ταθ. 118,14 Βαδίγςκ ηαζ ζοιπενζθενυιεκμξ ζφιθςκα ιε ηαξ εκημθάξ ζμο, εδμηίιαζα 

ηένρεζξ, ςξ εάκ ήιδκ ηάημπμξ υθμο ημο πθμφημο ηδξ βδξ.  

Ψαθ. 118,15 ἐκ ηαῖξ ἐκημθαῖξ ζμο ἀδμθεζπήζς ηαὶ ηαηακμήζς ηὰξ ὁδμφξ ζμο.  

Ταθ. 118,15 Δζξ ηδκ ιεθέηδκ ηςκ εκημθχκ ζμο εα επζδμεχ ιε πανάκ ηαζ εα 

ηαηααάθθς ηάεε πνμζπάεεζακ κα ηαηακμήζς ημοξ δνυιμοξ ζμο.  

Ψαθ. 118,16 ἐκ ημῖξ δζηαζχιαζί ζμο ιεθεηήζς, μὐη ἐπζθήζμιαζ ηκ θυβςκ ζμο. 

Ταθ. 118,16 Θα ιεθεηήζς ιε υθδκ ηδκ δφκαιζκ ημο κμο ηαζ ηδξ ηανδίαξ ιμο ηα 

πνμζηάβιαηά ζμο. Γεκ εα θδζιμκήζς πμηέ ηα θυβζα ζμο. 



Ψαθ. 118,17 Ἀκηαπυδμξ ηῶ δμφθῳ ζμο· γήζμιαζ ηαὶ θοθάλς ημὺξ θυβμοξ ζμο.  

Ταθ. 118,17 Ακηαπυδμξ εζξ ειέ ημκ δμφθμκ ζμο ηαξ δςνεάξ ζμο ακάθμβα ιε ημκ 

γήθμκ, πμο έπς πνμξ ιεθέηδκ ηςκ εκημθχκ ζμο. Δηζζ εα γήζς ηαζ εα 

θοθάλς εβχ ημοξ θυβμοξ ζμο.  

Ψαθ. 118,18 ἀπμηάθορμκ ημὺξ ὀθεαθιμφξ ιμο, ηαὶ ηαηακμήζς ηὰ εαοιάζζα ἐη 

ημῦ κυιμο ζμο.  

Ταθ. 118,18 Απμιάηνοκε ηάεε επζζηίαζια ηαζ ηάιε ηαεανμφξ ηαζ θςηεζκμφξ ημοξ 

μθεαθιμφξ ηδξ ροπήξ ιμο, ηαζ ηυηε εβχ εα ηαηακμήζς ααεφηενμκ ημ 

εαοιάζζμκ πενζεπυιεκμκ ημο Λμιμο ζμο.  

Ψαθ. 118,19 πάνμζημξ ἐβχ εἰιζ ἐκ ηῆ βῆ· ιὴ ἀπμηνφρῃξ ἀπ᾿ ἐιμῦ ηὰξ ἐκημθάξ 

ζμο.  

Ταθ. 118,19 Ξνμζςνζκυξ ηαζ πανεπίδδιμξ είιαζ εβχ εζξ ηδκ βδκ αοηήκ. Κδ 

απμηνφρδξ, θμζπυκ, απυ ειέ ηαξ εκημθάξ ζμο.  

Ψαθ. 118,20 ἐπεπυεδζεκ  ροπή ιμο ημῦ ἐπζεοιζαζ ηὰ ηνίιαηά ζμο ἐκ πακηὶ 

ηαζνῶ.  

Ταθ. 118,20 Απυ θθμβενυκ πυεμκ πθδιιονίγεζ δ ροπή ιμο, ζημ κα επζεοιή κα 

βκςνίγδ, κα εθανιυγδ ηαζ κα απμθαιαάκδ ηδκ ιεθέηδκ ηςκ εκημθχκ ζμο 

εζξ υθαξ ηαξ πενζζηάζεζξ ηδξ γςήξ ηδξ.  

Ψαθ. 118,21 ἐπεηίιδζαξ ὑπενδθάκμζξ· ἐπζηαηάναημζ μἱ ἐηηθίκμκηεξ ἀπὸ ηκ 

ἐκημθκ ζμο.  

Ταθ. 118,21 Δπέπθδλεξ ημοξ αθαγυκαξ ηαζ οπενδθάκμοξ, πμο δεκ ηαηαδέπμκηαζ κα 

βκςνίζμοκ ηαζ εθανιυζμοκ ημκ Λμιμκ ζμο. Θαηδναιέκμζ είκαζ εηείκμζ, 

μζ μπμίμζ πανεηηθίκμοκ απυ ηδκ ηήνδζζκ ηςκ εκημθχκ ζμο.  

Ψαθ. 118,22 πενίεθε ἀπ᾿ ἐιμῦ ὄκεζδμξ ηαὶ ἐλμοδέκςζζκ, ὅηζ ηὰ ιανηφνζά ζμο 

ἐλεγήηδζα.  



Ταθ. 118,22 Αθαίνεζε ηαζ απμιάηνοκε απυ ειέ μκεζδζζιμφξ ηαζ ελεοηεθζζιμφξ εη 

ιένμοξ ηςκ επενχκ ιμο, δζυηζ εβχ ιε πυεμκ πμθφκ ακεγήηδζα ηαζ 

δεέθδζα κα βκςνίζς ηαξ εκημθάξ ζμο.  

Ψαθ. 118,23 ηαὶ βὰν ἐηάεζζακ ἄνπμκηεξ ηαὶ ηαη᾿ ἐιμῦ ηαηεθάθμοκ, ὁ δὲ δμῦθυξ 

ζμο δμθέζπεζ ἐκ ημῖξ δζηαζχιαζί ζμο.  

Ταθ. 118,23 Γζυηζ πμκδνμί άνπμκηεξ εηάεδζακ εζξ ζοκέδνζμκ ηαζ εζξ ζφζηερζκ, ηαζ 

ηαηεθένεδζακ εκακηίμκ ιμο. Δβχ υιςξ μ δμφθμξ ζμο ιε εκδζαθένμκ ηαζ 

εοθάαεζακ ειεθεημφζα ζοκεπχξ ηα πνμζηάβιαηά ζμο.  

Ψαθ. 118,24 ηαὶ βὰν ηὰ ιανηφνζά ζμο ιεθέηδ ιμφ ἐζηζ, ηαὶ αἱ ζοιαμοθίαζ ιμο ηὰ 

δζηαζχιαηά ζμο. 

Ταθ. 118,24 Ξνάβιαηζ, εοθααήξ πάκημηε ιεθέηδ ιμο έπμοκ βίκεζ αζ ιανηονίαζ, ηαξ 

μπμίαξ δ Γναθή ιαξ δίδεζ δζα ζέ, ηα δε πνμζηάβιαηά ζμο είκαζ μζ 

πμθφηζιμζ ζφιαμοθμί ιμο. 

Ψαθ. 118,25 ημθθήεδ ηῶ ἐδάθεζ  ροπή ιμο· γζυκ ιε ηαηὰ ηὸκ θυβμκ ζμο.  

Ταθ. 118,25 Απυ ημ αάνμξ ηδξ εθίρεςξ ηαζ ημο πυκμο ιμο έπεζα θζπυεοιμξ ηαζ 

ακαίζεδημξ· εημθθδζα ζημ έδαθμξ. Θακείξ δεκ διπμνεί κα ιε αμδεήζδ. 

Πο υιςξ, Θονζε, ζφιθςκα ιε ηαξ οπμζπέζεζξ ζμο δχζε ιμο γςήκ.  

Ψαθ. 118,26 ηὰξ ὁδμφξ ιμο ἐλήββεζθα, ηαὶ ἐπήημοζάξ ιμο· δίδαλυκ ιε ηὰ 

δζηαζχιαηά ζμο.  

Ταθ. 118,26 Δλςιμθμβήεδκ πνμξ ζε υθαξ εκ βέκεζ ηαξ πνάλεζξ ιμο ηαζ ηδκ πμνείακ 

ηδξ γςήξ ιμο. Πο δέ ιε ήημοζεξ. Γζδαλε εζξ ειέ ηαξ εκημθάξ ζμο, δζα κα 

ηαξ βκςνίζς ηαζ ζοιιμνθςεχ πνμξ αοηάξ.  

Ψαθ. 118,27 ὁδὸκ δζηαζςιάηςκ ζμο ζοκέηζζυκ ιε, ηαὶ ἀδμθεζπήζς ἐκ ημῖξ 

εαοιαζίμζξ ζμο.  

Ταθ. 118,27 Ποκέηζζέ ιε, ζφιθςκα ιε ηδκ ζμθίακ ηςκ δζδαβιάηςκ ζμο, ηαζ εβχ εα 

εκηνοθχ ιεθεηχκ ηα εαοιάζζα ένβα ζμο.  



Ψαθ. 118,28 ἐκφζηαλεκ  ροπή ιμο ἀπὸ ἀηδδίαξ· αεααίςζυκ ιε ἐκ ημῖξ θυβμζξ 

ζμο.  

Ταθ. 118,28 Απυ κοζηαβιυκ ηαζ αημκίακ ηαηεθήθεδ δ ροπή ιμο θυβς ηδξ αεοιίαξ, 

πμο δδιζμονβεί δ εθίρζξ. Δκίζποζέ ιε ιε ηα θυβζά ζμο ηαζ απάθθαλέ ιε 

απυ αοηήκ ηδκ ηαηάζηαζζκ.  

Ψαθ. 118,29 ὁδὸκ ἀδζηίαξ ἀπυζηδζμκ ἀπ᾿ ἐιμῦ ηαὶ ηῶ κυιῳ ζμο ἐθέδζυκ ιε.  

Ταθ. 118,29 Θαεε δνυιμκ αδζηίαξ, ζοιπενζθμνάκ αιανηςθήκ ηαζ πανάκμιμκ, 

απμιάηνοκέ ηδκ απυ ειέ. Κε ηδκ βκχζζκ δε ηαζ ημ θςξ ημο Λμιμο ζμο 

εθέδζέ ιε ηαζ εκίζποζέ ιε.  

Ψαθ. 118,30 ὁδὸκ ἀθδεείαξ ᾑνεηζζάιδκ ηαὶ ηὰ ηνίιαηά ζμο μὐη ἐπεθαευιδκ.  

Ταθ. 118,30 Δλέθελα ηαζ επνμηίιδζα ιε υθδκ ιμο ηδκ ηανδίακ ημκ δνυιμκ ηδξ ζδζηήξ 

ζμο αθδεείαξ. Γζα ημφημ ηαζ ηαξ εκημθάξ ζμο, πμο είκαζ δ αθήεεζα, δεκ 

ηαξ εθδζιυκδζα.  

Ψαθ. 118,31 ἐημθθήεδκ ημῖξ ιανηονίμζξ ζμο, Κφνζε· ιή ιε ηαηαζζπφκῃξ.  

Ταθ. 118,31 Ξνμζεημθθήεδκ, Θονζε, ιε ηδκ ηανδζάκ ιμο εζξ ηαξ εκημθάξ ζμο, αζ 

μπμίαζ ιανηονμφκ ημ ιεβαθείμκ ζμο αθθά ηαζ ημκ δνυιμκ ηδξ πμνείαξ 

ιαξ. Κδ ιε αθήζδξ ηαζ ηαηεκηνμπζαζεχ εκχπζμκ ηςκ ακενχπςκ.  

Ψαθ. 118,32 ὁδὸκ ἐκημθκ ζμο ἔδναιμκ, ὅηακ ἐπθάηοκαξ ηὴκ ηανδίακ ιμο. -  

Ταθ. 118,32 Νηακ απήθθαλεξ ηδκ ηανδίακ ιμο απυ ηδκ ζηεκμπςνίακ ηδξ εθίρεςξ ηαζ 

έδςζεξ εζξ αοηήκ άκεζζκ ηαζ πανάκ, ηυηε έηνελα αημφναζημξ ηαζ 

πανμφιεκμξ ημκ δνυιμκ ηςκ εκημθχκ ζμο. 

Ψαθ. 118,33 Νμιμεέηδζυκ ιε, Κφνζε, ηὴκ ὁδὸκ ηκ δζηαζςιάηςκ ζμο, ηαὶ 

ἐηγδηήζς αὐηὴκ δζαπακηυξ.  

Ταθ. 118,33 Φακένςζέ ιμο, Θονζε, ημκ δνυιμκ ηςκ εκημθχκ ζμο ηαζ εα γδηχ ιε 

πυεμκ κα ααδίγς πάκημηε αοηυκ.  



Ψαθ. 118,34 ζοκέηζζυκ ιε, ηαὶ ἐλενεοκήζς ηὸκ κυιμκ ζμο ηαὶ θοθάλς αὐηὸκ ἐκ 

ὅθῃ ηανδίᾳ ιμο.  

Ταθ. 118,34 Γμξ ιμο ζφκεζζκ ηαζ εα ενεοκχ, δζα κα ιακεάκς θεπημιενέζηενμκ ηαζ 

ααεφηενμκ ημκ Λμιμκ ζμο, ηαζ εα ημκ εθανιυγς ιε υθδκ ιμο ηδκ 

ηανδίακ.  

Ψαθ. 118,35 ὁδήβδζυκ ιε ἐκ ηῆ ηνίαῳ ηκ ἐκημθκ ζμο, ὅηζ αὐηὴκ εέθδζα.  

Ταθ. 118,35 Νδήβδζέ ιε, θμζπυκ, ζο ζημκ δνυιμκ ηςκ εκημθχκ ζμο, δζυηζ αοηυκ 

επυεδζε δ ροπή ιμο ηαζ δεέθδζε.  

Ψαθ. 118,36 ηθῖκμκ ηὴκ ηανδίακ ιμο εἰξ ηὰ ιανηφνζά ζμο ηαὶ ιὴ εἰξ πθεμκελίακ.  

Ταθ. 118,36 Θαιε ηδκ ηανδίακ ιμο κα αζζεάκεηαζ ηθίζζκ, πυεμκ ηαζ αβάπδκ εζξ ηαξ 

εκημθάξ ζμο ηαζ μπζ εζξ ηδκ πθεμκελίακ ηαζ ηδκ αβάπδκ ημο πθμφημο.  

Ψαθ. 118,37 ἀπυζηνερμκ ημὺξ ὀθεαθιμφξ ιμο ημῦ ιὴ ἰδεῖκ ιαηαζυηδηα, ἐκ ηῆ 

ὁδῶ ζμο γζυκ ιε.  

Ταθ. 118,37 Πηνέρε αθθμφ ηα ιάηζα ηδξ ροπήξ ιμο, δζα κα ιδ ίδς ηαζ επζεοιήζς ηα 

ιάηαζα ηαζ πνμζςνζκά ηαζ επζαθααή ημο ηυζιμο αοημφ. Βμήεδζέ ιε κα 

πμνεφςιαζ ηαε' υθδκ ιμο ηδκ γςήκ ημκ δνυιμκ ηςκ εκημθχκ ζμο.  

Ψαθ. 118,38 ζηζμκ ηῶ δμφθῳ ζμο ηὸ θυβζυκ ζμο εἰξ ηὸκ θυαμκ ζμο.  

Ταθ. 118,38 Αζάθεοημκ ηαζ ακεπζζηίαζημκ εβηαείδνοζε ιέζα εζξ ηδκ ηανδίακ ημο 

δμφθμο ζμο ημκ θυβμκ ζμο, δζα κα αολδεή έηζζ δ πνμξ ζε εοθάαεζά ιμο.  

Ψαθ. 118,39 πενίεθε ηὸκ ὀκεζδζζιυκ ιμο, ὃκ ὑπχπηεοζα· ὅηζ ηὰ ηνίιαηά ζμο 

πνδζηά.  

Ταθ. 118,39 Γζχλε ιαηνοά απυ ειέ ηαξ θμζδςνίαξ ηαζ ηαξ φανεζξ ηςκ επενχκ ιμο, ηαξ 

μπμίαξ δζαζζεάκμιαζ ηαζ δεζθζάγς. Εδηχ δε απυ ζε ημφημ, δζυηζ αζ ηνίζεζξ 

ζμο είκαζ πάκημηε ςθέθζιμζ ηαζ εοενβεηζηαί δζ' διάξ.  

Ψαθ. 118,40 ἰδμὺ ἐπεεφιδζα ηὰξ ἐκημθάξ ζμο· ἐκ ηῆ δζηαζμζφκῃ ζμο γζυκ ιε. -  



Ταθ. 118,40 Ηδμφ, επυεδζα ηαξ εκημθάξ ζμο. Πο, πμο είζαζ δίηαζμξ, πενζθνμφνδζε ηαζ 

πανάηεζκε ηδκ γςήκ ιμο. 

Ψαθ. 118,41 Καὶ ἔθεμζ ἐπ᾿ ἐιὲ ηὸ ἔθευξ ζμο, Κφνζε, ηὸ ζςηήνζυκ ζμο ηαηὰ ηὸκ 

θυβμκ ζμο.  

Ταθ. 118,41 Δίεε κα έθεδ εζξ ειέ, Θονζε, ημ έθευξ ζμο ηαζ δζ' αοημφ κα ζςεχ 

ζφιθςκα ιε ημκ ζδζηυκ ζμο θυβμκ ηαζ ηδκ οπυζπεζίκ ζμο.  

Ψαθ. 118,42 ηαὶ ἀπμηνζεήζμιαζ ημῖξ ὀκεζδίγμοζί ιμζ θυβμκ, ὅηζ ἢθπζζα ἐπὶ ημῖξ 

θυβμζξ ζμο.  

Ταθ. 118,42 Θαζ ηυηε εα είιαζ εζξ εέζζκ κα δίδς απάκηδζζκ εζξ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ ιε 

ειπαίγμοκ ηαζ ιε οανίγμοκ, δζυηζ εα έπς ζηδνίλεζ ηαξ εθπίδαξ ιμο εζξ ηδκ 

αλζμπζζηίακ ηςκ θυβςκ ζμο.  

Ψαθ. 118,43 ηαὶ ιὴ πενζέθῃξ ἐη ημῦ ζηυιαηυξ ιμο θυβμκ ἀθδεείαξ ἕςξ ζθυδνα, 

ὅηζ ἐπὶ ημῖξ ηνίιαζί ζμο ἐπήθπζζα.  

Ταθ. 118,43 Ξμηέ ιδ αθαζνέζδξ απυ ημ ζηυια ιμο, Θονζε, ημκ θυβμκ ηδξ αθδεείαξ 

ζμο ηαζ ημ εάννμξ κα μιμθμβχ αοηήκ. Γζυηζ εβχ εζξ ηαξ ζδζηάξ ζμο 

δζηαίαξ ηνίζεζξ ηαζ απμθάζεζξ έπς εθπίζεζ.  

Ψαθ. 118,44 ηαὶ θοθάλς ηὸκ κυιμκ ζμο δζαπακηυξ, εἰξ ηὸκ αἰκα ηαὶ εἰξ ηὸκ 

αἰκα ημῦ αἰκμξ.  

Ταθ. 118,44 Δηζζ απυ ζε αμδεμφιεκμξ εα ηδνήζς ηαε' υθμκ ημ δζάζηδια ηδξ γςήξ 

ιμο ημκ Λμιμκ ζμο, ζημκ αζχκα ηαζ ζημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ.  

Ψαθ. 118,45 ηαὶ ἐπμνεουιδκ ἐκ πθαηοζιῶ, ὅηζ ηὰξ ἐκημθάξ ζμο ἐλεγήηδζα.  

Ταθ. 118,45 Δααδζγα ηδκ πμνείακ ηδξ γςήξ ιμο ιε άκεζζκ ηαζ δνειίακ, δζυηζ εγήηδζα 

ιε πυεμκ κα εθανιυγς ηαξ εκημθάξ ζμο.  

Ψαθ. 118,46 ηαὶ ἐθάθμοκ ἐκ ημῖξ ιανηονίμζξ ζμο ἐκακηίμκ ααζζθέςκ ηαὶ μὐη 

ᾐζποκυιδκ.  



Ταθ. 118,46 Υιζθμφζα πενί ηςκ εκημθχκ ζμο εκχπζμκ ηςκ ααζζθέςκ ηαζ δεκ 

δζεακυιδκ ηαιιίακ εκηνμπήκ, ηακέκα δζζηαβιυκ.  

Ψαθ. 118,47 ηαὶ ἐιεθέηςκ ἐκ ηαῖξ ἐκημθαῖξ ζμο, ἃξ βάπδζα ζθυδνα.  

Ταθ. 118,47 Δπέιεκα εζξ ηδκ ιεθέηδκ ηςκ εκημθχκ ζμο, ηαξ μπμίαξ πάνα πμθφ 

δβάπδζα.  

Ψαθ. 118,48 ηαὶ ἤνα ηὰξ πεῖνάξ ιμο πνὸξ ηὰξ ἐκημθάξ ζμο ἃξ βάπδζα, ηαὶ 

δμθέζπμοκ ἐκ ημῖξ δζηαζχιαζί ζμο. -  

Ταθ. 118,48 Κε πμθθήκ εοθάαεζακ ηαζ ζενυκ πυεμκ εζήηςζα ηα πένζα ιμο πνμξ ηα 

αζαθία, πμο πενζέπμοκ ηαξ εκημθάξ ζμο, ηαξ μπμίαξ δβάπδζα ηαζ εζξ ηδκ 

ιεθέηδκ ηςκ δζηαζςιάηςκ ζμο εβχ εκηνοθμφζα.  

Ψαθ. 118,49 Μκήζεδηζ ηκ θυβςκ ζμο ηῶ δμφθῳ ζμο, ὧκ ἐπήθπζζάξ ιε.  

Ταθ. 118,49 Δκεοιήζμο ηαξ οπμζπέζεζξ ζμο πνμξ ειέ ημκ δμφθμκ ζμο, εζξ ηαξ μπμίαξ 

εβχ έπς ζηδνίλεζ ηαξ εθπίδαξ ιμο.  

Ψαθ. 118,50 αὕηδ ιε πανεηάθεζεκ ἐκ ηῆ ηαπεζκχζεζ ιμο, ὅηζ ηὸ θυβζυκ ζμο 

ἔγδζέ ιε.  

Ταθ. 118,50 Ζ οπυζπεζίξ ζμο αοηή ιε πανδβυνδζεκ εζξ ηαξ πενζπεηείαξ ηαζ εθίρεζξ 

ηδξ γςήξ ιμο, δζυηζ αοηυξ μ θυβμξ ζμο επάνζζε ηαζ πενζεθνμφνδζε ηδκ 

γςήκ ιμο.  

Ψαθ. 118,51 ὑπενήθακμζ πανδκυιμοκ ἕςξ ζθυδνα, ἀπὸ δὲ ημῦ κυιμο ζμο μὐη 

ἐλέηθζκα.  

Ταθ. 118,51 Αθαγμκζημί ηαζ αδζάκηνμπμζ άκενςπμζ αζοζηυθςξ ηαηαπαημφζακ ημκ 

Λμιμκ ζμο. Δβχ υιςξ δεκ πανελέηθζκα απυ αοηυκ.  

Ψαθ. 118,52 ἐικήζεδκ ηκ ηνζιάηςκ ζμο ἀπ᾿ αἰκμξ, Κφνζε, ηαὶ πανεηθήεδκ.  

Ταθ. 118,52 Δκεεοιήεδκ πάκημηε ηαξ αζςκίαξ ηαζ δζηαίαξ ηνίζεζξ ηαζ εκημθάξ ζμο, 

Θονζε, ηαζ εζξ αοηάξ εονήηα πανδβμνίακ.  



Ψαθ. 118,53 ἀεοιία ηαηέζπε ιε ἀπὸ ἁιανηςθκ ηκ ἐβηαηαθζιπακυκηςκ ηὸκ 

κυιμκ ζμο.  

Ταθ. 118,53 Απμηανδίςζζξ ηαζ ιεθαβπμθία ιε ηαηεθάιαακεκ, υηακ έαθεπα ημοξ 

αιανηςθμφξ, αοημφξ μζ μπμίμζ εβηαηέθζπμκ ημκ Λμιμκ ζμο.  

Ψαθ. 118,54 ραθηὰ ἤζάκ ιμζ ηὰ δζηαζχιαηά ζμο ἐκ ηυπῳ πανμζηίαξ ιμο.  

Ταθ. 118,54 Δζξ ημκ ηυπμκ, υπμο ελυνζζημξ ηαημζημφζα, έραθθα ηα πνμζηάβιαηά ζμο, 

Θονζε, ηαζ ηίπμηε άθθμ.  

Ψαθ. 118,55 ἐικήζεδκ ἐκ κοηηὶ ημῦ ὀκυιαηυξ ζμο, Κφνζε, ηαὶ ἐθφθαλα ηὸκ 

κυιμκ ζμο.  

Ταθ. 118,55 Νπζ ιυκμκ ηαηά ηδκ διένακ αθθά ηαζ ηαηά ηδκ κφηηα εκεεοιμφιδκ, 

Θονζε, ημ πάκηζιμκ Νκμιά ζμο, ηαζ αοηή δ ακάικδζζξ ιε εκίζποζε ηαζ 

εθφθαλα ημκ Λμιμκ ζμο.  

Ψαθ. 118,56 αὕηδ ἐβεκήεδ ιμζ, ὅηζ ηὰ δζηαζχιαηά ζμο ἐλεγήηδζα. -  

Ταθ. 118,56 Ξμεμξ, πμο εβεκκήεδ ιέζα ιμο ηαζ ζοκεπήξ πνμζπάεεζά ιμο, ήημ αοηή, 

κα επζγδηχ ηαζ κα πνμζπαεχ κα εθανιυγς ηα δζηαζχιαηά ζμο. 

Ψαθ. 118,57 Μενίξ ιμο εἶ, Κφνζε, εἶπα ημῦ θοθάλαζεαζ ηὸκ κυιμκ ζμο.  

Ταθ. 118,57 Πο είζαζ, Θονζε, δ ηθδνμκμιζηή ιενίξ ιμο· δζα ημφημ εβχ απεθάζζζα ηαζ 

είπα κα θοθάηης πάκημηε ημκ Λμιμκ ζμο.  

Ψαθ. 118,58 ἐδεήεδκ ημῦ πνμζχπμο ζμο ἐκ ὅθῃ ηανδίᾳ ιμο· ἐθέδζυκ ιε ηαηὰ 

ηὸ θυβζυκ ζμο.  

Ταθ. 118,58 Ξανεηάθεζα ιε υθδκ ιμο ηδκ ηανδίακ ημ άβζμκ πνυζςπυκ ζμο. Δθέδζέ 

ιε ζφιθςκα ιε ηαξ οπμζπέζεζξ, πμο ιαξ έπεζξ δχζεζ.  

Ψαθ. 118,59 δζεθμβζζάιδκ ηὰξ ὁδμφξ ζμο ηαὶ ἐπέζηνερα ημὺξ πυδαξ ιμο εἰξ ηὰ 

ιανηφνζά ζμο.  



Ταθ. 118,59 Κε ημκ κμοκ ιμο εζηεπηυιδκ πάκημηε ημοξ δνυιμοξ, ημοξ μπμίμοξ 

επάναλε ημ άβζμκ εέθδιά ζμο, ηαζ πάνζξ ζημοξ εοθααείξ αοημφξ 

δζαθμβζζιμφξ επακέθενα ημοξ πυδαξ ιμο ζημ εέθδιά ζμο ηαζ 

ζοκειυνθςζα ηδκ γςήκ ιμο πνμξ αοηυ.  

Ψαθ. 118,60 ημζιάζεδκ ηαὶ μὐη ἐηανάπεδκ ημῦ θοθάλαζεαζ ηὰξ ἐκημθάξ ζμο.  

Ταθ. 118,60 Ξνμεημζιάζεδηα ηαηαθθήθςξ εκ υρεζ εκδεπμιέκςκ πεζναζιχκ ηαζ δεκ 

εηθμκίζεδκ εζξ ηδκ απυθαζίκ ιμο κα ηδνήζς ηαξ εκημθάξ ζμο.  

Ψαθ. 118,61 ζπμζκία ἁιανηςθκ πενζεπθάηδζάκ ιμζ, ηαὶ ημῦ κυιμο ζμο μὐη 

ἐπεθαευιδκ.  

Ταθ. 118,61 Αζ παβίδεξ ηαζ αζ επζαμοθαί ηςκ αιανηςθχκ, ςξ άθθα ζπμίκζκα δίηηοα, 

πενζεπθέπεδζακ επάκς ιμο. Αθθά εβχ μφηε ηυηε δεκ εθδζιυκδζα ημκ 

Λμιμκ ζμο.  

Ψαθ. 118,62 ιεζμκφηηζμκ ἐλδβεζνυιδκ ημῦ ἐλμιμθμβεῖζεαί ζμζ ἐπὶ ηὰ ηνίιαηα ηξ 

δζηαζμζφκδξ ζμο.  

Ταθ. 118,62 Θαηά ημ ιεζμκφηηζμκ ελοπκμφζα, εζδηςκυιδκ απυ ηδκ ηθίκδκ ιμο, δζα 

κα ζε ακοικμθμβήζς ηαζ ζε δμλάζς δζα ηαξ δζηαίαξ ηνίζεζξ ζμο ηαζ 

εκενβείαξ ζμο.  

Ψαθ. 118,63 ιέημπμξ ἐβχ εἰιζ πάκηςκ ηκ θμαμοιέκςκ ζε ηαὶ ηκ 

θοθαζζυκηςκ ηὰξ ἐκημθάξ ζμο.  

Ταθ. 118,63 Δίιαζ ηαζ εβχ έκαξ απυ υθμοξ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ ζε εοθααμφκηαζ, Θονζε, 

ηαζ πνμζπαεμφκ κα θοθάηημοκ ηαξ εκημθάξ ζμο.  

Ψαθ. 118,64 ημῦ ἐθέμοξ ζμο, Κφνζε, πθήνδξ  β· ηὰ δζηαζχιαηά ζμο δίδαλυκ ιε. 

-  

Ταθ. 118,64 Απυ ηα ένβα ηδξ θζθακενςπίαξ ηαζ αβαευηδηυξ ζμο είκαζ βειάηδ δ βδ. 

Γζδαλέ ιε πενζζζυηενμκ ηαζ ακαθοηζηχηενμκ, δζα κα βκςνίζς ααεφηενμκ 

ηα δζηαζχιαηά ζμο. 



Ψαθ. 118,65 Χνδζηυηδηα ἐπμίδζαξ ιεηὰ ημῦ δμφθμο ζμο, Κφνζε, ηαηὰ ηὸκ θυβμκ 

ζμο.  

Ταθ. 118,65 Αβαευηδηα ηαζ εοενβεζίαξ έδεζλεξ ηαζ έπναλεξ πνμξ ημκ δμφθμκ ζμο, 

Θονζε, ζφιθςκα ιε ηδκ οπυζπεζίκ ζμο.  

Ψαθ. 118,66 πνδζηυηδηα ηαὶ παζδείακ ηαὶ βκζζκ δίδαλυκ ιε, ὅηζ ηαῖξ ἐκημθαῖξ 

ζμο ἐπίζηεοζα.  

Ταθ. 118,66 Γζδαλέ ιε ηαθςζφκδκ ηαζ εοενβεηζηυηδηα, αθδεζκήκ παζδείακ ηαζ 

βκχζζκ, δζυηζ εβχ αηθμκήηςξ επίζηεοζα εζξ ηαξ εκημθάξ ζμο.  

Ψαθ. 118,67 πνὸ ημῦ ιε ηαπεζκςεκαζ ἐβὼ ἐπθδιιέθδζα, δζὰ ημῦημ ηὸ θυβζυκ 

ζμο ἐθφθαλα.  

Ταθ. 118,67 Ξνζκ δζα ηδξ παηνζηήξ ζμο δζαπαζδαβςβήζεςξ εβχ ηαπεζκςεχ, είπα 

αιανηήζεζ εκχπζυκ ζμο. Γζα ημφημ ηχνα εζοκεηίζεδκ ηαζ εθφθαλα ημοξ 

θυβμοξ ζμο.  

Ψαθ. 118,68 πνδζηὸξ εἶ ζφ, Κφνζε, ηαὶ ἐκ ηῆ πνδζηυηδηί ζμο δίδαλυκ ιε ηὰ 

δζηαζχιαηά ζμο.  

Ταθ. 118,68 Ξακάβαεμξ, Θονζε, ηαζ εοενβεηζηυξ είζαζ ζο. Θαζ ζφιθςκα ιε ηδκ 

ηαθςζφκδκ ζμο ηαζ ιαηνμεοιίακ αοηήκ δίδαλέ ιε ηαξ εκημθάξ ζμο.  

Ψαθ. 118,69 ἐπθδεφκεδ ἐπ᾿ ἐιὲ ἀδζηία ὑπενδθάκςκ, ἐβὼ δὲ ἐκ ὅθῃ ηανδίᾳ ιμο 

ἐλενεοκήζς ηὰξ ἐκημθάξ ζμο.  

Ταθ. 118,69 Ξμθθάξ ηαζ ιεβάθαξ αδζηίαξ έπμοκ δζαπνάλεζ εκακηίμκ ιμο αθαγμκζημί 

ηαζ εβςπαεείξ άκενςπμζ. Δβχ υιςξ παν' υθα αοηά εα ενεοκχ, εα ιεθεηχ 

ηαζ εα ιακεάκς πάκημηε ηαξ εκημθάξ ζμο.  

Ψαθ. 118,70 ἐηονχεδ ὡξ βάθα  ηανδία αὐηκ, ἐβὼ δὲ ηὸκ κυιμκ ζμο 

ἐιεθέηδζα.  

Ταθ. 118,70 Νπςξ ζηθδνφκεηαζ ημ βάθα, υηακ βίκεηαζ ηονί, έηζζ εζηθδνφκεδ ηαζ 



επςνχεδ δ ηανδία ηςκ αθαγμκζηχκ ηαζ εβςπαεχκ. Δβχ υιςξ 

ειεθεημφζα ηαζ εα ιεθεηχ ημκ Λμιμκ ζμο.  

Ψαθ. 118,71 ἀβαευκ ιμζ ὅηζ ἐηαπείκςζάξ ιε, ὅπςξ ἂκ ιάες ηὰ δζηαζχιαηά ζμο.  

Ταθ. 118,71 Δοενβεηζηυκ ηαζ ζςηήνζμκ οπήνλε δζ' ειέ ημ βεβμκυξ, υηζ δζα ηδξ 

παηνζηήξ ζμο παζδαβςβίαξ ηαζ ηςκ εθίρεςκ ιε εηαπείκςζεξ, δζα κα 

ιάες έηζζ ηαθφηενα ηαξ εκημθάξ ζμο.  

Ψαθ. 118,72 ἀβαευξ ιμζ ὁ κυιμξ ημῦ ζηυιαηυξ ζμο ὑπὲν πζθζάδαξ πνοζίμο ηαὶ 

ἀνβονίμο. -  

Ταθ. 118,72 Ν ζδζηυξ ζμο Λμιμξ, πμο εαβήηεκ απυ ημ πακάβζμκ ζηυια ζμο, είκαζ 

αζοβηνίηςξ πνμηζιυηενμξ εζξ ειέ απυ εδζαονμφξ πνοζίμο ηαζ ανβονίμο. 

Ψαθ. 118,73 Αἱ πεῖνέξ ζμο ἐπμίδζάκ ιε ηαὶ ἔπθαζάκ ιε· ζοκέηζζυκ ιε ηαὶ 

ιαεήζμιαζ ηὰξ ἐκημθάξ ζμο.  

Ταθ. 118,73 Ρα πένζά ζμο ιε εδδιζμφνβδζακ απυ ημ πχια. Αοηά ιε δζέπθαζακ ηαζ 

ιμο έδςζακ ιμνθήκ ηαζ ζχια. Γμξ ιμο, θμζπυκ ηαζ ζφκεζζκ δζα κα ιάες 

ααεφηενμκ ηαζ εονφηενμκ ηαξ εκημθάξ ζμο.  

Ψαθ. 118,74 μἱ θμαμφιεκμί ζε ὄρμκηαί ιε ηαὶ εὐθνακεήζμκηαζ, ὅηζ εἰξ ημὺξ 

θυβμοξ ζμο ἐπήθπζζα.  

Ταθ. 118,74 Νζ πζζημί εζξ ζέ, εηείκμζ μζ μπμίμζ ζε εοθααμφκηαζ, εα ιε ίδμοκ 

πνμηυπημκηα εζξ ηδκ ανεηήκ ηαζ εα εοθνακεμφκ. Γζυηζ εβχ είπα ζηδνίλεζ 

ηαζ ζηδνίγς ηαξ εθπίδαξ ιμο εζξ ηα θυβζα ζμο.  

Ψαθ. 118,75 ἔβκςκ, Κφνζε, ὅηζ δζηαζμζφκδ ηὰ ηνίιαηά ζμο, ηαὶ ἀθδεείᾳ 

ἐηαπείκςζάξ ιε.  

Ταθ. 118,75 Δβκχνζζα ηαζ έιαεα, Θονζε, υηζ ηα πνμζηάβιαηα ημο Λμιμο ζμο είκαζ 

έηθναζζξ ηαζ πναβιαημπμίδζζξ ηδξ δζηαζμζφκδξ. Γζηαίςξ δε ηαζ 

επςθεθχξ δζ' ειέ ιε εηαπείκςζεξ δζα ηςκ εθίρεςκ.  

Ψαθ. 118,76 βεκδεήης δὴ ηὸ ἔθευξ ζμο ημῦ παναηαθέζαζ ιε ηαηὰ ηὸ θυβζυκ ζμο 



ηῶ δμφθῳ ζμο.  

Ταθ. 118,76 Ρςνα υιςξ αξ έθεδ δ εοζπθαβπκία ζμο κα ιε πανδβμνήζδ ζφιθςκα ιε 

ηδκ οπυζπεζζκ, ηδκ μπμίακ έπεζξ δχζεζ ζημκ δμφθμκ ζμο.  

Ψαθ. 118,77 ἐθεέηςζάκ ιμζ μἱ μἰηηζνιμί ζμο, ηαὶ γήζμιαζ, ὅηζ ὁ κυιμξ ζμο 

ιεθέηδ ιμφ ἐζηζκ.  

Ταθ. 118,77 Αξ έθεμοκ, θμζπυκ, εζξ ειέ μζ μζηηζνιμί ζμο ηαζ έηζζ εβχ εα δζαθφβς 

εακαζίιμοξ ηζκδφκμοξ ηαζ εα γήζς, δζυηζ μ Λμιμξ ζμο είκαζ ιεθέηδ ιμο.  

Ψαθ. 118,78 αἰζποκεήηςζακ ὑπενήθακμζ, ὅηζ ἀδίηςξ κυιδζακ εἰξ ἐιέ· ἐβὼ δὲ 

ἀδμθεζπήζς ἐκ ηαῖξ ἐκημθαῖξ ζμο.  

Ταθ. 118,78 Αξ ηαηεκηνμπζαζεμφκ μζ αθαγμκζημί ηαζ εβςπαεείξ, δζυηζ, πςνίξ εβχ κα 

ημοξ δχζς ηαιιίακ αθμνιήκ, πςνίξ κα ημοξ αδζηήζς εζξ ηίπμηε, 

πανακμιμφκ εκακηίμκ ιμο. Δβχ υιςξ, απμθφηςξ ήζοπμξ, εα εκηνοθχ 

ζοπκά εζξ ηδκ ιεθέηδκ ημο Λμιμο ζμο.  

Ψαθ. 118,79 ἐπζζηνεράηςζάκ ιε μἱ θμαμφιεκμί ζε ηαὶ μἱ βζκχζημκηεξ ηὰ 

ιανηφνζά ζμο.  

Ταθ. 118,79 Απυ ημκ ελεοηεθζζιυκ αοηυκ ηςκ οπενδθάκςκ αξ δζδαπεμφκ ηαζ αξ 

επζζηνέρμοκ πνμξ ειέ, υζμζ πνμδβμοιέκςξ εδεζθίαζακ ηαζ 

απειαηνφκεδζακ ηαζ μζ μπμίμζ εκ ημφημζξ ζε εοθααμφκηαζ, Θονζε, ηαζ 

βκςνίγμοκ ηαξ εκημθάξ ζμο.  

Ψαθ. 118,80 βεκδεήης  ηανδία ιμο ἄιςιμξ ἐκ ημῖξ δζηαζχιαζί ζμο, ὅπςξ ἂκ ιὴ 

αἰζποκε. -  

Ταθ. 118,80 Δίεε δ ηανδία ιμο, ιε ημκ ζδζηυκ ζμο θςηζζιυκ, κα βίκδ άιειπημξ ηαζ 

αηεναία εζξ ηδκ ηήνδζζκ ηςκ εκημθχκ ζμο, δζα κα ιδ εκηνμπζαζεχ ηαζ 

εβχ, υπςξ μζ οπενήθακμζ. 

Ψαθ. 118,81 ηθείπεζ εἰξ ηὸ ζςηήνζυκ ζμο  ροπή ιμο, εἰξ ημὺξ θυβμοξ ζμο 

ἐπήθπζζα.  



Ταθ. 118,81 Απέηαιεκ δ ροπή ιμο κα ζε παναηαθή ηαζ κα πενζιέκδ απυ ζε ηδκ 

ζςηδνίακ ιμο. Δκ ημφημζξ εβχ ζημοξ θυβμοξ ζμο έπς ζηδνίλεζ ηαξ 

εθπίδαξ ιμο.  

Ψαθ. 118,82 ἐλέθζπμκ μἱ ὀθεαθιμί ιμο εἰξ ηὸ θυβζυκ ζμο θέβμκηεξ· πυηε 

παναηαθέζεζξ ιε;  

Ταθ. 118,82 Ζηυκδζακ ηαζ ημκηεφμοκ κα ζαήζμοκ μζ μθεαθιμί ιμο απυ ηδκ ιεθέηδκ 

ηςκ θυβςκ ηαζ ηςκ οπμζπέζεχκ ζμο ηαζ ιε ηάκμοκ ζοκεπχξ κα θέβς· 

Ξμηε, Θονζε, εα ιε πανδβμνήζδξ;  

Ψαθ. 118,83 ὅηζ ἐβεκήεδκ ὡξ ἀζηὸξ ἐκ πάπκῃ· ηὰ δζηαζχιαηά ζμο μὐη 

ἐπεθαευιδκ.  

Ταθ. 118,83 Δηαημοπήεδηα πάνα πμθφ. Δβζκα ηαηάλδνμξ ζακ ημ αζηί, πμο 

εζηθδνφκεδ εζξ ηδκ παβςκζάκ ηαζ ηδκ πάπκδκ. Δκ ημφημζξ μφηε πνμξ 

ζηζβιήκ δεκ εθδζιυκδζα ηα δζηαζχιαηά ζμο.  

Ψαθ. 118,84 πυζαζ εἰζὶκ αἱ ιέναζ ημῦ δμφθμο ζμο; πυηε πμζήζεζξ ιμζ ἐη ηκ 

ηαηαδζςηυκηςκ ιε ηνίζζκ;  

Ταθ. 118,84 Ξμζαζ είκαζ αηυιδ αζ διέναζ ηδξ γςήξ ημο δμφθμο ζμο; Νθίβαζ. Ξμηε, 

θμζπυκ, ζο εα ακαθάαδξ ηδκ οπυεεζίκ ιμο, εα εηθένδξ ηαζ εα 

εθανιυζδξ ηδκ δζηαίακ ζμο ηνίζζκ εκακηίμκ εηείκςκ, πμο ιε 

ηαηαδζχημοκ;  

Ψαθ. 118,85 δζδβήζακηυ ιμζ πανάκμιμζ ἀδμθεζπίαξ, ἀθθ᾿ μὐπ ὡξ ὁ κυιμξ ζμο, 

Κφνζε.  

Ταθ. 118,85 Φθοανίαξ ηαζ ιαηαζυηδηαξ ιμο δζδβμφκημ μζ πανάκμιμζ. Αοηά υιςξ δεκ 

είκαζ δοκαηυκ ηαηά ηακέκα ηνυπμκ κα ζοβηνζεμφκ ιε ημκ Λμιμκ ζμο, 

Θονζε.  

Ψαθ. 118,86 πᾶζαζ αἱ ἐκημθαί ζμο ἀθήεεζα· ἀδίηςξ ηαηεδίςλάκ ιε, αμήεδζυκ ιμζ.  

Ταθ. 118,86 Νθαζ αζ ζδζηαί ζμο εκημθαί είκαζ αθήεεζα. Αδίηςξ αοημί ιε ηαηεδίςλακ. 



Πο, θμζπυκ, πμο ιζζείξ ηδκ αδζηίακ ηαζ αβαπάξ ηδκ αθήεεζακ, ζπεφζε κα 

ιε αμδεήζδξ ηαζ κα ιε πνμζηαηεφζδξ.  

Ψαθ. 118,87 πανὰ αναπὺ ζοκεηέθεζάκ ιε ἐκ ηῆ βῆ, ἐβὼ δὲ μὐη ἐβηαηέθζπμκ ηὰξ 

ἐκημθάξ ζμο.  

Ταθ. 118,87 Νθίβμκ αηυιδ ηαζ μζ ιακζχδεζξ επενμί ιμο εα ιε απεηεθείςκακ ηαζ εα ιε 

έννζπηακ κεηνυκ ηάης εζξ ηδκ βδκ. Δβχ υιςξ δεκ εβηαηέθεζρα μφηε 

πανέαδκ ηαξ εκημθάξ ζμο.  

Ψαθ. 118,88 ηαηὰ ηὸ ἔθευξ ζμο γζυκ ιε, ηαὶ θοθάλς ηὰ ιανηφνζα ημῦ ζηυιαηυξ 

ζμο. -  

Ταθ. 118,88 Ποιθςκα ιε ημ άπεζνμκ έθευξ ζμο βθφηςζέ ιε απυ ημοξ θμαενμφξ 

αοημφξ ηζκδφκμοξ ηαζ πενζθνμφνδζε ηδκ γςήκ ιμο. Δβχ δέ, πθήνδξ 

εοβκςιμζφκδξ δζα ηδκ ζςηδνίακ ιμο, εα θοθάλς αηυιδ πενζζζυηενμκ 

ηαξ εκημθάξ, πμο πνμένπμκηαζ απυ ημ άβζμκ ζηυια ζμο. 

Ψαθ. 118,89 Δἰξ ηὸκ αἰκα, Κφνζε, ὁ θυβμξ ζμο δζαιέκεζ ἐκ ηῶ μὐνακῶ.  

Ταθ. 118,89 Ν θυβμξ ζμο, Θονζε, παναιέκεζ ακαθθμίςημξ ηαζ αζχκζμξ ζημκ μονακυκ, 

δζυηζ έπεζ έδνακ ηαζ πδβήκ ημο ζε ημκ μονάκζμκ Θευκ.  

Ψαθ. 118,90 εἰξ βεκεὰκ ηαὶ βεκεὰκ  ἀθήεεζά ζμο· ἐεειεθίςζαξ ηὴκ βκ ηαὶ 

δζαιέκεζ.  

Ταθ. 118,90 Ζ αθήεεζά ζμο παναιέκεζ αιεηαηίκδημξ απυ βεκεάξ εζξ βεκεάκ. 

Δεειεθίςζεξ αοηήκ αζθαθή, υπςξ ηδκ βδκ, δ μπμία δζα ημφημ παναιέκεζ.  

Ψαθ. 118,91 ηῆ δζαηάλεζ ζμο δζαιέκεζ ιένα, ὅηζ ηὰ ζφιπακηα δμῦθα ζά.  

Ταθ. 118,91 Πο έδςζεξ ηδκ πακημδφκαιμκ πνμζηαβήκ ζμο ηαζ παναιέκεζ δ διένα. 

Γζυηζ υθα υζα οπάνπμοκ είκαζ δμφθα ηαζ οπμηεηαβιέκα ζημ άβζμκ εέθδιά 

ζμο.  

Ψαθ. 118,92 εἰ ιὴ ὅηζ ὁ κυιμξ ζμο ιεθέηδ ιμφ ἐζηζ, ηυηε ἂκ ἀπςθυιδκ ἐκ ηῆ 

ηαπεζκχζεζ ιμο.  



Ταθ. 118,92 Δάκ μ Λμιμξ ζμο δεκ ήημ πνμζθζθήξ ιεθέηδ ηαζ εκηνφθδιά ιμο, εβχ εα 

επακυιδκ ελ μθμηθήνμο ακάιεζα εζξ ηαξ πενζπεηείαξ ηαζ ηαξ εθίρεζξ, 

πμο ηυζμκ πμθφ ιε είπακ ηαπεζκχζεζ.  

Ψαθ. 118,93 εἰξ ηὸκ αἰκα μὐ ιὴ ἐπζθάεςιαζ ηκ δζηαζςιάηςκ ζμο, ὅηζ ἐκ αὐημῖξ 

ἔγδζάξ ιε.  

Ταθ. 118,93 Δζξ ημκ αζχκα δεκ εα λεπάζς ηα δζηαζχιαηά ζμο, δζυηζ δζα ιέζμο αοηχκ 

ζο ιμο έδςηεξ ηαζ δζεηήνδζεξ ηδκ γςήκ ιμο.  

Ψαθ. 118,94 ζυξ εἰιζ ἐβχ, ζζυκ ιε, ὅηζ ηὰ δζηαζχιαηά ζμο ἐλεγήηδζα.  

Ταθ. 118,94 Ηδζηυξ ζμο άκενςπμξ, ζδζηυξ ζμο δμφθμξ είιαζ εβχ, Θονζε. Πχζε ιε, δζυηζ 

ηαξ εκημθάξ ζμο ιε πμθφκ πυεμκ εγήηδζα ηαζ δνεφκδζα κα ιάες.  

Ψαθ. 118,95 ἐιὲ ὑπέιεζκακ ἁιανηςθμὶ ημῦ ἀπμθέζαζ ιε· ηὰ ιανηφνζά ζμο 

ζοκηα.  

Ταθ. 118,95 Κε πανειυκεοζακ ιε πμθθήκ οπμιμκήκ μζ αιανηςθμί, δζα κα ιε 

ελμκηχζμοκ. Αθθ' εβχ πνμξ ημκ Λμιμκ ζμο είπα εζηναιιέκδκ ηδκ 

πνμζμπήκ ηαζ ηδκ δζάκμζάκ ιμο.  

Ψαθ. 118,96 πάζδξ ζοκηεθείαξ εἶδμκ πέναξ· πθαηεῖα  ἐκημθή ζμο ζθυδνα. -  

Ταθ. 118,96 Δίδα υηζ υθα αοηά, πμο μζ άκενςπμζ ηα εεςνμφκ ηέθεζα, πθμφηδ ηαζ 

δυλακ ηαζ ηα άθθα αβαεά ημο ηυζιμο ημφημο, είδα κα έπμοκ έκα ηέθμξ. Ζ 

εκημθή ζμο υιςξ εηηείκεηαζ εζξ απένακημκ πνμκζηυκ δζάζηδια, 

ακαθθμίςημξ ηαζ έβηονμξ. 

Ψαθ. 118,97 Ὡξ βάπδζα ηὸκ κυιμκ ζμο, Κφνζε· ὅθδκ ηὴκ ιένακ ιεθέηδ ιμφ 

ἐζηζκ.  

Ταθ. 118,97 Ξμζμκ πμθφ δβάπδζα πνάβιαηζ ημκ Λμιμκ ζμο, Θονζε! Νθδκ ηδκ διένακ 

αοηυξ είκαζ δ ιεθέηδ ιμο ηαζ ημ εκηνφθδιά ιμο.  

Ψαθ. 118,98 ὑπὲν ημὺξ ἐπενμφξ ιμο ἐζυθζζάξ ιε ηὴκ ἐκημθήκ ζμο, ὅηζ εἰξ ηὸκ 

αἰκα ἐιή ἐζηζκ.  



Ταθ. 118,98 Κε ακέδεζλεξ ζμθχηενμκ απυ ημοξ επενμφξ ιμο, ιε ημ κα ιε δζδάλδξ ηδκ 

εκημθήκ ζμο, δζυηζ αοηή παναιέκεζ πάκημηε ηηήια ιμο, βκχζζξ ηαζ ζμθία 

ιμο.  

Ψαθ. 118,99 ὑπὲν πάκηαξ ημὺξ δζδάζημκηάξ ιε ζοκηα, ὅηζ ηὰ ιανηφνζά ζμο 

ιεθέηδ ιμφ ἐζηζκ.  

Ταθ. 118,99 Δλεπέναζα υθμοξ ημοξ δζδαζηάθμοξ ιμο εζξ βκχζζκ ηαζ ζμθίακ ηαζ 

ζφκεζζκ, δζυηζ ηα ιανηφνζα ημο Λμιμο ζμο είκαζ δ πνμζθζθήξ ιεθέηδ ιμο.  

Ψαθ. 118,100 ὑπὲν πνεζαοηένμοξ ζοκηα, ὅηζ ηὰξ ἐκημθάξ ζμο ἐλεγήηδζα.  

Ταθ. 118,100 Απέηηδζα ζφκεζζκ πμθφ ιεβαθοηένακ ηαζ απυ ημοξ βενμκημηένμοξ ιμο, 

δζυηζ εβχ ιε πυεμκ πμθφκ εγήηδζα κα ιάες ηαζ κα εθανιυζς ηαξ 

εκημθάξ ζμο.  

Ψαθ. 118,101 ἐη πάζδξ ὁδμῦ πμκδνᾶξ ἐηχθοζα ημὺξ πυδαξ ιμο, ὅπςξ ἂκ θοθάλς 

ημὺξ θυβμοξ ζμο.  

Ταθ. 118,101 Δπνμθφθαλα ημκ εαοηυκ ιμο, χζηε κα ιδ ααδίζς πμηέ δνυιμοξ 

πμκδνίαξ. Θαζ δβςκίζεδκ ελ ακηζεέημο κα θοθάλς υθαξ ηαξ εκημθάξ ζμο.  

Ψαθ. 118,102 ἀπὸ ηκ ηνζιάηςκ ζμο μὐη ἐλέηθζκα, ὅηζ ζὺ ἐκμιμεέηδζάξ ιε.  

Ταθ. 118,102 Απυ ηαξ εκημθάξ ζμο δεκ πανελέηθζκα, δζυηζ ακαβκςνίγς υηζ ζο ηαξ 

εκμιμεέηδζεξ πνμξ ηαεμδήβδζίκ ιμο.  

Ψαθ. 118,103 ὡξ βθοηέα ηῶ θάνοββί ιμο ηὰ θυβζά ζμο, ὑπὲν ιέθζ ηῶ ζηυιαηί ιμο.  

Ταθ. 118,103 Ξμζμκ βθοηέα ηαζ εοπάνζζηα είκαζ ηα θυβζά ζμο ζημκ θάνοββά ιμο! Νηακ 

ηα πνμθένς δζα ημο ζηυιαηυξ ιμο, είκαζ βθοηφηενα πανά πάκς απυ ημ 

ιέθζ.  

Ψαθ. 118,104 ἀπὸ ηκ ἐκημθκ ζμο ζοκηα· δζὰ ημῦημ ἐιίζδζα πᾶζακ ὁδὸκ 

ἀδζηίαξ. -  

Ταθ. 118,104 Κεθεηχκ ηαξ εκημθάξ ζμο επήνα ζφκεζζκ ηαζ ζμθίακ. Φςηζζιέκμξ δε απυ 



αοηάξ ειίζδζα ηάεε δνυιμκ αδζηίαξ, ζημκ μπμίμκ πθακχκηαζ μζ 

αιανηςθμί άκενςπμζ. 

Ψαθ. 118,105 Λφπκμξ ημῖξ πμζί ιμο ὁ κυιμξ ζμο ηαὶ θξ ηαῖξ ηνίαμζξ ιμο.  

Ταθ. 118,105 Φςημαυθμξ θφπκμξ εζξ ηδκ πμνείακ ηδξ γςήξ ιμο είκαζ, μ Λμιμξ ζμο. Φςξ 

πθμφζζμκ ζημοξ δνυιμοξ ιμο.  

Ψαθ. 118,106 ὤιμζα ηαὶ ἔζηδζα ημῦ θοθάλαζεαζ ηὰ ηνίιαηα ηξ δζηαζμζφκδξ 

ζμο.  

Ταθ. 118,106 Υνηίζεδκ ηαζ ακέθααα ηδκ οπμπνέςζζκ κα ηδνχ αηνζαχξ ηαξ εκημθάξ 

ημο Λμιμο ζμο.  

Ψαθ. 118,107 ἐηαπεζκχεδκ ἕςξ ζθυδνα· Κφνζε, γζυκ ιε ηαηὰ ηὸκ θυβμκ ζμο.  

Ταθ. 118,107 Κεβάθαξ ηαθαζπςνίαξ ηαζ ηαπεζκχζεζξ οπέζηδκ απυ ημοξ επενμφξ ιμο. 

Θονζε, ζφιθςκα ιε ηδκ οπυζπεζίκ ζμο, πενζθνμφνδζε ηδκ 

ηζκδοκεφμοζακ γςήκ ιμο. 

Ψαθ. 118,108 ηὰ ἑημφζζα ημῦ ζηυιαηυξ ιμο εὐδυηδζμκ δή, Κφνζε, ηαὶ ηὰ ηνίιαηά 

ζμο δίδαλυκ ιε.  

Ταθ. 118,108 Γέλμο, Θονζε, ιε εοιέκεζακ ηαξ δμλμθμβίαξ ηαζ εηθνάζεζξ 

εοβκςιμζφκδξ, ηαξ μπμίαξ ιε υθδκ ιμο ηδκ ηανδίακ ακαπέιπς πνμξ ζε. 

Γζδαλέ ιε εονφηενμκ ηαζ ααεφηενμκ ηαξ εκημθάξ ηδξ δζηαζμζφκδξ ζμο. 

Ψαθ. 118,109  ροπή ιμο ἐκ ηαῖξ πενζί ζμο δζαπακηυξ, ηαὶ ημῦ κυιμο ζμο μὐη 

ἐπεθαευιδκ.  

Ταθ. 118,109 Ζ γςδ ιμο εονίζηεηαζ πάκημηε εζξ ηα πένζα ζμο. Δβχ δέ πμηέ δεκ 

εθδζιυκδζα κα ιεθεηχ ηαζ κα εθανιυγς ημκ Λμιμκ ζμο.  

Ψαθ. 118,110 ἔεεκημ ἁιανηςθμὶ παβίδα ιμζ, ηαὶ ἐη ηκ ἐκημθκ ζμο μὐη 

ἐπθακήεδκ.  

Ταθ. 118,110 Νζ αιανηςθμί ιμο έζηδζακ παβίδαξ, εβχ υιςξ δεκ επθακήεδκ ηαζ δεκ 



απειαηνφκεδκ απυ ηαξ εκημθάξ ζμο.  

Ψαθ. 118,111 ἐηθδνμκυιδζα ηὰ ιανηφνζά ζμο εἰξ ηὸκ αἰκα, ὅηζ ἀβαθθίαια ηξ 

ηανδίαξ ιμφ εἰζζκ.  

Ταθ. 118,111 Θθδνμκμιία ιμο ηαζ ακαθαίνεημξ πενζμοζία ιμο έβζκακ ηα ιανηφνζά 

ζμο. Γζυηζ, αοηά απμηεθμφκ ηδκ εοθνμζφκδκ ηαζ αβαθθίαζακ ηδξ ηανδίαξ 

ιμο.  

Ψαθ. 118,112 ἔηθζκα ηὴκ ηανδίακ ιμο ημῦ πμζζαζ ηὰ δζηαζχιαηά ζμο εἰξ ηὸκ 

αἰκα δζ᾿ ἀκηάιεζρζκ. -  

Ταθ. 118,112 Δζηνερα ιε υθδκ ιμο ηδκ δζάεεζζκ ηδκ ηανδίακ ιμο, ζημ κα εθανιυγς 

ηαξ εκημθάξ ζμο πάκημηε. Γζυηζ μζ ηδνδηαί αοηχκ εα αιεζθεμφκ. 

Ψαθ. 118,113 Πανακυιμοξ ἐιίζδζα, ηὸκ δὲ κυιμκ ζμο βάπδζα.  

Ταθ. 118,113 Ακενχπμοξ πανακυιμοξ ειίζδζα, ημκ δε Λμιμκ ζμο δβάπδζα.  

Ψαθ. 118,114 αμδευξ ιμο, ηαὶ ἀκηζθήπηςν ιμο εἶ ζφ· εἰξ ημὺξ θυβμοξ ζμο 

ἐπήθπζζα.  

Ταθ. 118,114 Βμδευξ ηαζ πνμζηάηδξ ιμο είζαζ ζο, Θονζε. Δβχ δε ζημοξ θυβμοξ ηαζ ηαξ 

οπμζπέζεζξ ηαζ ηαξ εκημθάξ ζμο έπς ζηδνίλεζ ηαξ εθπίδαξ ιμο.  

Ψαθ. 118,115 ἐηηθίκαηε ἀπ᾿ ἐιμῦ, πμκδνεουιεκμζ, ηαὶ ἐλενεοκήζς ηὰξ ἐκημθὰξ 

ημῦ Θεμῦ ιμο.  

Ταθ. 118,115 Φοβεηε ιαηνάκ απυ ειέ μζ άκενςπμζ, μζ μπμίμζ ιεθεηάηε ηαζ αβαπάηε ηαζ 

πνάηηεηε ηδκ πμκδνίακ. Δβχ δε εα ενεοκήζς ααεφηενμκ ηαζ εα ιάες 

ζαθέζηενμκ ηαξ εκημθάξ ημο Θεμφ ιμο.  

Ψαθ. 118,116 ἀκηζθααμῦ ιμο ηαηὰ ηὸ θυβζυκ ζμο, ηαὶ γζυκ ιε, ηαὶ ιὴ 

ηαηαζζπφκῃξ ιε ἀπὸ ηξ πνμζδμηίαξ ιμο.  

Ταθ. 118,116 Απθςζε ημ πνμζηαηεοηζηυ ζμο πένζ πζάζε ιε ηαζ ζοβηνάηδζέ ιε, 

ζφιθςκα ιε ηδκ οπυζπεζίκ ζμο. Πχζε ηαζ πενζθνμφνδζε ηδκ γςήκ ιμο 



απυ ημοξ ηζκδφκμοξ ηαζ ιδ ιε εκηνμπζάζδξ ζπεηζηχξ ιε ηαξ εθπίδαξ, πμο 

έπς ζηδνίλεζ εζξ ζέ.  

Ψαθ. 118,117 αμήεδζυκ ιμζ, ηαὶ ζςεήζμιαζ ηαὶ ιεθεηήζς ἐκ ημῖξ δζηαζχιαζί ζμο 

δζαπακηυξ.  

Ταθ. 118,117 Βμήεδζέ ιε, δζυηζ ιε ηδκ ζδζηήκ ζμο αμήεεζακ εα ζςεχ απυ ημοξ 

ηζκδφκμοξ ηαζ έηζζ αζθαθήξ ηαζ απενίζπαζημξ εα ιεθεηχ πάκημηε ηαξ 

εκημθάξ ζμο.  

Ψαθ. 118,118 ἐλμοδέκςζαξ πάκηαξ ημὺξ ἀπμζηαημῦκηαξ ἀπὸ ηκ δζηαζςιάηςκ 

ζμο, ὅηζ ἄδζημκ ηὸ ἐκεφιδια αὐηκ.  

Ταθ. 118,118 Δλμοεέκςζεξ ηαζ ελδοηέθζζεξ υθμοξ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ απειαηνφκεδζακ 

απυ ηαξ εκημθάξ ζμο, δζυηζ μζ δζαθμβζζιμί ηδξ δζακμίαξ ηςκ ηαζ αζ 

επζεοιίαζ ηδξ ηανδίαξ ηςκ ήζακ άδζημζ.  

Ψαθ. 118,119 παναααίκμκηαξ ἐθμβζζάιδκ πάκηαξ ημὺξ ἁιανηςθμὺξ ηξ βξ· δζὰ 

ημῦημ βάπδζα ηὰ ιανηφνζά ζμο.  

Ταθ. 118,119 Ζνεφκδζα ιε ημκ κμοκ ιμο, εζηέθεδκ ηαζ είδα υηζ πανένπμκηαζ υθμζ μζ 

αιανηςθμί ηδξ βδξ ηαζ ελαθακίγμκηαζ. Γζα ημφημ εβχ δβάπδζα ημκ 

Λμιμκ ζμο, μ μπμίμξ απμηεθεί ζςηδνίακ ηαζ αζθάθεζακ.  

Ψαθ. 118,120 ηαεήθςζμκ ἐη ημῦ θυαμο ζμο ηὰξ ζάνηαξ ιμο· ἀπὸ βὰν ηκ 

ηνζιάηςκ ζμο ἐθμαήεδκ. -  

Ταθ. 118,120 Θανθςζε ηαζ κέηνςζε δζα ημο αβίμο θυαμο ζμο ηα πνμξ ηδκ αιανηίακ 

ηθίκμκηα ιέθδ ηδξ ζανηυξ ιμο. Εδηχ αοηήκ ηδκ πάνζκ, δζυηζ ιε 

ηνμιάγμοκ αζ εκακηίμκ ηδξ αιανηίαξ ηζιςνίαζ ζμο. 

Ψαθ. 118,121 πμίδζα ηνῖια ηαὶ δζηαζμζφκδκ· ιὴ παναδῶξ ιε ημῖξ ἀδζημῦζί ιε.  

Ταθ. 118,121 Δπεδίςλα ηδκ εοεφηδηα ηαζ δζηαζμζφκδκ, ηδκ μπμίακ ζο εέθεζξ. Γζα 

ημφημ ιδ ιε παναδχζδξ εζξ ηα πένζα ηςκ επενχκ ιμο, πμο ιε αδζημφκ.  

Ψαθ. 118,122 ἔηδελαζ ηὸκ δμῦθυκ ζμο εἰξ ἀβαευκ· ιὴ ζοημθακηδζάηςζάκ ιε 



ὑπενήθακμζ.  

Ταθ. 118,122 Γζα ημ ηαθυκ ιμο ηαζ πνμξ αζθάθεζάκ ιμο πάνε ηάης απυ ηδκ 

πνμζηαζίακ ζμο ειέ ημκ δμφθμκ ζμο, χζηε κα ιδ ημθιήζμοκ κα 

δζαηοπχζμοκ εκακηίμκ ιμο ζοημθακηίαξ μζ οπενήθακμζ ηαζ ακ 

δζαηοπχζμοκ, κα ιδ βίκμοκ αοηαί πζζηεοηαί.  

Ψαθ. 118,123 μἱ ὀθεαθιμί ιμο ἐλέθζπμκ εἰξ ηὸ ζςηήνζυκ ζμο ηαὶ εἰξ ηὸ θυβζμκ ηξ 

δζηαζμζφκδξ ζμο.  

Ταθ. 118,123 Απέηαιακ ηα ιάηζα ιμο πενζιέκμκηα ηδκ ζςηδνίακ απυ ζέ, ηαζ ηδκ 

εηπθήνςζζκ ηδξ δζηαίαξ οπμζπέζεχξ ζμο.  

Ψαθ. 118,124 πμίδζμκ ιεηὰ ημῦ δμφθμο ζμο ηαηὰ ηὸ ἔθευξ ζμο ηαὶ ηὰ δζηαζχιαηά 

ζμο δίδαλυκ ιε.  

Ταθ. 118,124 Πε ζηεηεφς κα θενεήξ πνμξ ειέ, ημκ δμφθυκ ζμο, ζφιθςκα ιε ημ έθευξ 

ζμο, υπζ ζφιθςκα ιε ηαξ ζδζηάξ ιμο πνάλεζξ. Γζα κα εοανεζηχ δε 

πάκημηε εζξ ζέ, δίδαλέ ιε αηυιδ πενζζζυηενμκ ηαξ εκημθάξ ζμο.  

Ψαθ. 118,125 δμῦθυξ ζμφ εἰιζ ἐβχ· ζοκέηζζυκ ιε, ηαὶ βκχζμιαζ ηὰ ιανηφνζά ζμο.  

Ταθ. 118,125 Ηδζηυξ ζμο δμφθμξ είιαζ εβχ. Γμξ ιμο θμζπυκ, Θονζε, ζμθίακ ηαζ ζφκεζζκ, 

δζα κα βκςνίζς ηαζ ιάες ηαξ εκημθάξ ζμο.  

Ψαθ. 118,126 ηαζνὸξ ημῦ πμζζαζ ηῶ Κονίῳ· δζεζηέδαζακ ηὸκ κυιμκ ζμο.  

Ταθ. 118,126 Δθεαζε δζα ημκ Θονζμκ μ ηαζνυξ κα ακηζδνάζδ ηαζ κα εθανιυζδ 

δζηαζμζφκδκ εκακηίμκ ηςκ επενχκ ιμο. Αοημί ηαηεπάηδζακ ηαζ 

ηαηελέζπζζακ ημκ Λμιμκ ζμο.  

Ψαθ. 118,127 δζὰ ημῦημ βάπδζα ηὰξ ἐκημθάξ ζμο ὑπὲν πνοζίμκ ηαὶ ημπάγζμκ.  

Ταθ. 118,127 Ζ πμκδνία ηαζ δ ηαηυηδξ εηείκςκ ιε έηαιε κα αβαπήζς αηυιδ 

πενζζζυηενμκ ηαξ εκημθάξ ζμο πενζζζυηενμκ απυ ημ πνοζάθζ ηαζ ημοξ 

πμθφηζιμοξ θίεμοξ.  



Ψαθ. 118,128 δζὰ ημῦημ πνὸξ πάζαξ ηὰξ ἐκημθάξ ζμο ηαηςνεμφιδκ, πᾶζακ ὁδὸκ 

ἄδζημκ ἐιίζδζα. -  

Ταθ. 118,128 Γζα ημφημ ζοκειμνθμφιδκ πνμξ υθαξ ηαξ εκημθάξ ζμο, ειίζδζα δε ηάεε 

άδζημκ πνάλζκ. 

Ψαθ. 118,129 Θαοιαζηὰ ηὰ ιανηφνζά ζμο· δζὰ ημῦημ ἐλδνεφκδζεκ αὐηὰ  ροπή 

ιμο.  

Ταθ. 118,129 Βαεφκ εαοιαζιυκ ιμο πνμηαθμφκ αζ εκημθαί, πμο οπάνπμοκ ζημκ Λμιμκ 

ζμο. Γζα ημφημ δ ροπή ιμο ηαξ δνεφκδζε ηαζ ηαξ ειεθέηδζε ιε πυεμκ.  

Ψαθ. 118,130  δήθςζζξ ηκ θυβςκ ζμο θςηζεῖ ηαὶ ζοκεηζεῖ κδπίμοξ.  

Ταθ. 118,130 Ζ θακένςζζξ ηαζ δ ακάθοζζξ ηςκ εκημθχκ ζμο θςηίγεζ ηαζ ζοκεηίγεζ ηαζ 

αοημφξ αηυιδ ημοξ απθμσημφξ ακενχπμοξ.  

Ψαθ. 118,131 ηὸ ζηυια ιμο ἢκμζλα ηαὶ εἵθηοζα πκεῦια, ὅηζ ηὰξ ἐκημθάξ ζμο 

ἐπεπυεμοκ.  

Ταθ. 118,131 Ζκμζλα ημ ζηυια ιμο ηαζ εζζέπκεοζα ημκ γςμβυκμκ αένα. Δηζζ 

εθαπηάνδζα ηαζ θαπηανχ ηαξ εκημθάξ ζμο.  

Ψαθ. 118,132 πίαθερμκ ἐπ᾿ ἐιὲ ηαὶ ἐθέδζυκ ιε ηαηὰ ηὸ ηνίια ηκ ἀβαπχκηςκ 

ηὸ ὄκμιά ζμο.  

Ταθ. 118,132 Οζλε έκα ζπθαβπκζηυ αθέιια εζξ ειέ ηαζ εθέδζέ ιε, ζφιθςκα ιε ηδκ 

αλζυπζζημκ οπυζπεζίκ ζμο κα πνμζηαηεφδξ εηείκμοξ, πμο ζέαμκηαζ ηαζ 

αβαπμφκ ημ Νκμιά ζμο.  

Ψαθ. 118,133 ηὰ δζααήιαηά ιμο ηαηεφεοκμκ ηαηὰ ηὸ θυβζυκ ζμο, ηαὶ ιὴ 

ηαηαηονζεοζάης ιμο πᾶζα ἀκμιία.  

Ταθ. 118,133 Θαηεφεοκε ηδκ γςήκ ηαζ ηα ένβα ιμο ζφιθςκα ιε ημ θυβζυκ ζμο, χζηε 

ηαιιία πανακμιία κα ιδ ηονζεφζδ ηδκ ροπήκ ιμο. 

Ψαθ. 118,134 θφηνςζαί ιε ἀπὸ ζοημθακηίαξ ἀκενχπςκ, ηαὶ θοθάλς ηὰξ ἐκημθάξ 



ζμο.  

Ταθ. 118,134 Γθφηςζέ ιε απυ ζοημθακηίαξ ακενχπςκ ηαζ εβχ εα θοθάλς ηαξ εκημθάξ 

ζμο. 

Ψαθ. 118,135 ηὸ πνυζςπυκ ζμο ἐπίθακμκ ἐπὶ ηὸκ δμῦθυκ ζμο ηαὶ δίδαλυκ ιε ηὰ 

δζηαζχιαηά ζμο.  

Ταθ. 118,135 Αξ επζθάιρδ ηαζ αξ θςηίζδ ειέ ημκ δμφθυκ ζμο δ αβαευηδξ ηαζ δ 

ηαθςζφκδ ημο πνμζχπμο ζμο· δίδαλέ ιε ηα πνμζηάβιαηά ζμο.  

Ψαθ. 118,136 δζελυδμοξ ὑδάηςκ ηαηέδοζακ μἱ ὀθεαθιμί ιμο, ἐπεὶ μὐη ἐθφθαλα 

ηὸκ κυιμκ ζμο. -  

Ταθ. 118,136 Δζξ ηα αθευκςξ ακααθφγμκηα δάηνοά ιμο εαοείζεδζακ ηα ιάηζα ιμο· 

ηαζ ημφημ, δζυηζ δεκ εηήνδζα πάκημηε ημκ Λμιμκ ζμο. 

Ψαθ. 118,137 Γίηαζμξ εἶ, Κφνζε, ηαὶ εὐεεῖαζ αἱ ηνίζεζξ ζμο.  

Ταθ. 118,137 Γζηαζμξ είζαζ, Θονζε, ηαζ αζ απμθάζεζξ ζμο είκαζ μνεαί ηαζ εοεείαζ.  

Ψαθ. 118,138 ἐκεηείθς δζηαζμζφκδκ ηὰ ιανηφνζά ζμο ηαὶ ἀθήεεζακ ζθυδνα.  

Ταθ. 118,138 Ρα πνμζηάβιαηά ζμο, Θονζε, ηα μπμία ςξ εκημθάξ έδςζεξ εζξ διάξ, είκαζ 

απμθφηςξ δίηαζα ηαζ αθδεζκά.  

Ψαθ. 118,139 ἐλέηδλέ ιε ὁ γθυξ ζμο, ὅηζ ἐπεθάεμκημ ηκ θυβςκ ζμο μἱ ἐπενμί 

ιμο.  

Ταθ. 118,139 Κε έθοςζεκ ςζάκ ηενί μ γήθυξ ιμο δζα ηδκ δυλακ ημο Νκυιαηυξ ζμο, 

δζυηζ μζ επενμί ιμο εθδζιυκδζακ εκηεθχξ ηαξ εκημθάξ ζμο.  

Ψαθ. 118,140 πεπονςιέκμκ ηὸ θυβζυκ ζμο ζθυδνα, ηαὶ ὁ δμῦθυξ ζμο βάπδζεκ 

αὐηυ.  

Ταθ. 118,140 Δίκαζ υιςξ άθνμκεξ, δζυηζ ηα θυβζά ζμο είκαζ μθμηάεανα ηαζ 

απαζηνάπημκηα, υπςξ ημ πνοζάθζ, ημ μπμίμκ εηαεανίζεδ ζημ πονςιέκμ 



ηαιίκζ. Γζα ημφημ εβχ μ δμφθμξ ζμο ηα δβάπδζα.  

Ψαθ. 118,141 κεχηενμξ ἐβχ εἰιζ ηαὶ ἐλμοδεκςιέκμξ· ηὰ δζηαζχιαηά ζμο μὐη 

ἐπεθαευιδκ.  

Ταθ. 118,141 Κζηνυξ ηαηά ηδκ δθζηίακ, ηαηαθνμκδιέκμξ ηαζ ελμοδεκςιέκμξ είιαζ 

ιέζα εζξ ηδκ ημζκςκίακ. Αθθά ηαξ εκημθάξ ζμο πμηέ δεκ ηαξ εθδζιυκδζα.  

Ψαθ. 118,142  δζηαζμζφκδ ζμο δζηαζμζφκδ εἰξ ηὸκ αἰκα, ηαὶ ὁ κυιμξ ζμο 

ἀθήεεζα.  

Ταθ. 118,142 Ζ δζηαζμζφκδ ζμο, Θονζε, είκαζ δζηαμζφκδ αζςκία ηαζ ακαθθμίςημξ ηαζ μ 

Λμιμξ ζμο είκαζ αοηή αφηδ δ αθήεεζα.  

Ψαθ. 118,143 εθίρεζξ ηαὶ ἀκάβηαζ εὕνμζάκ ιε· αἱ ἐκημθαί ζμο ιεθέηδ ιμο.  

Ταθ. 118,143 Κε εονήηακ εθίρεζξ ηαζ ακάβηαζ, αθθά αζ εκημθαί ζμο, Θονζε, ήζακ 

πάκημηε ιεθέηδ ηαζ πανδβμνία ιμο.  

Ψαθ. 118,144 δζηαζμζφκδ ηὰ ιανηφνζά ζμο εἰξ ηὸκ αἰκα· ζοκέηζζυκ ιε, ηαὶ 

γήζμιαζ. -  

Ταθ. 118,144 Ρα πνμζηάβιαηά ζμο είκαζ δίηαζα, αζχκζα ηαζ ακαθθμίςηα. Ποκέηζζέ ιε 

δζα ιέζμο αοηχκ, χζηε κα γήζς εβχ ζφιθςκα ιε ημ άβζμκ εέθδιά ζμο. 

Ψαθ. 118,145 ηέηναλα ἐκ ὅθῃ ηανδίᾳ ιμο· ἐπάημοζυκ ιμο, Κφνζε, ηὰ δζηαζχιαηά 

ζμο ἐηγδηήζς.  

Ταθ. 118,145 Κε υθδκ ιμο ηδκ ηανδία έηναλα πνμξ ζέ· άημοζε ηαζ ηάιε δεηηήκ, Θονζε, 

ηδκ πνμζεοπήκ ιμο. Δβχ δε εα γδηήζς κα ιάες ηαζ κα ηαηακμήζς ηαξ 

εκημθάξ ζμο.  

Ψαθ. 118,146 ἐηέηναλά ζμζ· ζζυκ ιε, ηαὶ θοθάλς ηὰ ιανηφνζά ζμο.  

Ταθ. 118,146 Δηναλα πνμξ ζέ, Θονζε· ζχζε ηαζ πενζθνμφνδζε ηδκ γςήκ ιμο, πμο 

ηζκδοκεφεζ, ηαζ εβχ εα θοθάλς ηαξ εκημθάξ ζμο.  



Ψαθ. 118,147 πνμέθεαζα ἐκ ἀςνίᾳ ηαὶ ἐηέηναλα, εἰξ ημὺξ θυβμοξ ζμο ἐπήθπζζα.  

Ταθ. 118,147 Ξμθφ εκςνίξ, πνζκ πενάζδ δ κφηηα, εβχ εζδηχεδηα ηαζ πνμζδοπήεδκ ιε 

ηναοβήκ πνμξ ζε, δζυηζ ήθπζζα εζξ ηα θυβζα ζμο.  

Ψαθ. 118,148 πνμέθεαζακ μἱ ὀθεαθιμί ιμο πνὸξ ὄνενμκ ημῦ ιεθεηᾶκ ηὰ θυβζά 

ζμο.  

Ταθ. 118,148 Ζκμζλακ ηα ιάηζα ιμο πμθφ εκςνίξ, εκχ αηυιδ ήημ ααεφξ υνενμξ, δζα κα 

ιεθεηήζς ημοξ θυβμοξ ζμο.  

Ψαθ. 118,149 ηξ θςκξ ιμο ἄημοζμκ, Κφνζε, ηαηὰ ηὸ ἔθευξ ζμο, ηαηὰ ηὸ ηνῖιά 

ζμο γζυκ ιε.  

Ταθ. 118,149 Αημοζε, Θονζε, ηδκ θςκήκ ηδξ δεήζεχξ ιμο, ζφιθςκα ιε ηδκ 

εοζπθαβπκίακ ζμο, ηαζ ηαηά ηδκ δζηαίακ ζμο απυθαζζκ πενζθνμφνδζε 

ηαζ πανάηεζκε ηδκ γςήκ ιμο. 

Ψαθ. 118,150 πνμζήββζζακ μἱ ηαηαδζχημκηέξ ιε ἀκμιίᾳ, ἀπὸ δὲ ημῦ κυιμο ζμο 

ἐιαηνφκεδζακ.  

Ταθ. 118,150 Νζ επενμί ιμο, πμο αδίηςξ ηαζ παναθυβςξ ιε ηαηαδζχημοκ, ιε 

επθδζίαζακ, δζα κα ιε ελμκηχζμοκ. Αοημί υιςξ εονίζημκηαζ ιαηνάκ απυ 

ημ άβζμκ εέθδιά ζμο. 

Ψαθ. 118,151 ἐββὺξ εἶ, Κφνζε, ηαὶ πᾶζαζ αἱ ὁδμί ζμο ἀθήεεζα.  

Ταθ. 118,151 Αθθά ζο, Θονζε, είζαζ ημκηά ιμο. Νθμζ δε μζ ηνυπμζ εκενβείαξ ζμο πνμξ 

διάξ ημοξ ακενχπμοξ είκαζ δίηαζμζ ηαζ αθδεζκμί.  

Ψαθ. 118,152 ηαη᾿ ἀνπὰξ ἔβκςκ ἐη ηκ ιανηονίςκ ζμο, ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα 

ἐεειεθίςζαξ αὐηά. -  

Ταθ. 118,152 Απ' ανπήξ εβχ, Θονζε, εβκχνζζα ηαζ ηαηεκυδζα ηα ιανηφνζά ζμο ηαζ 

επείζεδκ απμθφηςξ, υηζ αζ εκημθαί ζμο έπμοκ αζχκζα ηα εειέθζά ηςκ. 

Ψαθ. 118,153 Ἴδε ηὴκ ηαπείκςζίκ ιμο ηαὶ ἐλεθμῦ ιε, ὅηζ ημῦ κυιμο ζμο μὐη 



ἐπεθαευιδκ.  

Ταθ. 118,153 Ηδε ηδκ ηαηαθνυκδζζκ ηαζ ηδκ ελμοεέκςζζκ, εζξ ηδκ μπμίακ ιε έπμοκ νίλεζ 

μζ επενμί ιμο, ηαζ ζπεφζε κα ιε αβάθδξ απυ αοηήκ, δζυηζ εβχ δεκ 

εθδζιυκδζα πμηέ ημκ Λμιμκ ζμο.  

Ψαθ. 118,154 ηνῖκμκ ηὴκ ηνίζζκ ιμο ηαὶ θφηνςζαί ιε· δζὰ ηὸκ θυβμκ ζμο γζυκ 

ιε.  

Ταθ. 118,154 Πο, ςζάκ δίηαζμξ πμο είζαζ, ηνίκε ιε δζηαζμζφκδκ ηδκ οπυεεζίκ ιμο ηαζ 

απάθθαλέ ιε απυ ημοξ επενμφξ ιμο. Ποιθςκα δε ιε ηδκ οπυζπεζίκ ζμο 

πενζθνμφνδζε ηαζ πανάηεζκε ηδκ γςήκ ιμο.  

Ψαθ. 118,155 ιαηνὰκ ἀπὸ ἁιανηςθκ ζςηδνία, ὅηζ ηὰ δζηαζχιαηά ζμο μὐη 

ἐλεγήηδζακ.  

Ταθ. 118,155 Ζ ζςηδνία ηςκ δζηαίςκ είζαζ ζο. Ζ ζςηδνία υιςξ ηςκ αιανηςθχκ είκαζ 

ιαηνάκ, είκαζ ακφπανηημξ, δζυηζ δεκ εγήηδζακ κα ιεθεηήζμοκ ηαζ κα 

ηαηαιάεμοκ ηαξ εκημθάξ ζμο.  

Ψαθ. 118,156 μἱ μἰηηζνιμί ζμο πμθθμί, Κφνζε· ηαηὰ ηὸ ηνῖιά ζμο γζυκ ιε.  

Ταθ. 118,156 Ρα εθέδ ζμο, Θονζε, είκαζ πμθθά. Ποιθςκα ιε ηδκ εφζπθαβπκμκ ηνίζζκ 

ζμο πενζθνμφνδζε ηαζ πανάηεζκε ηδκ γςήκ ιμο.  

Ψαθ. 118,157 πμθθμὶ μἱ ἐηδζχημκηέξ ιε ηαὶ εθίαμκηέξ ιε· ἐη ηκ ιανηονίςκ ζμο 

μὐη ἐλέηθζκα.  

Ταθ. 118,157 Ξμθθμί είκαζ μζ επενμί ιμο, πμο ιε ηαηαδζχημοκ ηαζ ιε ηαηαεθίαμοκ. 

Δβχ υιςξ πμηέ δεκ πανελέηθζκα απυ ηαξ εκημθάξ ζμο.  

Ψαθ. 118,158 εἶδμκ ἀζοκεημῦκηαξ ηαὶ ἐλεηδηυιδκ, ὅηζ ηὰ θυβζά ζμο μὐη 

ἐθοθάλακημ.  

Ταθ. 118,158 Δίδα αζοκέημοξ ακενχπμοξ κα απμννίπημοκ ηαξ εκημθάξ ζμο ηαζ έθοςκα 

απυ ημκ πυκμκ, δζυηζ αοημί δεκ εηήνδζακ ηα θυβζα ζμο.  



Ψαθ. 118,159 ἴδε, ὅηζ ηὰξ ἐκημθάξ ζμο βάπδζα· Κφνζε, ἐκ ηῶ ἐθέεζ ζμο γζυκ ιε.  

Ταθ. 118,159 Ηδε υιςξ, Θονζε, υηζ εβχ δβάπδζα ιε υθδκ ιμο ηδκ ηανδίακ ηαξ εκημθάξ 

ζμο. Θονζε, ηαηά ημ ιέβα έθευξ ζμο, πάνζζέ ιμο αζθαθή ηαζ ιαηνάκ ηδκ 

γςήκ.  

Ψαθ. 118,160 ἀνπὴ ηκ θυβςκ ζμο ἀθήεεζα, ηαὶ εἰξ ηὸκ αἰκα πάκηα ηὰ ηνίιαηα 

ηξ δζηαζμζφκδξ ζμο. -  

Ταθ. 118,160 Ανπή, αάζζξ ηαζ πενζεπυιεκμκ ηςκ θυβςκ ζμο είκαζ δ αθήεεζα ηαζ υθαζ αζ 

ηνίζεζξ ηδξ δζηαζμζφκδξ ζμο είκαζ αζχκζμζ ηαζ αιεηάεεημζ. 

Ψαθ. 118,161 Ἄνπμκηεξ ηαηεδίςλάκ ιε δςνεάκ, ηαὶ ἀπὸ ηκ θυβςκ ζμο 

ἐδεζθίαζεκ  ηανδία ιμο.  

Ταθ. 118,161 Ανπμκηεξ αζεαείξ ιε ηαηεδίςλακ πςνίξ θυβμκ ηαζ αθμνιήκ. Γεκ ημοξ 

εθμαήεδκ. Απυ ημοξ θυβμοξ ζμο ιυκμκ εδεζθίαζεκ δ ηανδία ιμο, ιήπςξ 

ηοπυκ ηαζ ημοξ πανααχ.  

Ψαθ. 118,162 ἀβαθθζάζμιαζ ἐβὼ ἐπὶ ηὰ θυβζά ζμο ὡξ ὁ εὑνίζηςκ ζηῦθα πμθθά.  

Ταθ. 118,162 Δβχ εα πανχ ηυζμκ πμθφ απυ ηδκ ιεθέηδκ, ηδκ απμδμπήκ ηαζ εθανιμβήκ 

ηςκ θυβςκ ζμο, ςζάκ μ κζηδηήξ εηείκμξ μ μπμίμξ εονίζηεζ πμθθά ηαζ 

πμθφηζια θάθονα.  

Ψαθ. 118,163 ἀδζηίακ ἐιίζδζα ηαὶ ἐαδεθολάιδκ, ηὸκ δὲ κυιμκ ζμο βάπδζα.  

Ταθ. 118,163 Διίζδζα ηαζ εζζπάεδηα ηδκ αδζηίακ. Ρμκ δε Λμιμκ ζμο δβάπδζα.  

Ψαθ. 118,164 ἑπηάηζξ ηξ ιέναξ ᾔκεζά ζε ἐπὶ ηὰ ηνίιαηα ηξ δζηαζμζφκδξ ζμο.  

Ταθ. 118,164 Ξμθθέξ θμνέξ ηαηά ημ δζάζηδια ηδξ διέναξ ζε εδμλμθυβδζα δζα ηαξ 

δζηαίαξ ηνίζεζξ ζμο.  

Ψαθ. 118,165 εἰνήκδ πμθθὴ ημῖξ ἀβαπζζ ηὸκ κυιμκ ζμο, ηαὶ μὐη ἔζηζκ αὐημῖξ 

ζηάκδαθμκ.  



Ταθ. 118,165 Δζνήκδ πμθθή ααζζθεφεζ εζξ ηδκ ηανδίακ εηείκςκ, πμο αβαπμφκ ηαζ 

θοθάηημοκ ημκ Λμιμκ ζμο. Γεκ οπάνπεζ εζξ αοημφξ ζηάκδαθμκ, πμο κα 

ζημκηάπημοκ επάκς ημο, κα ημοξ ακαηανάζζδ ηαζ κα ημοξ ηθμκίγδ.  

Ψαθ. 118,166 πνμζεδυηςκ ηὸ ζςηήνζυκ ζμο, Κφνζε, ηαὶ ηὰξ ἐκημθάξ ζμο 

βάπδζα.  

Ταθ. 118,166 Ξακημηε, Θονζε, απυ ζε επενίιεκα ηδκ ζςηδνίακ, ηαζ ηαξ εκημθάξ ζμο 

δβάπδζα. 

Ψαθ. 118,167 ἐθφθαλεκ  ροπή ιμο ηὰ ιανηφνζά ζμο ηαὶ βάπδζεκ αὐηὰ ζθυδνα.  

Ταθ. 118,167 Ζ ροπή ιμο εθφθαλε ηαξ εκημθάξ ζμο, δζυηζ εενιυηαηα ηαξ έπεζ 

αβαπήζεζ. 

Ψαθ. 118,168 ἐθφθαλα ηὰξ ἐκημθάξ ζμο ηαὶ ηὰ ιανηφνζά ζμο, ὅηζ πᾶζαζ αἱ ὁδμί 

ιμο ἐκακηίμκ ζμο, Κφνζε. -  

Ταθ. 118,168 Δθφθαλα ηαξ εκημθάξ ζμο ηαζ ηα ιανηφνζά ζμο, Θονζε, δζυηζ έπς ηδκ 

ζοκαίζεδζζκ υηζ υθαζ αζ πμνείαζ ηδξ γςήξ ιμο εονίζημκηαζ εκχπζυκ ζμο. 

Ψαθ. 118,169 ββζζάης  δέδζίξ ιμο ἐκχπζυκ ζμο, Κφνζε· ηαηὰ ηὸ θυβζυκ ζμο 

ζοκέηζζυκ ιε.  

Ταθ. 118,169 Αξ πθδζζάζδ, θμζπυκ, εκχπζμκ ημο ενυκμο ηδξ ιεβαθςζφκδξ ζμο δ δέδζίξ 

ιμο, Θονζε, ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ νδηήκ οπυζπεζίκ ζμο υηζ αημφεζξ ηαξ 

πνμζεοπάξ ιαξ, δμξ ιμο ζφκεζζκ ηαζ θςηζζιυκ.  

Ψαθ. 118,170 εἰζέθεμζ ηὸ ἀλίςιά ιμο ἐκχπζυκ ζμο, Κφνζε· ηαηὰ ηὸ θυβζυκ ζμο 

ῥῦζαί ιε.  

Ταθ. 118,170 Δίεε κα θεάζδ εζξ ζέ, Θονζε, δ ζενά αοηή αλίςζίξ ιμο. Θονζε, ζφιθςκα 

ιε ηδκ οπυζπεζίκ ζμο, βθφηςζέ ιε απυ ημοξ δζαθυνμοξ ηζκδφκμοξ, πμο 

απεζθμφκ ηδκ γςήκ ιμο.  

Ψαθ. 118,171 ἐλενεφλαζκημ ηὰ πείθδ ιμο ὕικμκ, ὅηακ δζδάλῃξ ιε ηὰ δζηαζχιαηά 



ζμο.  

Ταθ. 118,171 Δίεε απυ ηδκ ηανδίακ ηαζ ηα πείθδ ιμο κα ακααθφγμοκ πθμφζζμζ φικμζ εζξ 

δυλακ ζμο. Θαζ ημφημ εα βίκδ, υηακ ιε δζδάλδξ ηα πνμζηάβιαηά ζμο.  

Ψαθ. 118,172 θεέβλαζημ  βθζζά ιμο ηὰ θυβζά ζμο, ὅηζ πᾶζαζ αἱ ἐκημθαί ζμο 

δζηαζμζφκδ.  

Ταθ. 118,172 Δίεε δ βθχζζά ιμο κα μιζθή ηαζ κα δζαθαθή πάκημηε ηα θυβζα ζμο, δζυηζ 

υθαζ αζ εκημθαί ζμο είκαζ δίηαζαζ ηαζ μνεαί.  

Ψαθ. 118,173 βεκέζες  πείν ζμο ημῦ ζζαί ιε, ὅηζ ηὰξ ἐκημθάξ ζμο ᾑνεηζζάιδκ.  

Ταθ. 118,173 Αξ απθςεή πνμξ ειέ ημ πνμζηαηεοηζηυ ζμο πένζ, δζα κα ιε ζχζδξ, δζυηζ 

εβχ, οπέν πάκηα ηα άθθα, επνμηίιδζα ηαζ δβάπδζα ηαξ εκημθάξ ζμο.  

Ψαθ. 118,174 ἐπεπυεδζα ηὸ ζςηήνζυκ ζμο, Κφνζε, ηαὶ ὁ κυιμξ ζμο ιεθέηδ ιμφ 

ἐζηζ.  

Ταθ. 118,174 Κε υθδκ ιμο ηδκ ηανδίακ επυεδζα ηδκ ζςηδνίακ, ηδκ μπμίακ ζο, Θονζε, 

δίδεζξ, ηαζ μ Λμιμξ ζμο είκαζ πακημηεζκή ιμο ιεθέηδ.  

Ψαθ. 118,175 γήζεηαζ  ροπή ιμο ηαὶ αἰκέζεζ ζε, ηαὶ ηὰ ηνίιαηά ζμο αμδεήζεζ 

ιμζ.  

Ταθ. 118,175 Σανζξ εζξ ηδκ ζδζηήκ ζμο πνμζηαζίακ εα γήζς ηαζ εα ζε οικχ, αζ δε 

δίηαζαζ ηνίζεζξ ζμο εα ιε αμδεήζμοκ.  

Ψαθ. 118,176 ἐπθακήεδκ ὡξ πνυααημκ ἀπμθςθυξ· γήηδζμκ ηὸκ δμῦθυκ ζμο, ὅηζ 

ηὰξ ἐκημθάξ ζμο μὐη ἐπεθαευιδκ. 

Ταθ. 118,176 Δπθακήεδκ, Θονζε, ζακ απμθςθυξ πνυααημκ, ιδ ιε αθήζδξ· ακαγήηδζε 

ειέ ημκ δμφθμκ ζμο, δζυηζ πμηέ εβχ δεκ εθδζιυκδζα ηαξ εκημθάξ ζμο. 

  

  



ΨΑΛΜΟΣ 119 (Μαζ. 120) 

  

ᾨδὴ ηκ ἀκαααεικ. 

Ψαθ. 119,1 Πνὸξ Κφνζμκ ἐκ ηῶ εθίαεζεαί ιε ἐηέηναλα, ηαὶ εἰζήημοζέ ιμο.  

Ταθ. 119,1 Ξνμξ ημκ Θονζμκ εζξ πενζζηάζεζξ εθίρεςκ έηναλα δζα ηδξ πνμζεοπήξ ηαζ 

ιε εζζήημοζε·  

Ψαθ. 119,2 Κφνζε, ῥῦζαζ ηὴκ ροπήκ ιμο ἀπὸ πεζθέςκ ἀδίηςκ ηαὶ ἀπὸ βθχζζδξ 

δμθίαξ.  

Ταθ. 119,2 ηαζ ηχνα, Θονζε, βθφηςζε ηδκ ροπήκ ιμο απυ πείθδ, ηα μπμία μιζθμφκ 

εκακηίμκ ιμο αδζηίαξ ηαζ ζοημθακηίαξ, απυ βθχζζακ, δ μπμία ελοθαίκεζ 

δμθμπθμηίαξ.  

Ψαθ. 119,3 ηί δμεείδ ζμζ ηαὶ ηί πνμζηεεείδ ζμζ πνὸξ βθζζακ δμθίακ;  

Ταθ. 119,3 Ξμία αμήεεζα πνέπεζ κα ζμο δμεή, πμία εκίζποζζξ πνέπεζ κα πνμζηεεή 

επί πθέμκ εζξ ζέ, δζα κα απμηνμφζδξ ηδκ δμθμπθυημκ βθχζζακ;  

Ψαθ. 119,4 ηὰ αέθδ ημῦ δοκαημῦ ημκδιέκα, ζὺκ ημῖξ ἄκεναλζ ημῖξ ἐνδιζημῖξ.  

Ταθ. 119,4 Θα ζμο δμεμφκ ηα αημκζζιέκα αέθδ ημο πακημδοκάιμο Θεμφ, ηα 

ςπθζζιέκα ιε άκεναηαξ πονυξ, ηα μπμία ηαηαηαίμοκ ηαζ ενδιχκμοκ.  

Ψαθ. 119,5 μἴιμζ! ὅηζ  πανμζηία ιμο ἐιαηνφκεδ, ηαηεζηήκςζα ιεηὰ ηκ 

ζηδκςιάηςκ Κδδάν.  

Ταθ. 119,5 Αθθμίιμκμκ! Γζυηζ δ παναιμκή ιμο εζξ ηδκ λέκδκ βδκ πανεηάεδ επί 

ιαηνυκ. Θαηεζηήκςζα ιαγή ιε ημοξ ζηδκίηαξ Θδδάν, ιε ημοξ 

ααναάνμοξ απμβυκμοξ ημο Ηζιαήθ.  

Ψαθ. 119,6 πμθθὰ πανῴηδζεκ  ροπή ιμο.  



Ταθ. 119,6 Δπί πμθφκ πνυκμκ πανεηάεδ δ λεκδηεζά ιμο.  

Ψαθ. 119,7 ιεηὰ ηκ ιζζμφκηςκ ηὴκ εἰνήκδκ ἢιδκ εἰνδκζηυξ· ὅηακ ἐθάθμοκ 

αὐημῖξ, ἐπμθέιμοκ ιε δςνεάκ. 

Ταθ. 119,7 Κε ημοξ ακενχπμοξ, μζ μπμίμζ ειζζμφζακ ηδκ εζνήκδκ, εβχ ήιδκ πάκημηε 

εζνδκζηυξ. Νηακ ζοκςιζθμφζα ιε αοημφξ, εηείκμζ ιε επμθειμφζακ πςνίξ 

θυβμκ ηαζ αθμνιήκ. Πχζέ ιε, Θονζε. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 120 (Μαζ. 121) 

  

ᾨδὴ ηκ ἀκαααεικ. 

Ψαθ. 120,1 Ἦνα ημὺξ ὀθεαθιμφξ ιμο εἰξ ηὰ ὄνδ, ὅεεκ ἣλεζ  αμήεεζά ιμο.  

Ταθ. 120,1 Απυ ηδκ λέκδκ πχνακ εζήηςζα ηα ιάηζά ιμο πνμξ ηα υνδ Πζχκ, απυ υπμο 

εα έθεδ δ αμήεεζά ιμο πανά ημο Θονίμο, δζα κα επακαπαηνζζεχ.  

Ψαθ. 120,2  αμήεεζά ιμο πανὰ Κονίμο ημῦ πμζήζακημξ ηὸκ μὐνακὸκ ηαὶ ηὴκ 

βκ.  

Ταθ. 120,2 Ζ αμήεεζά ιμο εα έθεδ απυ ημκ Θονζμκ, μ μπμίμξ εδδιζμφνβδζε ημκ 

μονακυκ ηαζ ηδκ βδκ.  

Ψαθ. 120,3 ιὴ δῴδξ εἰξ ζάθμκ ηὸκ πυδα ζμο, ιδδὲ κοζηάλῃ ὁ θοθάζζςκ ζε.  

Ταθ. 120,3 Δίεε, ς ροπή ιμο, πμηέ κα ιδ ζαθεοεή ημ πμδί ζμο. Ξμηέ κα ιδ κοζηάλδ 

ηαζ αδζαθμνήζδ δζα ζε μ Θονζμξ, μ μπμίμξ ζε θοθάζζεζ.  

Ψαθ. 120,4 ἰδμὺ μὐ κοζηάλεζ μὐδὲ ὑπκχζεζ ὁ θοθάζζςκ ηὸκ Ἰζναήθ.  

Ταθ. 120,4 Ηδμφ, δεκ εα κοζηάλδ, μφηε εα ημζιδεή, μφηε εα αδζαθμνήζδ μ Θονζμξ, μ 



μπμίμξ πενζθνμονεί ημκ ζζναδθζηζηυκ θαυκ.  

Ψαθ. 120,5 Κφνζμξ θοθάλεζ ζε, Κφνζμξ ζηέπδ ζμζ ἐπὶ πεῖνα δελζάκ ζμο·  

Ταθ. 120,5 Ρμοκακηίμκ, μ Θονζμξ εα ζε πενζθνμονήζδ αζθαθή, ς θαέ ημο Ηζναήθ. Ν 

Θονζμξ εα είκαζ μ πακημδφκαιμξ ζηεπαζηήξ ηαζ οπεναζπζζηήξ ζμο, μ 

μπμίμξ εα ίζηαηαζ ζοιπαναζηάηδξ ζμο εη δελζχκ ζμο.  

Ψαθ. 120,6 ιέναξ ὁ ἣθζμξ μὐ ζοβηαφζεζ ζε, μὐδὲ  ζεθήκδ ηὴκ κφηηα.  

Ταθ. 120,6 Ρμηε ηαηά ηδκ διένακ μ ήθζμξ δεκ εα ζε ηαοιαηίζδ, μφηε δ ζεθήκδ εα ζε 

αθάρδ ηαηά ηδκ κφηηα.  

Ψαθ. 120,7 Κφνζμξ θοθάλεζ ζε ἀπὸ πακηὸξ ηαημῦ, θοθάλεζ ηὴκ ροπήκ ζμο ὁ 

Κφνζμξ.  

Ταθ. 120,7 Ν Θονζμξ εα ζε πνμθοθάλδ απυ ηάεε ηαηυκ. Θα θοθάλδ ηδκ γςήκ ζμο μ 

Θονζμξ.  

Ψαθ. 120,8 Κφνζμξ θοθάλεζ ηὴκ εἴζμδυκ ζμο ηαὶ ηὴκ ἔλμδυκ ζμο ἀπὸ ημῦ κῦκ 

ηαὶ ἕςξ ημῦ αἰκμξ. 

Ταθ. 120,8 Ν Θονζμξ εα θοθάλδ ηδκ είζμδυκ ζμο ηαζ ηδκ έλμδυκ ζμο απυ ημ ζπίηζ 

ζμο· βεκζηχξ ηδκ πμνείακ ηδξ γςήξ ζμο ηαζ ζημ πανυκ ηαζ ζημ ιέθθμκ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 121 (Μαζ. 122) 

  

ᾨδὴ ηκ ἀκαααεικ. 

Ψαθ. 121,1 Δὐθνάκεδκ ἐπὶ ημῖξ εἰνδηυζζ ιμζ· εἰξ μἶημκ Κονίμο πμνεοζυιεεα.  

Ταθ. 121,1 Δζηίνηδζα απυ πανάκ ηαζ αβαθθίαζζκ, υηακ, εκχ εονζζηυιδκ εζξ λέκδκ 



πχνακ, ιενζημί πνμζηοκδηαί ιμο είπακ· Θα πμνεοεχιεκ ηχνα ζημκ καυκ 

ημο Θονίμο.  

Ψαθ. 121,2 ἑζηηεξ ἤζακ μἱ πυδεξ ικ ἐκ ηαῖξ αὐθαῖξ ζμο, Ἱενμοζαθήι.  

Ταθ. 121,2 Θαζ ζδμφ, ηα πυδζα ιαξ ηχνα ίζηακηαζ εζξ ηαξ αοθάξ ζμο, ς Ηενμοζαθήι.  

Ψαθ. 121,3 Ἱενμοζαθὴι μἰημδμιμοιέκδ ὡξ πυθζξ, ἥξ  ιεημπὴ αὐηξ ἐπὶ ηὸ 

αὐηυ.  

Ταθ. 121,3 Ζ Ηενμοζαθήι, δ μπμία έπεζ μζημδμιδεή ςξ πμθοάκενςπμξ, ιεβάθδ ηαζ 

θαιπνά πυθζξ, ηδξ μπμίαξ ηα ηηίνζα ζοκέπμκηαζ ημ έκα ιε ημ άθθμ, χζηε 

κα ιδ είκαζ αναζμηαηςηδιέκδ.  

Ψαθ. 121,4 ἐηεῖ βὰν ἀκέαδζακ αἱ θοθαί, θοθαὶ Κονίμο, ιανηφνζμκ ηῶ Ἰζναήθ, 

ημῦ ἐλμιμθμβήζαζεαζ ηῶ ὀκυιαηζ Κονίμο·  

Ταθ. 121,4 Ξενζζζυηενμκ υιςξ πμεδηή ηαζ αβαπδηή είκαζ, δζυηζ εηεί ακένπμκηαζ αζ 

δζάθμνμζ θοθαί, αζ θοθαί ημο θαμφ ημο Θεμφ, ζφιθςκα πνμξ ηδκ εκημθήκ 

ημο Θονίμο, δζα κα οικήζμοκ ηαζ δμλμθμβήζμοκ ημ πάκηζιμκ υκμιά ημο 

Θονίμο.  

Ψαθ. 121,5 ὅηζ ἐηεῖ ἐηάεζζακ ενυκμζ εἰξ ηνίζζκ, ενυκμζ ἐπὶ μἶημκ Γαοΐδ.  

Ταθ. 121,5 Ζοθνάκεδ δ Ηενμοζαθήι, δζυηζ εηεί εζηήκμκημ ενυκμζ δζηαζηζημί, ενυκμζ 

δζα ηδκ ααζζθεφμοζακ μζημβέκεζακ ημο Γαοίδ.  

Ψαθ. 121,6 ἐνςηήζαηε δὴ ηὰ εἰξ εἰνήκδκ ηὴκ Ἱενμοζαθήι, ηαὶ εὐεδκία ημῖξ 

ἀβαπζί ζε·  

Ταθ. 121,6 Υ ζεζξ μζ πνμζηοκδηαί, παναηαθέζαηε ημκ Θονζμκ δζα ηδκ αζθάθεζακ, 

ηδκ εζνήκδκ ηαζ ηδκ εοδιενίακ ηδξ Ηενμοζαθήι. Υ Ηενμοζαθήι! Δοηοπία 

αξ οπάνπδ πάκημηε εζξ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ ζε αβαπμφκ.  

Ψαθ. 121,7 βεκέζες δὴ εἰνήκδ ἐκ ηῆ δοκάιεζ ζμο ηαὶ εὐεδκία ἐκ ηαῖξ 

πονβμαάνεζί ζμο.  



Ταθ. 121,7 Δζνήκδ αξ ααζζθεφξ ιέζα εζξ ηα ηείπδ ζμο, ηα μπμία απμηεθμφκ ηδκ 

δφκαιζκ, πμο ζε πενζθνμονεί. Αθεμκία ηαζ αζθάθεζα αξ οπάνπδ ζημοξ 

πφνβμοξ ηςκ εδζαονχκ ζμο ηαζ ημοξ πνμιαπχκαξ ζμο.  

Ψαθ. 121,8 ἕκεηα ηκ ἀδεθθκ ιμο ηαὶ ηκ πθδζίμκ ιμο, ἐθάθμοκ δὴ εἰνήκδκ 

πενὶ ζμῦ·  

Ταθ. 121,8 Σανζκ ηςκ αδεθθχκ ιμο ηαζ ηςκ θίθςκ ιμο, πμο ηαημζημφκ εζξ ζέ, 

εφπμιαζ πάκημηε εζνήκδκ ηαζ εοδιενίακ δζα ζέ.  

Ψαθ. 121,9 ἕκεηα ημῦ μἴημο Κονίμο ημῦ Θεμῦ ικ, ἐλεγήηδζα ἀβαεά ζμζ. 

Ταθ. 121,9 Σανζκ ημο καμφ Θονίμο ημο Θεμφ ιαξ εγήηδζα ηαζ γδηχ ιε εενιήκ 

πνμζεοπήκ αβαεά δζα ζέ, ς Ηενμοζαθήι. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 122 (Μαζ. 123) 

  

ᾨδὴ ηκ ἀκαααεικ. 

Ψαθ. 122,1 Πνὸξ ζὲ ἤνα ημὺξ ὀθεαθιμφξ ιμο ηὸκ ηαημζημῦκηα ἐκ ηῶ μὐνακῶ.  

Ταθ. 122,1 Ξνμξ ζε ηαζ ιυκμκ έπς ορςιέκα ηα ιάηζα ιμο, Θονζε, μ μπμίμξ ηαημζηείξ 

ζημκ μονακυκ.  

Ψαθ. 122,2 ἰδμὺ ὡξ ὀθεαθιμὶ δμφθςκ εἰξ πεῖναξ ηκ ηονίςκ αὐηκ, ὡξ 

ὀθεαθιμὶ παζδίζηδξ εἰξ πεῖναξ ηξ ηονίαξ αὐηξ, μὕηςξ μἱ ὀθεαθιμὶ 

ικ πνὸξ Κφνζμκ ηὸκ Θεὸκ ικ, ἕςξ μὗ μἰηηεζνζαζ ιᾶξ.  

Ταθ. 122,2 Ηδμφ, υπςξ ηα ιάηζα ηςκ δμφθςκ είκαζ πνμζδθςιέκα εζξ ηα πένζα ηςκ 

ηονίςκ ηςκ, ηαζ μζ μθεαθιμί ηδξ δμφθδξ εζξ ηα πένζα ηδξ ηονίαξ ηδξ, 

πενζιέκμκηεξ απυ εηείκμοξ αβαεά, έηζζ ηαζ ηα ιάηζα ιαξ ζηνέθμκηαζ 



πνμξ Θονζμκ, ημκ Θευκ ιαξ ηαζ ημκ παναηαθμφκ, ιέπνζξ υημο πθμφζζμκ 

εηδδθχζδ πνμξ διάξ ημ έθευξ ημο.  

Ψαθ. 122,3 ἐθέδζμκ ιᾶξ, Κφνζε, ἐθέδζμκ ιᾶξ, ὅηζ ἐπὶ πμθὺ ἐπθήζεδιεκ 

ἐλμοδεκχζεςξ,  

Ταθ. 122,3 Δθέδζέ ιαξ, Θονζε, εθέδζέ ιαξ, δζυηζ επί ιαηνυκ πνυκμκ εβειίζαιεκ απυ 

ηαηαθνυκδζζκ ηαζ ελμοεέκςζζκ.  

Ψαθ. 122,4 ἐπὶ πθεῖμκ ἐπθήζεδ  ροπὴ ικ. Τὸ ὄκεζδμξ ημῖξ εὐεδκμῦζζ, ηαὶ  

ἐλμοδέκςζζξ ημῖξ ὑπενδθάκμζξ. 

Ταθ. 122,4 Δβέιζζε ιε ημ παναπάκς δ ροπή ιαξ. Δίεε δ ηαηαζζπφκδ κα έθεδ 

εκακηίμκ ηςκ πθμοζίςκ ηαζ αθαγμκζηχκ ηονάκκςκ ιαξ, μ ελεοηεθζζιυξ 

ηαζ δ ελμοεέκςζζξ εκακηίμκ ηςκ οπενδθάκςκ, μζ μπμίμζ ιαξ 

ηαηαηονακκμφκ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 123 (Μαζ. 124) 

  

ᾨδὴ ηκ ἀκαααεικ. 

Ψαθ. 123,1 Δἰ ιὴ ὅηζ Κφνζμξ ἤκ ἐκ ιῖκ, εἰπάης δὴ Ἰζναήθ·  

Ταθ. 123,1 Δάκ μ Θονζμξ δεκ ήημ ιαγή ιαξ, αμδευξ ηαζ οπεναζπζζηήξ ιαξ, αξ ημ 

μιμθμβήζδ θμζπυκ υθμξ μ ζζναδθζηζηυξ θαυξ,  

Ψαθ. 123,2 εἰ ιὴ ὅηζ Κφνζμξ ἤκ ἐκ ιῖκ ἐκ ηῶ ἐπακαζηκαζ ἀκενχπμοξ ἐθ᾿ 

ιᾶξ,  

Ταθ. 123,2 εάκ μ Θονζμξ δεκ εονίζηεημ ιαγή ιαξ, υηακ μζ επενμί ιαξ πάκμπθμζ ηαζ 

ζζπονμί ελδβένεδζακ εκακηίμκ ιαξ,  



Ψαθ. 123,3 ἄνα γκηαξ ἂκ ηαηέπζμκ ιᾶξ ἐκ ηῶ ὀνβζζεκαζ ηὸκ εοιὸκ αὐηκ 

ἐθ᾿ ιᾶξ·  

Ταθ. 123,3 αζθαθχξ ηαζ αεααίςξ γςκηακμφξ εα ιαξ ηζηέπζκακ, υηακ δ μνβή ηςκ 

είπεκ ακάρεζ εκακηίμκ ιαξ.  

Ψαθ. 123,4 ἄνα ηὸ ὕδςν ἂκ ηαηεπυκηζζεκ ιᾶξ, πείιαῤῥμκ δζθεεκ  ροπὴ 

ικ·  

Ταθ. 123,4 Ρμ μνιδηζηυκ νεφια ημο ιίζμοξ ηαζ ηδξ ηαηίαξ ηςκ εα ιαξ ηαηεπυκηζγε 

ηαζ εα ιαξ ηαηέπκζβε. Ξμηαιυκ μνιδηζηυκ απυ εηείκμοξ, πμο 

ζπδιαηίγμκηαζ ημκ πεζιχκα, εα δζήνπεημ δ ροπή ιαξ.  

Ψαθ. 123,5 ἄνα δζθεεκ  ροπὴ ικ ηὸ ὕδςν ηὸ ἀκοπυζηαημκ.  

Ταθ. 123,5 Αζθαθχξ εα δζήνπεημ δ ροπά ιαξ ααεφηαημκ φδςν, υπμο ποειήκ δεκ 

οπάνπεζ, ηαζ εα ηαηεπμκηίγεημ.  

Ψαθ. 123,6 εὐθμβδηὸξ Κφνζμξ, ὃξ μὐη ἔδςηεκ ιᾶξ εἰξ εήνακ ημῖξ ὀδμῦζζκ 

αὐηκ.  

Ταθ. 123,6 Αξ είκαζ υιςξ εοθμβδιέκμκ ηαζ δμλαζιέκμκ ημ υκμιά ημο Θονίμο, μ 

μπμίμξ δεκ ιαξ αθήηε κα βίκςιεκ εήναια ηαζ ηνμθή ζημοξ μδυκηαξ ηςκ 

αβνίςκ αοηχκ εδνίςκ, ηςκ επενχκ ιαξ.  

Ψαθ. 123,7  ροπὴ ικ ὡξ ζηνμοείμκ ἐῤῥφζεδ ἐη ηξ παβίδμξ ηκ 

εδνεουκηςκ·  παβὶξ ζοκεηνίαδ, ηαὶ ιεῖξ ἐῤῥφζεδιεκ.  

Ταθ. 123,7 Ζ γςδ ιαξ εβθφηςζεκ απυ ηα πένζα ηςκ, υπςξ ημ ζηνμοείμκ δζαθεφβεζ 

ηδκ παβίδα ηςκ ηοκδβχκ. Ζ παβίξ ηςκ επενχκ ιαξ ζοκεηνίαδ ηαζ διείξ 

δζεζχεδιεκ. 

Ψαθ. 123,8  αμήεεζα ικ ἐκ ὀκυιαηζ Κονίμο ημῦ πμζήζακημξ ηὸκ μὐνακὸκ ηαὶ 

ηὴκ βκ. 

Ταθ. 123,8 Ζ αμήεεζα ηαζ δ ζςηδνία ιαξ μθείθεηαζ ζημκ πακημδφκαιμκ Θονζμκ ιαξ, 



μ μπμίμξ εδδιζμφνβδζε ημκ μονακυκ ηαζ ηδκ βδκ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 124 (Μαζ. 125) 

  

ᾨδὴ ηκ ἀκαααεικ. 

Ψαθ. 124,1 Οἱ πεπμζευηεξ ἐπὶ Κφνζμκ ὡξ ὄνμξ Σζχκ· μὐ ζαθεοεήζεηαζ εἰξ ηὸκ 

αἰκα ὁ ηαημζηκ Ἱενμοζαθήι.  

Ταθ. 124,1 Αοημί πμο έπμοκ ζηδνίλεζ ηδκ πεπμίεδζζκ ηςκ εζξ ημκ Θφνζμκ, μιμζάγμοκ 

πνμξ ημ αηθυκδημκ υνμξ ηδξ Πζχκ, δζυηζ υπςξ εηείκμ, έηζζ ηαζ μ ηάεε 

ηάημζημξ ηδξ Ηενμοζαθδι, πμο πζζηεφεζ εζξ ημκ Θεμ, πμηέ δεκ εα 

ηθμκζζεή. 

Ψαθ. 124,2 ὄνδ ηφηθῳ αὐηξ, ηαὶ ὁ Κφνζμξ ηφηθῳ ημῦ θαμῦ αὐημῦ ἀπὸ ημῦ κῦκ 

ηαὶ ἕςξ ημῦ αἰκμξ.  

Ταθ. 124,2 Όπςξ βφνς απυ ηδκ Ηενμοζαθήι οπάνπμοκ θυθμζ, μζ μπμίμζ ηδκ 

πνμαζπίγμοκ απυ ηαξ επζδνμιάξ ηςκ επενχκ, έηζζ ηαζ μ Θφνζμξ ςξ 

αηαηακυηδημκ υπθμκ εονίζηεηαζ βφνς απυ ημκ θαυκ ημο, πνμζηαηεφςκ 

αοηυκ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. 

Ψαθ. 124,3 ὅηζ μὐη ἀθήζεζ Κφνζμξ ηὴκ ῥάαδμκ ηκ ἁιανηςθκ ἐπὶ ηὸκ ηθνμκ 

ηκ δζηαίςκ, ὅπςξ ἂκ ιὴ ἐηηείκςζζκ μἱ δίηαζμζ ἐκ ἀκμιίαζξ πεῖναξ 

αὐηκ.  

Ταθ. 124,3 Γεκ εα επζηνέρδ μ Θφνζμξ κα πίπηδ ααζακζζηζηή ηαζ ηονακκζηή δ νάαδμξ 

ηαζ δ ελμοζία ηςκ αιανηςθχκ εκακηίμκ ηδξ ηθδνμκμιίαξ ηςκ δζηαίςκ 

Ηζναδθζηχκ. Θαζ ημφημ, δζα κα ιδ ζηακδαθζζεμφκ μζ δίηαζμζ απυ ημκ 

ενίαιαμκ ημο ηαημφ ηαζ απθχζμοκ ηαζ αοημί ηα πένζα ηςκ εζξ ένβα 



πανακμιίαξ.  

Ψαθ. 124,4 ἀβάεοκμκ, Κφνζε, ημῖξ ἀβαεμῖξ ηαὶ ημῖξ εὐεέζζ ηῆ ηανδίᾳ·  

Ταθ. 124,4 Γείλε ηαζ ζηείθε, Θφνζε, ηα αβαεά ζμο εζξ ημοξ αβαεμφξ ακενχπμοξ, εζξ 

αοημφξ πμο έπμοκ εζθζηνζκή ηαζ άδμθμκ ηδκ ηανδίακ.  

Ψαθ. 124,5 ημὺξ δὲ ἐηηθίκμκηαξ εἰξ ηὰξ ζηναββαθζὰξ ἀπάλεζ Κφνζμξ ιεηὰ ηκ 

ἐνβαγμιέκςκ ηὴκ ἀκμιίακ εἰνήκδ ἐπὶ ηὸκ Ἰζναήθ. 

Ταθ. 124,5 Αοημφξ υιςξ, μζ μπμίμζ πανεηηθίκμοκ εζξ ημοξ δζεζηναιιέκμοξ δνυιμοξ 

ηδξ πμκδνίαξ, εα ελμθμενεφζδ μ Θφνζμξ, ιαγή ιε ημοξ ενβαγμιέκμοξ ηδκ 

ακμιίακ. Δίεε κα ααζζθεφδ δ εζν'δκδ εζξ ημκ θαυκ ημο Ηζναήθ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 125 (Μαζ. 126) 

  

ᾨδὴ ηκ ἀκαααεικ. 

Ψαθ. 125,1 κ ηῶ ἐπζζηνέραζ Κφνζμκ ηὴκ αἰπιαθςζίακ Σζὼκ ἐβεκήεδιεκ ὡζεὶ 

παναηεηθδιέκμζ.  

Ταθ. 125,1 Νηακ μ δίηαζμξ ηαζ πακημδφκαιμξ Θονζμξ επακέθενεκ διάξ ημοξ 

αζπιαθχημοξ απυ ηδκ Βααοθχκα ηαζ απμηαηέζηδζεκ εζξ ηδκ παηνίδα 

ιαξ, δζεάκεδιεκ ιεβάθδκ πανδβμνίακ ηαζ πανάκ.  

Ψαθ. 125,2 ηυηε ἐπθήζεδ πανᾶξ ηὸ ζηυια ικ ηαὶ  βθζζα ικ 

ἀβαθθζάζεςξ. ηυηε ἐνμῦζζκ ἐκ ημῖξ ἔεκεζζκ· ἐιεβάθοκε Κφνζμξ ημῦ 

πμζζαζ ιεη᾿ αὐηκ.  

Ταθ. 125,2 Ρμηε εβέιζζε ημ ζηυια ιαξ απυ εκεμοζζχδεζξ ακαθςκήζεζξ πανάξ ηαζ δ 

βθχζζα ιαξ απυ θυβζα αβαθθζάζεςξ. Ρμηε ηαζ αοημί αηυιδ μζ 



εζδςθμθαηνζημί, θαμί έθεβακ· Ν Θονζμξ έηαιε ιεβάθα ένβα πνμξ πάνζκ 

ηςκ Ηζναδθζηχκ.  

Ψαθ. 125,3 ἐιεβάθοκε Κφνζμξ ημῦ πμζζαζ ιεε᾿ ικ, ἐβεκήεδιεκ 

εὐθναζκυιεκμζ.  

Ταθ. 125,3 Ξνάβιαηζ ιεβάθα ηαζ εαοιαζηά ένβα οπέν διχκ έηαιεκ μ Θονζμξ. Γζ' 

αοηυ ηαζ διείξ εβειίζαιεκ απυ πανάκ ηαζ αβαθθίαζζκ.  

Ψαθ. 125,4 ἐπίζηνερμκ, Κφνζε, ηὴκ αἰπιαθςζίακ ικ ὡξ πεζιάῤῥμοξ ἐκ ηῶ 

κυηῳ.  

Ταθ. 125,4 Δπακάθενε υιςξ, Θονζε, ηαζ ημοξ οπμθεζθεέκηαξ αζπιαθχημοξ 

Ημοδαίμοξ, πμθοανίειμοξ, ζακ πεζιάννμοξ, μζ μπμίμζ ηαηά ημκ πεζιχκα 

βειίγμοκ κενά ηαζ μνιδηζημί πφκμκηαζ πνμξ κυημκ.  

Ψαθ. 125,5 μἱ ζπείνμκηεξ ἐκ δάηνοζζκ ἐκ ἀβαθθζάζεζ εενζμῦζζ.  

Ταθ. 125,5 Νζμζ ιε δάηνοα απεθπζζίαξ ελ αζηίαξ ηδξ λδναζίαξ ζπείνμοκ ημοξ αβνμφξ 

ηςκ, υηακ πέζμοκ αζ ανμπαί ηαζ ηανπμθμνήζμοκ μζ αβνμί ηςκ, εα 

εενίζμοκ ζηζνηχκηεξ απυ αβαθθίαζζκ.  

Ψαθ. 125,6 πμνεουιεκμζ ἐπμνεφμκημ ηαὶ ἔηθαζμκ αάθθμκηεξ ηὰ ζπένιαηα 

αὐηκ· ἐνπυιεκμζ δὲ ἣλμοζζκ ἐκ ἀβαθθζάζεζ αἴνμκηεξ ηὰ δνάβιαηα 

αὐηκ. 

Ταθ. 125,6 Νζ βεςνβμί ιεηαααίκμκηεξ ζημοξ αβνμφξ ηςκ νίπημοκ ημοξ ζπυνμοξ ιε 

δάηνοα, δζυηζ δεκ βκςνίγμοκ, ακ ηαζ ηζ εα εενίζμοκ. Θαηά ημκ εενζζιυκ 

υιςξ επακένπμκηαζ απυ ημοξ αβνμφξ ιε αβαθθίαζζκ θένμκηεξ ζημοξ 

χιμοξ ηςκ ηα δειάηζα απυ ηα ιεζηςιέκα ζηάποα. Δηζζ ηαζ διείξ 

πμκειέκμζ ηαζ ηθαίμκηεξ εααδίγαιεκ πνμξ ηδκ ελμνίακ ηδξ Βααοθχκμξ. 

Σαίνμκηεξ δε ηαζ αβαθθυιεκμζ επακήθεμιεκ ιε ηδκ αμήεεζάκ ζμο εζξ ηδκ 

παηνίδα ιαξ. 

  



  

ΨΑΛΜΟΣ 126 (Μαζ. 127) 

  

ᾨδὴ ηκ ἀκαααεικ. 

Ψαθ. 126,1 ὰκ ιὴ Κφνζμξ μἰημδμιήζῃ μἶημκ, εἰξ ιάηδκ ἐημπίαζακ μἱ 

μἰημδμιμῦκηεξ· ἐὰκ ιὴ Κφνζμξ θοθάλῃ πυθζκ, εἰξ ιάηδκ βνφπκδζεκ 

ὁ θοθάζζςκ.  

Ταθ. 126,1 Δάκ μ ίδζμξ μ Θονζμξ δεκ μζημδμιήζδ ηαζ δεκ εοδμηήζδ εζξ ηδκ 

ακμζημδυιδζζκ εκυξ μίημο, ιαηαίςξ εημπίαζακ μζ μζημδμιμφκηεξ αοηυκ. 

Δάκ μ ίδζμξ μ Θονζμξ δεκ θοθάλδ ιίακ πυθζκ, ιαηαίςξ δβνφπκδζακ μζ 

θνμονμί ηδξ.  

Ψαθ. 126,2 εἰξ ιάηδκ ὑιῖκ ἐζηζ ηὸ ὀνενίγεζκ, ἐβείνεζεαζ ιεηὰ ηὸ ηαεζεαζ, μἱ 

ἐζείμκηεξ ἄνημκ ὀδφκδξ, ὅηακ δῶ ημῖξ ἀβαπδημῖξ αὐημῦ ὕπκμκ.  

Ταθ. 126,2 Δάκ δεκ έπεηε δμδευκ ημκ Θευκ, ιαηαίςξ ελοπκάηε απυ ημκ ααεφκ 

υνενμκ, δζα κα ιεηααήηε εζξ ηαξ ενβαζίαξ ζαξ. Καηαίςξ, ιυθζξ ζδηςεήηε 

απυ ηδκ ηθίκδκ ζαξ δ απυ ηδκ ηνάπεγακ ημο θαβδημφ, ζπεφδεηε πνμξ ηδκ 

ενβαζίακ ζαξ· ηαζ έηζζ ηνχβεηε ημκ άνημκ ζαξ ιε πμθφκ ηυπμκ ηαζ πυκμκ 

εζξ ζηζβιήκ, ηαηά ηδκ μπμίακ μ Θονζμξ δίδεζ ζημοξ αβαπδημφξ ημο 

πζζημφξ ακενχπμοξ ήνειμκ φπκμκ·  

Ψαθ. 126,3 ἰδμὺ  ηθδνμκμιία Κονίμο οἱμί, ὁ ιζζεὸξ ημῦ ηανπμῦ ηξ βαζηνυξ.  

Ταθ. 126,3 ζδμφ πμζά είκαζ δ πμθφηζιμξ δςνεά ημο Θονίμο, πμο δίδεηαζ απυ αοηυκ 

ζημοξ αβαπδημφξ ημο. Δίκαζ ηα παζδζά, μζ απυβμκμζ. Ν ιζζευξ ηαζ δ 

αιμζαή ηςκ δζηαίςκ είκαζ ηα ηέηκα, ηανπυξ ηδξ ιδηνζηήξ βαζηνυξ.  

Ψαθ. 126,4 ὡζεὶ αέθδ ἐκ πεζνὶ δοκαημῦ, μὕηςξ μἱ οἱμὶ ηκ ἐηηεηζκαβιέκςκ.  

Ταθ. 126,4 Υζάκ αέθδ εζξ ηα πένζα ζηακμφ ηαζ ειπείνμο πμθειζζημφ μιμζάγμοκ ηα 



παζδζά ηςκ παναιενζζιέκςκ απυ ημοξ ακενχπμοξ, αθθά πζζηχκ ζημκ 

Θευκ βμκέςκ. 5 Καηάνζμξ είκαζ μ βμκεφξ εηείκμξ, μ μπμίμξ εα 

απμηηήζδ δζα ηςκ παζδζχκ ημο μ,ηζ επζεοιεί. Γεκ εα εκηνμπζαζεμφκ μζ 

βμκείξ αοημί ηςκ πμθθχκ παζδζχκ, υηακ ζογδημφκ ιε ημοξ επενμφξ ηςκ εζξ 

ηαξ πφθαξ ηδξ πυθεςξ. 

Ψαθ. 126,5 ιαηάνζμξ ὃξ πθδνχζεζ ηὴκ ἐπζεοιίακ αὐημῦ ἐλ αὐηκ· μὐ 

ηαηαζζποκεήζμκηαζ, ὅηακ θαθζζ ημῖξ ἐπενμῖξ αὐηκ ἐκ πφθαζξ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 127 (Μαζ. 128) 

  

ᾨδὴ ηκ ἀκαααεικ. 

Ψαθ. 127,1 Μαηάνζμζ πάκηεξ μἱ θμαμφιεκμζ ηὸκ Κφνζμκ, μἱ πμνεουιεκμζ ἐκ ηαῖξ 

ὁδμῖξ αὐημῦ.  

Ταθ. 127,1 Ρνζζεοηοπζζιέκμζ είκαζ υθμζ υζμζ θμαμφκηαζ ηαζ εοθααμφκηαζ ημκ Θονζμκ, 

μζ μπμίμζ πμνεφμκηαζ ηαζ ζοιπενζθένμκηαζ ζφιθςκα ιε ηαξ εκημθάξ ημο.  

Ψαθ. 127,2 ημὺξ πυκμοξ ηκ ηανπκ ζμο θάβεζαζ· ιαηάνζμξ εἶ, ηαὶ ηαθξ ζμζ 

ἔζηαζ.  

Ταθ. 127,2 Πο, πμο εοθααείζαζ ημκ Θονζμκ, εα ηνχβδξ ημοξ ηυπμοξ ηςκ πεζνχκ ζμο, 

ηαζ υπζ μζ λέκμζ ηαζ μζ επενμί ζμο. Δίζαζ ηαθυηοπμξ ηαζ εοηοπζζιέκμξ, ηαζ 

υθα ηα γδηήιαηά ζμο εα πάκε ηαθά.  

Ψαθ. 127,3  βοκή ζμο ὡξ ἄιπεθμξ εὐεδκμῦζα ἐκ ημῖξ ηθίηεζζ ηξ μἰηίαξ ζμο· μἱ 

οἱμί ζμο ὡξ κευθοηα ἐθαζκ ηφηθῳ ηξ ηναπέγδξ ζμο.  

Ταθ. 127,3 Ζ βοκαίηα ζμο, ιέζα εζξ ηα δςιάηζα ημο ζπζηζμφ ζμο, εα είκαζ ςζάκ ηδκ 



ηθδιαηανζά ηδξ αοθήξ ζμο, ηδκ βειάηδκ ηανπμφξ. Ρα παζδζά ζμο εα 

παναηάεδκηαζ μθυβονα απυ ηδκ ηνάπεγάκ ζμο, ζακ κευθοηα δέκδνφθθζα 

εθαζχκ.  

Ψαθ. 127,4 ἰδμὺ μὕηςξ εὐθμβδεήζεηαζ ἄκενςπμξ ὁ θμαμφιεκμξ ηὸκ Κφνζμκ.  

Ταθ. 127,4 Ηδμφ, έηζζ εα εοθμβδεή ηάεε άκενςπμξ, μ μπμίμξ θμαείηαζ ηαζ 

εοθαδείηαζ ημκ Θονζμκ.  

Ψαθ. 127,5 εὐθμβήζαζ ζε Κφνζμξ ἐη Σζχκ, ηαὶ ἴδμζξ ηὰ ἀβαεὰ Ἱενμοζαθὴι πάζαξ 

ηὰξ ιέναξ ηξ γςξ ζμο·  

Ταθ. 127,5 Δίεε, θμζπυκ, ζε ημκ θμαμφιεκμκ αοηυκ, κα ζε εοθμβήζδ μ Θονζμξ απυ 

ηδκ αβίακ Πζχκ, υπμο μ ζενυξ καυξ ημο, κα ίδδξ ηαζ κα απμθαφζδξ ηα 

αβαεά ηδξ Ηενμοζαθήι υθαξ ηαξ διέναξ ηδξ γςήξ ζμο.  

Ψαθ. 127,6 ηαὶ ἴδμζξ οἱμὺξ ηκ οἱκ ζμο. εἰνήκδ ἐπὶ ηὸκ Ἰζναήθ. 

Ταθ. 127,6 Δίεε κα ίδδξ ηέηκα ηςκ ηέηκςκ ζμο. Δίεε δ εζνήκδ ημο Θεμφ κα ααζζθεφδ 

εζξ μθυηθδνμκ ημκ ζζναδθζηζηυκ θαυκ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 128 (Μαζ. 129) 

  

ᾨδὴ ηκ ἀκαααεικ. 

Ψαθ. 128,1 Πθεμκάηζξ ἐπμθέιδζάκ ιε ἐη κευηδηυξ ιμο, εἰπάης δὴ Ἰζναήθ·  

Ταθ. 128,1 Ξμθθέξ θμνέξ ηαζ απυ πμθφκ ηαζνυκ, υηακ αηυιδ ςξ κεανυκ έεκμξ 

δνπίζαιεκ ηδκ γςήκ ιαξ εζξ ηδκ Αίβζπημκ, ιαξ επμθέιδζακ μζ επενμί ιαξ. 

Αξ ημ δζαηδνφλδ αοηυ μ ζζναδθζηζηυξ θαυξ.  

Ψαθ. 128,2 πθεμκάηζξ ἐπμθέιδζάκ ιε ἐη κευηδηυξ ιμο, ηαὶ βὰν μὐη 



δοκήεδζάκ ιμζ.  

Ταθ. 128,2 Ξμθθέξ θμνέξ ιαξ επμθέιδζακ μζ επενμί ιαξ απυ ηδκ ανπήκ ηδξ εεκζηήξ 

ιαξ γςήξ ηαζ υιςξ δεκ ηαηυνεςζακ κα ιαξ επζαθδεμφκ ηαζ κα ιαξ 

ελμκηχζμοκ.  

Ψαθ. 128,3 ἐπὶ ηὸκ κηυκ ιμο ἐηέηηαζκμκ μἱ ἁιανηςθμί, ἐιάηνοκακ ηὴκ 

ἀκμιίακ αὐηκ.  

Ταθ. 128,3 Θαεήζακηεξ ηονακκζηά επάκς ιαξ, εζθονμημπμφζακ εζξ ηδκ νάπζκ ιαξ 

μζ αζεαείξ εζδςθμθαηνζημί θαμί ηαζ επί πμθφκ πνυκμκ επελέηεζκμκ ηδκ 

πανάκμιμκ αοηήκ ζοιπενζθμνάκ.  

Ψαθ. 128,4 Κφνζμξ δίηαζμξ ζοκέημρεκ αὐπέκαξ ἁιανηςθκ.  

Ταθ. 128,4 Αθθ' μ δίηαζμξ Θονζμξ ηαηέημρε ηαζ εηαπείκςζε ημοξ αοπέκαξ ηςκ 

αθαγμκζηχκ αιανηςθχκ αοηχκ ηονάκκςκ ιαξ.  

Ψαθ. 128,5 αἰζποκεήηςζακ ηαὶ ἀπμζηναθήηςζακ εἰξ ηὰ ὀπίζς πάκηεξ μἱ 

ιζζμῦκηεξ Σζχκ.  

Ταθ. 128,5 Αξ ηαηεκηνμπζαζεμφκ ηαζ αξ ζηναθμφκ εκηνμπζαζιέκμζ πνμξ ηα μπίζς 

υθμζ εηείκμζ, μζ μπμίμζ ιζζμφκ ηδκ αβίακ Πζχκ, ηδκ Ηενμοζαθήι.  

Ψαθ. 128,6 βεκδεήηςζακ ὡζεὶ πυνημξ δςιάηςκ, ὃξ πνὸ ημῦ ἐηζπαζεκαζ 

ἐλδνάκεδ·  

Ταθ. 128,6 Αξ βίκμοκ υθμζ αοημί ςζάκ ημ πμνηάνζ, πμο θοηνχκεζ επάκς εζξ ηα 

θζαηςηά, ηαζ ημ μπμίμκ, πνζκ ηακείξ ημ εηνζγχζδ, λδναίκεηαζ ιυκμκ ημο.  

Ψαθ. 128,7 μὗ μὐη ἐπθήνςζε ηὴκ πεῖνα αὐημῦ ὁ εενίγςκ ηαὶ ηὸκ ηυθπμκ αὐημῦ 

ὁ ηὰ δνάβιαηα ζοθθέβςκ,  

Ταθ. 128,7 Απυ αοηυ ημ πμνηάνζ δεκ διπμνεί πμηέ κα βειίζδ ηα πένζα ημο μ 

εενζζηήξ, μ μπμίμξ εενίγεζ ηα ζηάποα, μφηε αέααζα ηαζ ηδκ αβηαθζάκ ημο 

μ ενβάηδξ, μ μπμίμξ ιαγεφεζ ηαζ δέκεζ εζξ δειάηζα ηα ζηάποα.  



Ψαθ. 128,8 ηαὶ μὐη εἶπακ μἱ πανάβμκηεξ· εὐθμβία Κονίμο ἐθ᾿ ὑιᾶξ, 

εὐθμβήηαιεκ ὑιᾶξ ἐκ ὀκυιαηζ Κονίμο. 

Ταθ. 128,8 Νφηε μζ δζααάηαζ εα είπμοκ πνμξ εηείκμοξ μζ μπμίμζ, ηοπυκ, εα ειάγεοακ 

ηα πμνηανάηζα αοηά· δ εοθμβία ηαζ δ εζνήκδ ημο Θεμφ κα είκαζ ιαγή ζαξ· 

μφηε ηαζ εηείκμζ, θοζζηά, εα απακηήζμοκ πνμξ ημοξ δζααάηαξ· Ζ εοθμβία 

ημο Θεμφ ιαγή ζαξ. Δκ μκυιαηζ ημο Θονίμο ζαξ εοθμβμφιεκ ηαζ διείξ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 129 (Μαζ. 130) 

  

ᾨδὴ ηκ ἀκαααεικ. 

Ψαθ. 129,1 η ααεέςκ ἐηέηναλά ζμζ, Κφνζε·  

Ταθ. 129,1 Απυ ηα αάεδ ηδξ ροπήξ ιμο, εζξ δοζηοπίακ εονζζηυιεκμξ, Δηναλα, Θονζε, 

πνμξ ζέ.  

Ψαθ. 129,2 Κφνζε, εἰζάημοζμκ ηξ θςκξ ιμο· βεκδεήης ηὰ ὦηά ζμο 

πνμζέπμκηα εἰξ ηὴκ θςκὴκ ηξ δεήζεχξ ιμο.  

Ταθ. 129,2 Θονζε, άημοζε ηαζ ηάιε δεηηήκ ηδκ δέδζίκ ιμο. Αξ βίκμοκ πνμζεηηζηά ηα 

αοηζά ζμο εζξ ηα θυβζα ηδξ δεήζεχξ ιμο.  

Ψαθ. 129,3 ἐὰκ ἀκμιίαξ παναηδνήζῃξ, Κφνζε Κφνζε, ηίξ ὑπμζηήζεηαζ;  

Ταθ. 129,3 Θονζε, Θονζε, εάκ παναηδνήζδξ ηαζ ελεηάζδξ ηαξ αιανηίαξ ιαξ, πμζυξ 

είκαζ δοκαηυκ κα ακεέλδ ζημ ενεοκδηζηυκ αθέιια ζμο ηαζ ηδκ δζηαίακ 

ηαηαδζηαζηζηήκ απυθαζίκ ζμο; 

Ψαθ. 129,4 ὅηζ πανὰ ζμὶ ὁ ἱθαζιυξ ἐζηζκ.  



Ταθ. 129,4 Ξαίνκς υιςξ εάννμξ, δζυηζ βκςνίγς υηζ εζξ ζε οπάνπεζ ημ έθεμξ ηαζ δ 

ζοβπχνδζζξ.  

Ψαθ. 129,5 ἕκεηεκ ημῦ ὀκυιαηυξ ζμο ὑπέιεζκά ζε, Κφνζε, ὑπέιεζκεκ  ροπή 

ιμο εἰξ ηὸκ θυβμκ ζμο.  

Ταθ. 129,5 Γζα ημ υκμιά ζμο, Θονζε, ημ μπμίμκ οπεκεοιίγεζ αβαευηδηα ηαζ 

θζθακενςπίακ, ιε πμθθήκ ηδκ οπμιμκήκ ηαζ εβηανηένδζζκ ήθπζζα εζξ ζέ. 

Ζ ροπή ιμο, ιε αηθυκδημκ πεπμίεδζζκ εζξ ηδκ θζθαθήεεζακ ηςκ 

οπμζπέζεχκ ζμο, οπμιέκεζ ηαζ πενζιέκεζ ηδκ αμήεείακ ζμο.  

Ψαθ. 129,6 ἢθπζζεκ  ροπή ιμο ἐπὶ ηὸκ Κφνζμκ απὸ θοθαηξ πνςΐαξ ιέπνζ 

κοηηυξ· ἀπὸ θοθαηξ πνςΐαξ ἐθπζζάης Ἰζναὴθ ἐπὶ ηὸκ Κφνζμκ.  

Ταθ. 129,6 Ζ ροπή ιμο ήθπζζε ηαζ εθπίγεζ ζημκ Θονζμκ, απυ ααεέμξ υνενμο ιέπνζ 

ηδξ πνμπςνδιέκδξ κοηηυξ. Δζξ ημκ Θονζμκ υθμξ μ ζζναδθζηζηυξ θαυξ αξ 

εθπίγδ απυ ααεείαξ πνςΐαξ ιέπνζ πνμπςνδιέκδξ κοηηυξ.  

Ψαθ. 129,7 ὅηζ πανὰ ηῶ Κονίῳ ηὸ ἔθεμξ ηαὶ πμθθὴ παν᾿ αὐηῶ θφηνςζζξ,  

Ταθ. 129,7 Γζυηζ ζημκ Θονζμκ οπάνπεζ ημ έθεμξ. Δζξ αοηυκ οπάνπεζ ακελάκηθδημξ ηαζ 

απυ αοηυκ πμνδβείηαζ πθμοζία δ αμήεεζα πνμξ ζςηδνίακ.  

Ψαθ. 129,8 ηαὶ αὐηὸξ θοηνχζεηαζ ηὸκ Ἰζναὴθ ἐη παζκ ηκ ἀκμιζκ αὐημῦ. 

Ταθ. 129,8 Θαζ αοηυξ εα απαθθάλδ ημκ ζζναδθζηζηυκ θαυκ απυ υθαξ ηαξ αιανηίαξ 

ημο. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 130 (Μαζ. 131) 

  

ᾨδὴ ηκ ἀκαααεικ. 



Ψαθ. 130,1 Κφνζε, μὐπ ὑρχεδ  ηανδία ιμο, μὐδὲ ἐιεηεςνίζεδζακ μἱ ὀθεαθιμί 

ιμο, μὐδὲ ἐπμνεφεδκ ἐκ ιεβάθμζξ, μὐδὲ ἐκ εαοιαζίμζξ ὑπὲν ἐιέ.  

Ταθ. 130,1 Θονζε, δεκ ορχεδηε απυ ηεκμδμλίακ ηαζ οπενδθάκεζακ δ ηανδία ιμο, 

μφηε ηαζ εζήηςζα ηα ιάηζα ιμο ιε έπανζζκ απέκακηζ ηςκ άθθςκ. Γεκ 

επεδίςλα δία θυβμοξ θζθμδμλίαξ ιεβαθεία, μφηε επεπείνδζα πνάβιαηα, 

πμο οπενααίκμοκ ηδκ δφκαιίκ ιμο ηαζ ηδκ αλίακ ιμο, ιε ζημπυκ κα 

πνμηαθέζς ημκ εαοιαζιυκ. 

Ψαθ. 130,2 εἰ ιὴ ἐηαπεζκμθνυκμοκ, ἀθθὰ ὕρςζα ηὴκ ροπήκ ιμο ὡξ ηὸ 

ἀπμβεβαθαηηζζιέκμκ ἐπὶ ηὴκ ιδηένα αὐημῦ, ὡξ ἀκηαπμδχζεζξ ἐπὶ 

ηὴκ ροπήκ ιμο.  

Ταθ. 130,2 Δάκ δεκ εγμφζα ηαζ δεκ εθενυιδκ ιε ηαπεζκμθνμζφκδκ, εάκ δεκ έπς 

ελανηήζεζ υθδκ ιμο ηδκ φπανλζκ απυ ζε ηαζ πνμξ ζε δεκ έπς ορςιέκα ηα 

αθέιιαηά ιμο, υπςξ ημ απμβαθαηηζζιέκμκ ανέθμξ πνμξ ηδκ ιδηένα ημο, 

έηζζ αξ ακηαπμδχζδξ εζξ ηδκ ροπήκ ιμο, ηζιςνίακ ιεκ εάκ εθένεδκ ιε 

οπενδθάκεζακ, αιμζαήκ δε εάκ έγδζα ιε ηαπεζκμθνμζφκδκ.  

Ψαθ. 130,3 ἐθπζζάης Ἰζναὴθ ἐπὶ ηὸκ Κφνζμκ, ἀπὸ ημῦ κῦκ ηαὶ ἕςξ ημῦ αἰκμξ. 

Ταθ. 130,3 Νθμξ μ Ηζναδθζηζηυξ θαυξ αξ έπδ ζηδνζβιέκαξ ηαξ εθπίδαξ ημο πνμξ ημκ 

Θονζμκ απυ ηχνα ηαζ ζημκ αζχκα ημο αζχκμξ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 131 (Μαζ. 132) 

  

ᾨδὴ ηκ ἀκαααεικ. 

Ψαθ. 131,1 Μκήζεδηζ, Κφνζε, ημῦ Γαοΐδ ηαὶ πάζδξ ηξ πνᾳυηδημξ αὐημῦ,  

Ταθ. 131,1 Δκεοιήζμο, Θονζε, ημκ Γαοίδ ηαζ υθδκ αοημφ ηδκ ακελζηαηίακ, ηδκ 



ιάηνμεοιίακ ηαζ ηδκ ηαπεζκμθνμζφκδκ, δζα ηςκ μπμίςκ εοδνέζηδζεκ εζξ 

ζέ.  

Ψαθ. 131,2 ὡξ ὤιμζε ηῶ Κονίῳ, δὔλαημ ηῶ Θεῶ Ἰαηχα·  

Ταθ. 131,2 Δκεοιήζμο υηζ έκμνημκ έδςηεκ οπυζπεζζκ εζξ ζε ημκ Θονζμκ, έηαιε 

ηάλζιμκ εζξ ζε ημκ Θευκ ημο ζζναδθζηζημφ θαμφ.  

Ψαθ. 131,3 εἰ εἰζεθεφζμιαζ εἰξ ζηήκςια μἴημο ιμο, εἰ ἀκααήζμιαζ ἐπὶ ηθίκδξ 

ζηνςικξ ιμο,  

Ταθ. 131,3 Δίπε· Γεκ εα εζζέθες εζξ ηδκ ζηδκήκ πμο ηαημζηχ, μφηε εα ακεαχ ζημ 

ζηνςιέκμ ηνεααάηζ ιμο, 

Ψαθ. 131,4 εἰ δχζς ὕπκμκ ημῖξ ὀθεαθιμῖξ ιμο ηαὶ ημῖξ αθεθάνμζξ ιμο 

κοζηαβιὸκ ηαὶ ἀκάπαοζζκ ημῖξ ηνμηάθμζξ ιμο,  

Ταθ. 131,4 μφηε εα παναδχζς ηα ιάηζα ιμο ζημκ φπκμκ ηαζ ηα αθέθανά ιμο ζημκ 

κοζηαβιυκ· δεκ εα δχζς ακάπαοζζκ ζημοξ ηνμηάθμοξ ιμο,  

Ψαθ. 131,5 ἕςξ μὗ εὕνς ηυπμκ ηῶ Κονίῳ, ζηήκςια ηῶ Θεῶ Ἰαηχα.  

Ταθ. 131,5 ιέπνζξ υημο εφνς ηαηάθθδθμκ ηυπμκ δζα ημκ Θονζμκ, δζα ηδκ ηαημζηίακ 

ημο Θεμφ ημο Ηαηχα.  

Ψαθ. 131,6 ἰδμὺ ημφζαιεκ αὐηὴκ ἐκ θναεᾷ, εὕνμιεκ αὐηὴκ ἐκ ημῖξ πεδίμζξ 

ημῦ δνοιμῦ·  

Ταθ. 131,6 Αοηά είπεκ εηείκμξ, διείξ δε ημ έεκμξ ημο Ηζναήθ, ζδμφ δημφζαιεκ υηζ δ 

Θζαςηυξ ηδξ Γζαεήηδξ εονίζηεημ εζξ Δθναεά, ηδκ εονήηαιεκ εζξ ηαξ 

δαζχδεζξ πενζμπάξ ηδξ Θανζαεζανείι.  

Ψαθ. 131,7 εἰζεθεοζυιεεα εἰξ ηὰ ζηδκχιαηα αὐημῦ, πνμζηοκήζμιεκ εἰξ ηὸκ 

ηυπμκ, μὗ ἔζηδζακ μἱ πυδεξ αὐημῦ.  

Ταθ. 131,7 Ρςνα υιςξ εα εζζέθεςιεκ εζξ ηδκ Ηενμοζαθήι, εζξ ηα ζηδκχιαηα ημο 

Θεμφ. Θα πνμζηοκήζςιεκ ζημκ ηυπμκ, υπμο εζηάεδζακ μζ πυδεξ ημο, 



υπμο οπάνπεζ δ ζενά Θζαςηυξ ηδξ Γζαεήηδξ.  

Ψαθ. 131,8 ἀκάζηδεζ, Κφνζε, εἰξ ηὴκ ἀκάπαοζίκ ζμο, ζὺ ηαὶ  ηζαςηὸξ ημῦ 

ἁβζάζιαηυξ ζμο·  

Ταθ. 131,8 Πδης, θμζπυκ, Θονζε, ηαζ ακαπαφζμο ιμκίιςξ πθέμκ ζημκ θαυκ ζμο· ζο 

ηαζ δ ζενά Θζαςηυξ ζμο, δ μπμία έςξ ηχνα πενζεπθακάημ απυ ηυπμο εζξ 

ηυπμκ.  

Ψαθ. 131,9 μἱ ἱενεῖξ ζμο ἐκδφζμκηαζ δζηαζμζφκδκ, ηαὶ μἱ ὅζζμί ζμο 

ἀβαθθζάζμκηαζ.  

Ταθ. 131,9 Νζ ζενείξ ζμο ςξ έκδοιά ηςκ εα έπμοκ ηδκ δζηαζμζφκδκ ηαζ μζ άθθμζ, μζ 

αθςζζςιέκμζ εζξ ζε 'Ηζναδθζηαζ, εα ζηζνημφκ απυ αβαθθίαζζκ ηαζ πανάκ.  

Ψαθ. 131,10 ἕκεηεκ Γαοΐδ ημῦ δμφθμο ζμο ιὴ ἀπμζηνέρῃξ ηὸ πνυζςπμκ ημῦ 

πνζζημῦ ζμο.  

Ταθ. 131,10 Σανζκ ημο πζζημφ δμφθμο ζμο Γαοίδ ιδ απμηνμφζδξ ηαζ ιδ απμζηνμθήξ 

ημ πνυζςπμκ ημο εηάζημηε πνζζιέκμο απυ ζε ααζζθέςξ ημο Ηζναήθ. 

Ψαθ. 131,11 ὤιμζε Κφνζμξ ηῶ Γαοΐδ ἀθήεεζακ ηαὶ μὐ ιὴ ἀεεηήζεζ αὐηήκ· ἐη 

ηανπμῦ ηξ ημζθίαξ ζμο εήζμιαζ ἐπὶ ημῦ ενυκμο ζμο·  

Ταθ. 131,11 Δκμνημκ ηαζ αιεηάεεημκ οπυζπεζζκ έδςηεκ μ Θονζμξ ζημκ Γαοίδ ηαζ δεκ 

εα ηδκ πανααή. Απυ ημοξ απμβυκμοξ ζμο είπε, εα ακααζαάγς δζαδυπμοξ 

ζημκ ενυκμκ ζμο.  

Ψαθ. 131,12 ἐὰκ θοθάλςκηαζ μἱ οἱμί ζμο ηὴκ δζαεήηδκ ιμο ηαὶ ηὰ ιανηφνζά ιμο 

ηαῦηα, ἃ δζδάλς αὐημφξ, ηαὶ μἱ οἱμὶ αὐηκ ἕςξ ημῦ αἰκμξ 

ηαεζμῦκηαζ ἐπὶ ημῦ ενυκμο ζμο.  

Ταθ. 131,12 Δάκ δε μζ απυβμκμί ζμο ηδνήζμοκ ηδκ δζαεήηδκ ιμο, ηαξ ζαθείξ ηαζ 

νδηάξ εκημθάξ, ηαξ μπμίαξ εβχ εα δζδάλς εζξ αοημφξ, ηυηε αοημί ηαζ μζ 

απυβμκμί ηςκ εα ηαεήζμοκ αζςκίςξ επί ημο ααζζθζημφ ενυκμο ζμο.  



Ψαθ. 131,13 ὅηζ ἐλεθέλαημ Κφνζμξ ηὴκ Σζχκ, ᾑνεηίζαημ αὐηὴκ εἰξ ηαημζηίακ 

ἑαοηῶ·  

Ταθ. 131,13 Αοηά είπεκ μ Θονζμξ, δζυηζ ελέθελε δζα ημκ εαοηυκ ημο ηαζ δβάπδζε ηδκ 

Πςκ ςξ ιυκζιμκ ηαημζηίακ ημο ηαζ δζεηήνολε νδηχξ·  

Ψαθ. 131,14 αὕηδ  ηαηάπαοζίξ ιμο εἰξ αἰκα αἰκμξ, ᾧδε ηαημζηήζς, ὅηζ 

ᾑνεηζζάιδκ αὐηήκ·  

Ταθ. 131,14 Αοηή δ Ηενμοζαθήι είκαζ δ ιυκζιμξ ηαημζηία ιμο εζξ αζχκαξ αζχκςκ. Δδχ 

εα ηαημζηήζς, δζυηζ αοηήκ εβχ ελέθελα ηαζ επνμηίιδζα.  

Ψαθ. 131,15 ηὴκ εφνακ αὐηξ εὐθμβκ εὐθμβήζς, ημὺξ πηςπμὺξ αὐηξ πμνηάζς 

ἄνηςκ,  

Ταθ. 131,15 Ρα πνμξ δζαηνμθήκ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ εδνάιαηα ηαζ ηα άθθα οθζηά 

αβαεά εβχ εα εοθμβήζς πθμοζίςξ. Ρμοξ πηςπμφξ ηδξ εα ημοξ πμνηάζς 

ιε άνημοξ ηαζ ιε πμζηίθαξ ηνμθάξ.  

Ψαθ. 131,16 ημὺξ ἱενεῖξ αὐηξ ἐκδφζς ζςηδνίακ, ηαὶ μἱ ὅζζμζ αὐηξ ἀβαθθζάζεζ 

ἀβαθθζάζμκηαζ.  

Ταθ. 131,16 Ρμοξ ζενείξ ηδξ εα ημοξ εκδφζς ιε δφκαιζκ ζςηδνζχδδ, ηαζ μζ 

αθςζζςιέκμζ εζξ αοηήκ άκενςπμζ εα ζηζνημφκ ιε πανάκ ηαζ αβαθθίαζζκ.  

Ψαθ. 131,17 ἐηεῖ ἐλακαηεθ ηέναξ ηῶ Γαοΐδ, ημίιαζα θφπκμκ ηῶ πνζζηῶ ιμο·  

Ταθ. 131,17 Δηεί, εζξ ηδκ Ηενμοζαθήι, εα ακαδείλς ιε θαιπνυηδηα ηδκ ααζζθζηήκ 

δφκαιζκ ημο Γαοίδ. Δπς δε πνμεημζιάζεζ εηεί ςξ θαιπνυηαημκ 

ακέζπενμκ θςξ αζχκζμκ ααζζθέα, έκα απυ ημοξ απμβυκμοξ ημο Γαοίδ, 

ημκ Κεζζίακ.  

Ψαθ. 131,18 ημὺξ ἐπενμὺξ αὐημῦ ἐκδφζς αἰζπφκδκ, ἐπὶ δὲ αὐηὸκ ἐλακεήζεζ ηὸ 

ἁβίαζιά ιμο. 

Ταθ. 131,18 Ρμοξ επενμφξ ημο πνζζεέκημξ αοημφ αζςκίμο ααζζθέςξ, εα ημοξ πενζαάθς 



ιε ηαηαζζπφκδκ. Δζξ αοηυκ δε ημκ ίδζμκ εα ακεή ηαζ εα εοςδζάγδ ημ 

αβίαζιά ιμο. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 132 (Μαζ. 133) 

  

ᾨδὴ ηκ ἀκαααεικ. 

Ψαθ. 132,1 Ἰδμὺ δὴ ηί ηαθὸκ ἠ ηί ηενπκυκ, ἀθθ᾿ ἠ ηὸ ηαημζηεῖκ ἀδεθθμὺξ ἐπὶ ηὸ 

αὐηυ;  

Ταθ. 132,1 Ρζ ςναζυηενμκ δ ηζ ηενπκυηενμκ οπάνπεζ, πανά ημ κα ηαημζημφκ αδεθθμί 

εκ αβάπδ ηαζ μιμκμία επί ημ αοηυ;  

Ψαθ. 132,2 ὡξ ιφνμκ ἐπὶ ηεθαθξ ηὸ ηαηαααῖκμκ ἐπὶ πχβςκα, ηὸκ πχβςκα ημῦ 

Ἀανχκ, ηὸ ηαηαααῖκμκ ἐπὶ ηὴκ ᾤακ ημῦ ἐκδφιαημξ αὐημῦ·  

Ταθ. 132,2 Δίκαζ ςζάκ ημ άβζμκ εοχδεξ ιφνμκ, ημ μπμίμκ επφεδ ηυηε εζξ ηδκ ηεθαθήκ 

ημο ανπζενέςξ Αανχκ ηαζ ηαηαααίκεζ ζημκ πχβςκά ημο, ημκ πχβςκα ημο 

Αανχκ ηαζ θεάκεζ έςξ εζξ ηα ηνάζπεδα ημο εκδφιαηυξ ημο.  

Ψαθ. 132,3 ὡξ δνυζμξ Ἀενιὼκ  ηαηαααίκμοζα ἐπὶ ηὰ ὄνδ Σζχκ· ὅηζ ἐηεῖ 

ἐκεηείθαημ Κφνζμξ ηὴκ εὐθμβίακ, γςὴκ ἕςξ ημῦ αἰκμξ. 

Ταθ. 132,3 Δίκαζ ςζάκ ηδκ δνυζμκ ημο υνμοξ Αενιχκ, δ μπμία ηαηεααίκεζ ηαζ 

θεάκεζ γςμβυκμξ έςξ εζξ ηα υνδ Πζχκ. Γζυηζ εηεί, εζξ ηδκ Πζχκ, οπεζπέεδ 

μ Θευξ ηδκ εοθμβίακ ημο, γςήκ πακημηεζκήκ ηαζ αηεθείςημκ. 

  

  



ΨΑΛΜΟΣ 133 (Μαζ. 134) 

  

ᾨδὴ ηκ ἀκαααεικ. 

Ψαθ. 133,1 Ἰδμὺ δὴ εὐθμβεῖηε ηὸκ Κφνζμκ, πάκηεξ μἱ δμῦθμζ Κονίμο μἱ ἑζηηεξ 

ἐκ μἴηῳ Κονίμο, ἐκ αὐθαῖξ μἴημο Θεμῦ ικ.  

Ταθ. 133,1 Διπνυξ, θμζπυκ, δμλμθμβείηε ημκ Θονζμκ δζα ηδκ ιεβαθςζφκδκ ηαζ ηα 

εαοιαζηά αοημφ ένβα υθμζ ζεζξ, μζ δμφθμζ ημο Θονίμο, μζ ζενείξ, μζ 

θεζημονβμί ημο, μζ μπμίμζ ίζηαζεε υνεζμζ ζημκ καυκ ημο Θονίμο, εζξ ηαξ 

αοθάξ ημο καμφ ημο Θεμφ ιαξ.  

Ψαθ. 133,2 ἐκ ηαῖξ κολὶκ ἐπάναηε ηὰξ πεῖναξ ὑικ εἰξ ηὰ ἅβζα ηαὶ εὐθμβεῖηε ηὸκ 

Κφνζμκ.  

Ταθ. 133,2 Θαηά ηαξ κφηηαξ κα ορχκεηε ηα πένζα ζαξ, ζενείξ-θεζημονβμί πνμξ ηδκ 

ηαηεφεοκζζκ ημο καμφ ημο Θονίμο ηαζ κα δμλμθμβήηε ημκ Θονζμκ.  

Ψαθ. 133,3 εὐθμβήζαζ ζε Κφνζμξ ἐη Σζὼκ ὁ πμζήζαξ ηὸκ μὐνακὸκ ηαὶ ηὴκ βκ. 

Ταθ. 133,3 Θαζ μζ Ηενείξ πνμξ ημκ θαυκ απακημφκ· Δίεε, ς θαέ, κα ζε εοθμβήζδ μ 

Θονζμξ απυ ηδκ αβίακ Πζχκ. Αοηυξ, μ μπμίμξ εδδιζμφνβδζε ημκ μονακυκ 

ηαζ ηδκ βδκ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 134 (Μαζ. 135) 

  

Ἀθθδθμφΐα. 

Ψαθ. 134,1 Αἰκεῖηε ηὸ ὄκμια Κονίμο, αἰκεῖηε, δμῦθμζ, Κφνζμκ,  



Ταθ. 134,1 ικμοξ ηαζ δμλμθμβίαξ ζοκεπχξ κα ακαπέιπεηε ζημ υκμια Θονίμο. 

Αζκείηε ζεζξ μζ ζενείξ, δμφθμζ Θονίμο, ημκ Θονζμκ.  

Ψαθ. 134,2 μἱ ἑζηηεξ ἐκ μἴηῳ Κονίμο, ἐκ αὐθαῖξ μἴημο Θεμῦ ικ.  

Ταθ. 134,2 Πεζξ πμο ίζηαζεε οπδνεημφκηεξ εοθααχξ ζημκ μίημκ Θονίμο, εζξ ηαξ 

αοθάξ ημο καμφ ημο Θεμφ ιαξ.  

Ψαθ. 134,3 αἰκεῖηε ηὸκ Κφνζμκ, ὅηζ ἀβαεὸξ Κφνζμξ· ράθαηε ηῶ ὀκυιαηζ αὐημῦ, 

ὅηζ ηαθυκ·  

Ταθ. 134,3 Αζκείηε ημκ Θονζμκ, δζυηζ μ Θονζμξ ιαξ είκαζ αβαευξ, άλζμξ κα ημο 

ακαπέιπεηαζ ζοκεπχξ ηάεε φικμξ ηαζ δμλμθμβία. Ταθαηε, ηδ ζοκμδεία 

ιμοζζηχκ μνβάκςκ, φικμοξ ζημ Νκμιά ημο, δζυηζ αοηυ είκαζ ηαθυκ ηαζ 

ςθέθζιμκ.  

Ψαθ. 134,4 ὅηζ ηὸκ Ἰαηὼα ἐλεθέλαημ ἑαοηῶ ὁ Κφνζμξ, Ἰζναὴθ εἰξ πενζμοζζαζιὸκ 

ἑαοηῶ.  

Ταθ. 134,4 Ταθαηε εζξ αοηυκ, δζυηζ μ Θονζμξ διάξ ημοξ απμβυκμοξ ημο Ηζναήθ 

ελέθελεκ ςξ ζδζηήκ ημο πενζμοζίακ, ςξ ζδζηυκ ημο θαυκ.  

Ψαθ. 134,5 ὅηζ ἐβὼ ἔβκςηα ὅηζ ιέβαξ ὁ Κφνζμξ, ηαὶ ὁ Κφνζμξ ικ πανὰ πάκηαξ 

ημὺξ εεμφξ.  

Ταθ. 134,5 Δβχ, μ ζζναδθζηζηυξ θαυξ, έπς πθέμκ βκςνίζεζ ηαθά ηαζ ιάεεζ, υηζ είκαζ 

ιέβαξ μ Θονζμξ. Ν Θονζμξ διχκ είκαζ ακχηενμξ απυ υθμοξ ημοξ ρεοδείξ 

εεμφξ. 

Ψαθ. 134,6 πάκηα, ὅζα εέθδζεκ ὁ Κφνζμξ ἐπμίδζεκ ἐκ ηῶ μὐνακῶ ηαὶ ἐκ ηῆ βῆ, 

ἐκ ηαῖξ εαθάζζαζξ ηαὶ ἐκ πάζαζξ ηαῖξ ἀαφζζμζξ·  

Ταθ. 134,6 Αοηυξ δζα ηδξ πακημδοκαιίαξ, ηδξ πακζμθίαξ ηαζ αβαευηδηυξ ημο, 

εδδιζμφνβδζεκ υθα υζα δεέθδζεκ ζημκ μονακυκ, εζξ ηδκ βδκ ηαζ ηδκ 

εάθαζζακ, ηαζ εζξ υθα ηα ααοζζαθέα αάεδ ηςκ ςηεακχκ.  

Ψαθ. 134,7 ἀκάβςκ κεθέθαξ ἐλ ἐζπάημο ηξ βξ, ἀζηναπὰξ εἰξ ὑεηὸκ ἐπμίδζεκ· 



ὁ ἐλάβςκ ἀκέιμοξ ἐη εδζαονκ αὐημῦ,  

Ταθ. 134,7 Αοηυξ είκαζ, μ μπμίμξ ορχκεζ ηαζ ηζκεί ηαξ κεθέθαξ απυ ηα άηνα ημο 

μνίγμκημξ ηδξ βδξ ηαζ ιεηαηνέπεζ ηαξ αζηναπάξ εζξ ανμπάξ. Αοηυξ είκαζ, 

πμο αβάγεζ ηαζ ελαπμθφεζ αζοβηνάηδημοξ ακέιμοξ απυ ηα 

εδζαονμθοθάηζά ημο, εζξ ηα μπμία ημοξ ηναηεί ηθεζζιέκμοξ.  

Ψαθ. 134,8 ὃξ ἐπάηαλε ηὰ πνςηυημηα Αἰβφπημο ἀπὸ ἀκενχπμο ἕςξ ηηήκμοξ.  

Ταθ. 134,8 Αοηυξ εηηφπδζε δζα εακάημο υθα ηα πνςηυημηα ηδξ Αζβφπημο, απυ 

πνςημηυημο ημο ακενχπμο ιέπνζ ηαζ ημο γχμο.  

Ψαθ. 134,9 ἐλαπέζηεζθε ζδιεῖα ηαὶ ηέναηα ἐκ ιέζῳ ζμο, Αἴβοπηε, ἐκ Φαναὼ ηαὶ 

ἐκ πᾶζζ ημῖξ δμφθμζξ αὐημῦ.  

Ταθ. 134,9 Αοηυξ εζξ ζέ, ς Αίβοπηε, ελαπέζηεζθεκ μθμθάκενα ζδιεία ηαζ 

ηαηαπθδηηζηά εαφιαηα, ζημκ Φαναχ ηαζ εζξ υθμοξ ημοξ δμφθμοξ ημο 

Φαναχ.  

Ψαθ. 134,10 ὃξ ἐπάηαλεκ ἔεκδ πμθθὰ ηαὶ ἀπέηηεζκε ααζζθεῖξ ηναηαζμφξ.  

Ταθ. 134,10 Αοηυξ είκαζ, μ μπμίμξ εηηφπδζε πμθθά εζδςθμθαηνζηά έεκδ ηαζ 

εεακάηςζε ζζπονμφξ ααζζθείξ·  

Ψαθ. 134,11 ηὸκ Σδὼκ ααζζθέα ηκ Ἀιμῤῥαίςκ ηαὶ ηὸκ Ὢβ ααζζθέα ηξ Βαζὰκ 

ηαὶ πάζαξ ηὰξ ααζζθείαξ Χακαάκ,  

Ταθ. 134,11 ημκ Πδχκ ααζζθέα ηςκ Αιμνναίςκ, ηαζ ημκ Υβ ααζζθέα ηδξ Βαζάκ, ηαζ 

άθθμοξ ααζζθείξ υθςκ ηςκ ααζζθείςκ ηδξ Σακαάκ.  

Ψαθ. 134,12 ηαὶ ἔδςηε ηὴκ βκ αὐηκ ηθδνμκμιίακ, ηθδνμκμιίακ Ἰζναὴθ θαῶ 

αὐημῦ.  

Ταθ. 134,12 Αοηυξ έδςηε ηδκ πχνακ εηείκςκ ηθδνμκμιίακ ηαζ ζδζμηηδζίακ, 

ηθδνμκμιίακ ζημκ ζδζηυκ ημο θαυκ ημκ ζζναδθζηζηυκ. 

Ψαθ. 134,13 Κφνζε, ηὸ ὄκμιά ζμο εἰξ ηὸκ αἰκα ηαὶ ηὸ ικδιυζοκυκ ζμο εἰξ 



βεκεὰκ ηαὶ βεκεάκ.  

Ταθ. 134,13 Θονζε, αθδζιυκδημκ εα ιείκδ ημ υκμιά ζμο ζημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ 

δζα ιέζμο υθςκ ηςκ βεκεχκ.  

Ψαθ. 134,14 ὅηζ ηνζκεῖ Κφνζμξ ηὸκ θαὸκ αὐημῦ ηαὶ ἐπὶ ημῖξ δμφθμζξ αὐημῦ 

παναηθδεήζεηαζ.  

Ταθ. 134,14 Γζυηζ μ Θονζμξ εα ηοαενκά ηαζ εα δζεηδζηή ηαζ εα οπμζηδνίγδ ηα δίηαζα 

ημο θαμφ ημο ηαζ εα ηάιπηεηαζ εζξ ηαξ ζηεζίαξ αοηχκ.  

Ψαθ. 134,15 ηὰ εἴδςθα ηκ ἐεκκ ἀνβφνζμκ ηαὶ πνοζίμκ, ἔνβα πεζνκ 

ἀκενχπςκ·  

Ταθ. 134,15 Δλ ακηζεέημο ηα είδςθα ηςκ δζαθυνςκ εζδςθμθαηνζηχκ θαχκ είκαζ 

άνβονμξ ηαζ πνοζυξ, ένβα ακενςπίκςκ πεζνχκ.  

Ψαθ. 134,16 ζηυια ἔπμοζζ ηαὶ μὐ θαθήζμοζζκ, ὀθεαθιμὺξ ἔπμοζζ ηαὶ μὐη 

ὄρμκηαζ,  

Ταθ. 134,16 Δπμοκ ζηυια ηαζ δεκ διπμνμφκ κα μιζθμφκ, μθεαθιμφξ έπμοκ ηαζ δεκ 

διπμνμφκ κα ίδμοκ.  

Ψαθ. 134,17 ὦηα ἔπμοζζ ηαὶ μὐη ἐκςηζζεήζμκηαζ, μὐδὲ βάν ἐζηζ πκεῦια ἐκ ηῶ 

ζηυιαηζ αὐηκ.  

Ταθ. 134,17 Δπμοκ αοηζά ηαζ δεκ διπμνμφκ κα αημφζμοκ. Γεκ οπάνπεζ ακαπκμή, 

δείβια γςήξ, ζημ ζηυια ηςκ.  

Ψαθ. 134,18 ὅιμζμζ αὐημῖξ βέκμζκημ μἱ πμζμῦκηεξ αὐηὰ ηαὶ πάκηεξ μἱ πεπμζευηεξ 

ἐπ᾿ αὐημῖξ.  

Ταθ. 134,18 Νιμζμζ πνμξ ηα κεηνά ηαζ άροπα αοηά είδςθα αξ βίκμοκ υθμζ εηείκμζ, πμο 

ηα ηαηαζηεοάγμοκ ηαζ υζμζ ζηδνίγμοκ ηδκ πίζηζκ ηαζ ηαξ εθπίδαξ ηςκ εζξ 

αοηά.  

Ψαθ. 134,19 μἶημξ Ἰζναήθ, εὐθμβήζαηε ηὸκ Κφνζμκ· μἶημξ Ἀανχκ, εὐθμβήζαηε 



ηὸκ Κφνζμκ.  

Ταθ. 134,19 Πεζξ υιςξ, Ηζναδθίηαζ, ακοικμθμβήζαηε ημκ Θονζμκ, ζεναηζηυξ μίημξ ημο 

Αανχκ δμλμθμβήζαηε ημκ Θονζμκ.  

Ψαθ. 134,20 μἶημξ Λεοΐ, εὐθμβήζαηε ηὸκ Κφνζμκ· μἱ θμαμφιεκμζ ηὸκ Κφνζμκ, 

εὐθμβήζαηε ηὸκ Κφνζμκ,  

Ταθ. 134,20 Πεζξ μζ Ιεοίηαζ δμλμθμβήζαηε ημκ Θονζμκ. Νζ εοθααμφιεκμζ ηαζ 

θμαμφιεκμζ ημκ Θονζμκ δμλμθμβήζαηε ημκ Θονζμκ.  

Ψαθ. 134,21 εὐθμβδηὸξ Κφνζμξ ἐη Σζχκ, ὁ ηαημζηκ Ἱενμοζαθήι. 

Ταθ. 134,21 Δοθμβδιέκμξ ηαζ δμλαζιέκμξ απυ ηδκ αβίακ Πζχκ αξ είκαζ μ Θονζμξ, πμο 

ηαημζηεί εζξ ηδκ Ηενμοζαθήι. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 135 (Μαζ. 136) 

  

Ἀθθδθμφΐα. 

Ψαθ. 135,1 λμιμθμβεῖζεε ηῶ Κονίῳ, ὅηζ ἀβαευξ, ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα ηὸ ἔθεμξ 

αὐημῦ·  

Ταθ. 135,1 Γμλμθμβείηε ζοκεπχξ ημκ Θονζμκ, δζυηζ είκαζ αβαευξ, δζυηζ ακελάκηθδημκ 

ηαζ αζχκζμκ είκαζ ημ έθευξ ημο.  

Ψαθ. 135,2 ἐλμιμθμβεῖζεε ηῶ Θεῶ ηκ εεκ, ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα ηὸ ἔθεμξ αὐημῦ·  

Ταθ. 135,2 Γμλμθμβείηε ζοκεπχξ ημκ Θευκ, ημκ Θονζμκ εζξ υθμοξ ημοξ Θεμφξ ηδξ βδξ, 

δζυηζ αζχκζμκ ηαζ ακελάκηθδημκ είκαζ ημ έθευξ ημο.  

Ψαθ. 135,3 ἐλμιμθμβεῖζεε ηῶ Κονίῳ ηκ ηονίςκ, ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα ηὸ ἔθεμξ 



αὐημῦ·  

Ταθ. 135,3 Γμλμθμβείηε ζοκεπχξ ημκ Θονζμκ, μ μπμίμξ είκαζ μ απυθοημξ ελμοζζαζηήξ 

ηαζ ηονίανπμξ υθςκ ηςκ ανπυκηςκ· δζυηζ αζχκζμκ ηαζ ακελάκηθδημκ είκαζ 

ημ έθευξ ημο.  

Ψαθ. 135,4 ηῶ πμζήζακηζ εαοιάζζα ιεβάθα ιυκῳ, ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα ηὸ ἔθεμξ 

αὐημῦ·  

Ταθ. 135,4 Γμλμθμβείηε αοηυκ, μ μπμίμξ επναβιαημπμίδζεκ ένβα εαοιαζηά ιυκμξ 

ημο, δζυηζ αζχκζμκ ηαζ ακελάκηθδημκ είκαζ ημ έθευξ ημο.  

Ψαθ. 135,5 ηῶ πμζήζακηζ ημὺξ μὐνακμὺξ ἐκ ζοκέζεζ, ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα ηὸ ἔθεμξ 

αὐημῦ·  

Ταθ. 135,5 Αοηυκ, μ μπμίμξ εδδιζμφνβδζε ημοξ μονακμφξ ιε άπεζνμκ ζμθίακ, δζυηζ 

αζχκζμκ ηαζ ακελάκηθδημκ είκαζ ημ έθευξ ημο.  

Ψαθ. 135,6 ηῶ ζηενεχζακηζ ηὴκ βκ ἐπὶ ηκ ὑδάηςκ, ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα ηὸ ἔθεμξ 

αὐημῦ·  

Ταθ. 135,6 Δζηενέςζε ηδκ βδκ επάκς εζξ ηα φδαηα, δζυηζ αζχκζμκ ηαζ ακελάκηθδημκ 

είκαζ ημ έθευξ ημο.  

Ψαθ. 135,7 ηῶ πμζήζακηζ θηα ιεβάθα ιυκῳ, ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα ηὸ ἔθεμξ αὐημῦ·  

Ταθ. 135,7 Γμλμθμβείηε αοηυκ, μ μπμίμξ ιυκμξ ημο, πςνίξ ηδκ αμήεεζακ ηακεκυξ, 

εδδιζμφνβδζε ηα ιεβάθα θχηα, δζυηζ αζχκζμκ ηαζ ακελάκηθδημκ είκαζ ημ 

έθευξ ημο.  

Ψαθ. 135,8 ηὸκ ἣθζμκ εἰξ ἐλμοζίακ ηξ ιέναξ, ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα ηὸ ἔθεμξ 

αὐημῦ·  

Ταθ. 135,8 Δδδιζμφνβδζε δδθαδή ημκ ήθζμκ, δζα κα ελμοζζάγδ ηαηά ημ δζάζηδια ηδξ 

διέναξ, δζυηζ αζχκζμκ ηαζ ακελάκηθδημκ είκαζ ημ έθευξ ημο.  

Ψαθ. 135,9 ηὴκ ζεθήκδκ ηαὶ ημὺξ ἀζηέναξ εἰξ ἐλμοζίακ ηξ κοηηυξ, ὅηζ εἰξ ηὸκ 



αἰκα ηὸ ἔθεμξ αὐημῦ·  

Ταθ. 135,9 Δδδιζμφνβδζε ηδκ ζεθήκδκ ηαζ ημοξ αζηέναξ, δζα κα ελμοζζάγμοκ ιε ημ 

θςξ ηςκ ηαηά ηδκ κφηηα, δζυηζ αζχκζμκ ηαζ ακελάκηθδημκ είκαζ ημ έθευξ 

ημο.  

Ψαθ. 135,10 ηῶ παηάλακηζ Αἴβοπημκ ζὺκ ημῖξ πνςημηυημζξ αὐηκ, ὅηζ εἰξ ηὸκ 

αἰκα ηὸ ἔθεμξ αὐημῦ,  

Ταθ. 135,10 Γμλμθμβείηε αοηυκ, μ μπμίμξ εηηφπδζε ιε εάκαημκ ηα πνςημηυηα ηςκ 

Αζβοπηίςκ, δζυηζ αζχκζμκ ηαζ ακελάκηθδημκ είκαζ ημ έθευξ ημο. 

Ψαθ. 135,11 ηαὶ ἐλαβαβυκηζ ηὸκ Ἰζναὴθ ἐη ιέζμο αὐηκ, ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα ηὸ 

ἔθεμξ αὐημῦ,  

Ταθ. 135,11 Αοηυκ, μ μπμίμξ έαβαθεκ εθεφεενμκ ημκ ζζναδθζηζηυκ θαυκ εη ιέζμο ηςκ 

Αζβοπηίςκ, δζυηζ αζχκζμκ ηαζ ακελάκηθδημκ είκαζ ημ έθευξ ημο.  

Ψαθ. 135,12 ἐκ πεζνὶ ηναηαζᾷ ηαὶ ἐκ αναπίμκζ ὑρδθῶ, ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα ηὸ ἔθεμξ 

αὐημῦ·  

Ταθ. 135,12 Ρμοξ δθεοεένςζε ιε ηδκ αηαηακίηδημκ δφκαιίκ ημο, ιε ημκ 

πακημδφκαιμκ αναπίμκα ημο, δζυηζ αζχκζμκ ηαζ ακελάκηθδημκ είκαζ ημ 

έθευξ ημο.  

Ψαθ. 135,13 ηῶ ηαηαδζεθυκηζ ηὴκ νοενὰκ εάθαζζακ εἰξ δζαζνέζεζξ, ὅηζ εἰξ ηὸκ 

αἰκα ηὸ ἔθεμξ αὐημῦ·  

Ταθ. 135,13 Γμλμθμβείηε ημκ Θονζμκ, μ μπμίμξ δζήνεζεκ εζξ δφμ ηδκ Δνοενάκ 

εάθαζζακ, δζυηζ αζχκζμκ ηαζ ακελάκηθδημκ είκαζ ημ έθευξ ημο.  

Ψαθ. 135,14 ηαὶ δζαβαβυκηζ ηὸκ Ἰζναὴθ δζὰ ιέζμο αὐηξ, ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα ηὸ 

ἔθεμξ αὐημῦ,  

Ταθ. 135,14 Αοηυκ, μ μπμίμξ δζεαίααζε δζα ιέζμο αοηήξ ημκ ζζναδθζηζηυκ θαυκ, δζυηζ 

αζχκζμκ ηαζ ακελάκηθδημκ είκαζ ημ έθευξ ημο.  



Ψαθ. 135,15 ηαὶ ἐηηζκάλακηζ Φαναὼ ηαὶ ηὴκ δφκαιζκ αὐημῦ εἰξ εάθαζζακ 

νοενάκ, ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα ηὸ ἔθεμξ αὐημῦ·  

Ταθ. 135,15 Αοηυκ, μ μπμίμξ ελεηίκαλε ιε απένακημκ εοημθίακ ημκ Φαναχ ηαζ υθδκ 

ηδκ ζηναηζςηζηήκ εηείκμο δφκαιζκ ηαζ ημοξ ηαηεπυκηζζεκ εζξ ηδκ 

Δνοενάκ Θαθαζζακ, δζυηζ αζχκζμκ ηαζ ακελάκηθδημκ είκαζ ημ έθευξ ημο.  

Ψαθ. 135,16 ηῶ δζαβαβυκηζ ηὸκ θαὸκ αὐημῦ ἐκ ηῆ ἐνήιῳ, ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα ηὸ 

ἔθεμξ αὐημῦ·  

Ταθ. 135,16 Αοηυκ, μ μπμίμξ ηαεςδήβδζε ηαζ επνμζηάηεοζε ημκ θαυκ ημο εζξ ηδκ 

ένδιμκ, δζυηζ αζχκζμκ ηαζ ακελάκηθδημκ είκαζ ημ έθευξ ημο.  

Ψαθ. 135,17 ηῶ παηάλακηζ ααζζθεῖξ ιεβάθμοξ, ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα ηὸ ἔθεμξ αὐημῦ,  

Ταθ. 135,17 Δηηφπδζε ηαζ ηαηέααθε ααζζθείξ ιεβάθςκ πενζμπχκ, δζυηζ αζχκζμκ ηαζ 

ακελάκηθδημκ είκαζ ημ έθευξ ημο. 18 Δεακάηςζε ζζπονμφξ ααζζθείξ, 

δζυηζ αζχκζμκ ηαζ ακελάκηθδημκ είκαζ ημ έθευξ ημο.  

Ψαθ. 135,18 ηαὶ ἀπμηηείκακηζ ααζζθεῖξ ηναηαζμφξ, ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα ηὸ ἔθεμξ 

αὐημῦ,  

Ταθ. 135,18 Δεακάηςζε ζζπονμφξ ααζζθεί, δζυηζ αζχκζμκ ηαζ ακελακηήημκ είκαζ ημ 

έθευξ ημο. 

Ψαθ. 135,19 ηὸκ Σδὼκ ααζζθέα ηκ Ἀιμῤῥαίςκ, ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα ηὸ ἔθεμξ 

αὐημῦ,  

Ταθ. 135,19 Ρμκ Πδχκ ααζζθέα ηςκ Αιμνναίςκ, δζυηζ αζχκζμκ ηαζ ακελάκηθδημκ είκαζ 

ημ έθευξ ημο.  

Ψαθ. 135,20 ηαὶ ηὸκ Ὢβ ααζζθέα ηξ Βαζάκ, ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα ηὸ ἔθεμξ αὐημῦ,  

Ταθ. 135,20 Θαζ ημκ Υβ ααζζθέα ηδξ πχναξ Βαζάκ, δζυηζ αζχκζμκ ηαζ ακελάκηθδημκ 

είκαζ ημ έθευξ ημο.  

Ψαθ. 135,21 ηαὶ δυκηζ ηὴκ βκ αὐηκ ηθδνμκμιίακ, ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα ηὸ ἔθεμξ 



αὐημῦ,  

Ταθ. 135,21 Αοηυξ έδςηε ηδκ πχνακ εηείκςκ ηθδνμκμιίακ ηαζ ζδζμηηδζίακ, δζυηζ 

αζχκζμκ ηαζ ακελάκηθδημκ είκαζ ημ έθευξ ημο.  

Ψαθ. 135,22 ηθδνμκμιίακ Ἰζναὴθ δμφθῳ αὐημῦ, ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα ηὸ ἔθεμξ 

αὐημῦ.  

Ταθ. 135,22 Θθδνμκμιίακ ζημοξ δμφθμοξ ημο ημοξ Ηζναδθίηαξ, δζυηζ αζχκζμκ ηαζ 

ακελάκηθδημκ είκαζ ημ έθευξ ημο.  

Ψαθ. 135,23 ὅηζ ἐκ ηῆ ηαπεζκχζεζ ικ ἐικήζεδ ικ ὁ Κφνζμξ, ὅηζ εἰξ ηὸκ 

αἰκα ηὸ ἔθεμξ αὐημῦ,  

Ταθ. 135,23 Γμλμθμβείηε ημκ Θονζμκ, δζυηζ εζξ υθαξ ηαξ πενζζηάζεζξ, ηαηά ηαξ μπμίαξ 

εονέεδιεκ οπυ ημ ηνάημξ δεζκχκ, εθίρεςκ ηαζ ελεοηεθζζιχκ ιαξ 

εκεεοιήεδ μ Θονζμξ. Γζυηζ αζχκζμκ ηαζ ακελάκηθδημκ είκαζ ημ έθευξ ημο.  

Ψαθ. 135,24 ηαὶ ἐθοηνχζαημ ιᾶξ ἐη ηκ ἐπενκ ικ, ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα ηὸ 

ἔθεμξ αὐημῦ·  

Ταθ. 135,24 Καξ εβθφηςζεκ απυ ηα πένζα ηςκ επενχκ ιαξ, δζυηζ αζχκζμκ ηαζ 

ακελάκηθδημκ είκαζ ημ έθευξ ημο.  

Ψαθ. 135,25 ὁ δζδμὺξ ηνμθὴκ πάζῃ ζανηί, ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα ηὸ ἔθεμξ αὐημῦ.  

Ταθ. 135,25 Αοηυξ δίδεζ ηνμθήκ εζξ πάζακ ζάνηα, εζξ ηάεε ηζ ημ μπμίμκ γδ, δζυηζ 

αζχκζμκ ηαζ ακελάκηθδημκ είκαζ ημ έθευξ ημο.  

Ψαθ. 135,26 ἐλμιμθμβεῖζεε ηῶ Θεῶ ημῦ μὐνακμῦ, ὅηζ εἰξ ηὸκ αἰκα ηὸ ἔθεμξ 

αὐημῦ. 

Ταθ. 135,26 ικείηε ζοκεπχξ ηαζ δμλμθμβείηε ημκ Θευκ ημο μονακμφ, δζυηζ αζχκζμκ 

ηαζ ακελάκηθδημκ είκαζ ημ έθευξ ημο. 

  



  

  

ΨΑΛΜΟΣ 136 (Μαζ. 137) 

  

Τῶ Γαοΐδ, δζὰ Ἱενειίμο· εἰξ ηὴκ αἰπιαθςζίακ. 

Ψαθ. 136,1 πὶ ηκ πμηαικ Βααοθκμξ ἐηεῖ ἐηαείζαιεκ ηαὶ ἐηθαφζαιεκ ἐκ ηῶ 

ικδζεκαζ ιᾶξ ηξ Σζχκ.  

Ταθ. 136,1 Δζξ ηαξ υπεαξ ηςκ πμηαιχκ ηδξ Βααοθχκμξ εηεί εηαεήζαιεκ δμφθμζ ηαζ 

ελυνζζημζ ηαζ εηθαφζαιεκ εκεοιμφιεκμζ ηδκ Ηενμοζαθήι.  

Ψαθ. 136,2 ἐπὶ ηαῖξ ἰηέαζξ ἐκ ιέζῳ αὐηξ ἐηνειάζαιεκ ηὰ ὄνβακα ικ·  

Ταθ. 136,2 Δζξ ηαξ ζηέαξ, πμο ορχκμκηαζ εζξ ηαξ υπεαξ ηςκ πμηαιχκ, μζ μπμίμζ 

δζαννέμοκ ηδκ πχνακ, εηνειάζαιεκ εθζιιέκμζ ηα ιμοζζηά ιαξ υνβακα.  

Ψαθ. 136,3 ὅηζ ἐηεῖ ἐπδνχηδζακ ιᾶξ μἱ αἰπιαθςηεφζακηεξ ιᾶξ θυβμοξ ᾠδκ 

ηαὶ μἱ ἀπαβαβυκηεξ ιᾶξ ὕικμκ· ᾄζαηε ιῖκ ἐη ηκ ᾠδκ Σζχκ.  

Ταθ. 136,3 Θαζ ημφημ, δζυηζ αοημί μζ μπμίμζ ιαξ είπακ αζπιαθςηίζεζ ηαζ ιεηαθένεζ εζξ 

ηδκ Βααοθχκα, ιαξ εγήηδζακ εηεί κα ράθςιεκ ηα ζενά άζιαηα. Αοημί 

πμο ιαξ είπακ απαβάβεζ αζπιαθχημοξ απυ ηδκ παηνίδα ιαξ, εγήηδζακ κα 

ημοξ ράθςιεκ ημοξ ζενμφξ φικμοξ ηαζ ιαξ έθεβακ· Ταθαηε εζξ διάξ απυ 

ηα άζιαηα ηδξ παηνίδμξ ζαξ, ηδξ Πζχκ!  

Ψαθ. 136,4 πξ ᾄζςιεκ ηὴκ ᾠδὴκ Κονίμο ἐπὶ βξ ἀθθμηνίαξ;  

Ταθ. 136,4 Θαζ διείξ είπμιεκ· Ξςξ εα ράθθςιεκ ηδκ ζενάκ ςδήκ ημο Θονίμο εζξ 

λέκδκ εζδςθμθαηνζηήκ πχνακ ηαζ εα θδζιμκήζςιεκ ηδκ παηνίδα ιαξ;  

Ψαθ. 135,5 ἐὰκ ἐπζθάεςιαί ζμο, Ἱενμοζαθήι, ἐπζθδζεείδ  δελζά ιμο·  



Ταθ. 136,5 Δάκ ζε θδζιμκήζς, ς Ηενμοζαθήι, ηαζ εεθήζς κα ράθθς ιε ηδκ 

ζοκμδείακ ιμοζζηχκ μνβάκςκ, εδχ εζξ ηδκ λέκδκ πχνακ, αξ βίκδ 

ακαίζεδημξ ηαζ πανάθοημξ δ δελζά ιμο πείν.  

Ψαθ. 136,6 ημθθδεείδ  βθζζά ιμο ηῶ θάνοββί ιμο, ἐὰκ ιή ζμο ικδζε, ἐὰκ 

ιὴ πνμακαηάλςιαζ ηὴκ Ἱενμοζαθὴι ὡξ ἐκ ἀνπῆ ηξ εὐθνμζφκδξ 

ιμο.  

Ταθ. 136,6 Ζ βθχζζα ιμο, πμο εα ημθιήζδ κα ράθθδ ηαξ ζενάξ ςδάξ, αξ ημθθήζδ 

ζημκ θάνοββά ιμο, εάκ δεκ ζε εκεοιδεχ, εάκ δεκ πνμηάλς ζε ηδκ 

Ηενμοζαθήι, ςξ ηδκ ορίζηδκ πανάκ ηαζ αβαθθίαζζκ ηδξ ηανδίαξ ιμο.  

Ψαθ. 136,7 ικήζεδηζ, Κφνζε, ηκ οἱκ δὼι ηὴκ ιένακ Ἱενμοζαθὴι ηκ 

θεβυκηςκ· ἐηηεκμῦηε, ἐηηεκμῦηε, ἕςξ ηκ εειεθίςκ αὐηξ.  

Ταθ. 136,7 Δκεοιήζμο, Θονζε, ηαζ ηζιχνδζε ημοξ επενμφξ ιαξ ημοξ Ηδμοιαίμοξ, μζ 

μπμίμζ ηαηά ηδκ ηναβζηήκ εηείκδκ διένακ, πμο ηαηεζηνάθδ δ 

Ηενμοζαθήι, έθεβακ πνμξ ημοξ επενμφξ ιαξ· Αδεζάζαηέ ηδκ, αδεζάζαηε 

ηδκ Ηενμοζαθήι απυ ημοξ ηαημίημοξ, ηαηαζηνέραηέ ηδκ απυ ηα εειέθζά 

ηδξ. 

Ψαθ. 136,8 εοβάηδν Βααοθκμξ  ηαθαίπςνμξ, ιαηάνζμξ ὃξ ἀκηαπμδχζεζ ζμζ 

ηὸ ἀκηαπυδμιά ζμο, ὃ ἀκηαπέδςηαξ ιῖκ·  

Ταθ. 136,8 Γοζηοπία εζξ ζέ, ηαθαίπςνμξ ηαζ αεθία Βααοθχκ, δζα ηδκ έπανζίκ ζμο 

ηαζ ηαξ αδζηίαξ πμο έπεζξ ηάιεζ! Καηάνζμξ εα είκαζ εηείκμξ, μ μπμίμξ εα 

ζμο ακηαπμδχζδ μ,ηζ έηαιεξ εζξ διάξ, ηα δεζκά, ηα μπμία έπναλεξ εζξ 

αάνμξ ιαξ.  

Ψαθ. 136,9 ιαηάνζμξ ὃξ ηναηήζεζ ηαὶ ἐδαθζεῖ ηὰ κήπζά ζμο πνὸξ ηὴκ πέηνακ. 

Ταθ. 136,9 Καηάνζμξ εα είκαζ εηείκμξ, μ μπμίμξ εα ηναηήζδ εζξ ηαξ πείναξ ημο ηα 

ανέθδ ζμο ηαζ εα ηα ζοκηνίρδ ηηοπχκ αοηά ζημοξ ανάπμοξ. 

  



  

ΨΑΛΜΟΣ 137 (Μαζ. 138) 

  

Ψαθιὸξ ηῶ Γαοΐδ, Ἀββαίμο ηαὶ Εαπανίμο. 

Ψαθ. 137,1 λμιμθμβήζμιαί ζμζ, Κφνζε, ἐκ ὅθῃ ηανδίᾳ ιμο, ηαὶ ἐκακηίμκ 

ἀββέθςκ ραθ ζμζ, ὅηζ ἢημοζαξ πάκηα ηὰ ῥήιαηα ημῦ ζηυιαηυξ 

ιμο.  

Ταθ. 137,1 Θα ζε δμλμθμβήζς, Θονζε, δζα ηα ιεβαθεία ζμο ηαζ εα ζε εοπανζζηήζς 

δζα ηαξ εοενβεζίαξ ζμο ιε υθδκ ιμο ηδκ ηανδζά. Δκχπζμκ ηςκ αβίςκ 

αββέθςκ, μζ μπμίμζ πενζαάθθμοκ ημκ ενυκμκ ζμο, εα ράθθς φικμκ πνμξ 

ζέ, δζυηζ ήημοζεξ ηαζ έηαιεξ δεηημφξ υθμοξ ημοξ θυβμοξ, ημοξ μπμίμοξ 

πνμζεοπυιεκμξ ζμο απδφεοκα ιε ημ ζηυια ιμο.  

Ψαθ. 137,2 πνμζηοκήζς πνὸξ καὸκ ἅβζυκ ζμο ηαὶ ἐλμιμθμβήζμιαζ ηῶ ὀκυιαηί 

ζμο ἐπὶ ηῶ ἐθέεζ ζμο ηαὶ ηῆ ἀθδεείᾳ ζμο, ὅηζ ἐιεβάθοκαξ ἐπὶ πᾶκ ηὸ 

ὄκμια ηὸ ἅβζυκ ζμο.  

Ταθ. 137,2 Θα πνμζηοκήζς ιε βονζζιέκμκ ημ πνυζςπυκ ιμο πνμξ ημκ καυκ ημκ 

άβζυκ ζμο ηαζ εα δμλμθμβήζς ιε εοβκςιμζφκδξ ημ Νκμιά ζμο δζα ημ 

έθευξ ζμο ηαζ ηδκ θζθαθήεεζάκ ζμο, υπςξ αοηή ηαηεδείπεδ εζξ ηδκ 

ηήνδζζκ ηςκ οπμζπέζεχκ ζμο. Γζυηζ ιε ηα ηαηαπθδηηζηά ένβα ηδξ 

ιεβαθςζφκδξ ζμο απέδεζλεξ, οπέν πακ άθθμ υκμια, εαοιαζηυκ ημ άβζμκ 

Νκμιά ζμο.  

Ψαθ. 137,3 ἐκ ᾗ ἂκ ιένᾳ ἐπζηαθέζςιαί ζε, ηαπὺ ἐπάημοζυκ ιμο· πμθοςνήζεζξ 

ιε ἐκ ροπῆ ιμο δοκάιεζ ζμο.  

Ταθ. 137,3 Δζξ μπμζακδήπμηε διένακ ηαζ ακ ζε επζηαθεζεχ, Θονζε, ηάιε δεηηήκ 

αιέζςξ ηδκ πνμζεοπήκ ιμο. Κε ηδκ ζδζηήκ ζμο δφκαιζκ, εα ιε 

πνμζηαηεφζδξ ηαζ εα ιμο δχζδξ εζνδκζηήκ ηαζ ιαηνάκ γςήκ.  



Ψαθ. 137,4 ἐλμιμθμβδζάζεςζάκ ζμζ, Κφνζε, πάκηεξ μἱ ααζζθεῖξ ηξ βξ, ὅηζ 

ἢημοζακ πάκηα ηὰ ῥήιαηα ημῦ ζηυιαηυξ ζμο.  

Ταθ. 137,4 Αξ ζε δμλμθμβήζμοκ, Θονζε, υθμζ μζ ααζζθείξ ηδξ βδξ, δζυηζ ήημοζακ ηαζ 

είδακ ιε ηα ίδζα ηςκ ηα ιάηζα κα εηπθδνχκςκηαζ υθαζ αζ οπμζπέζεζξ, πμο 

είπεξ δχζεζ.  

Ψαθ. 137,5 ηαὶ ᾀζάηςζακ ἐκ ηαῖξ ᾠδαῖξ Κονίμο, ὅηζ ιεβάθδ  δυλα Κονίμο,  

Ταθ. 137,5 Αξ ράθμοκ ηαζ αοημί ηαξ ζενάξ ςδάξ ημο Θονίμο, δζυηζ ιεβάθδ είκαζ δ 

δυλα ημο Θονίμο.  

Ψαθ. 137,6 ὅηζ ὑρδθὸξ Κφνζμξ ηαὶ ηὰ ηαπεζκὰ ἐθμνᾷ ηαὶ ηὰ ὑρδθὰ ἀπὸ 

ιαηνυεεκ βζκχζηεζ.  

Ταθ. 137,6 Γζυηζ μ Θονζμξ είκαζ ιέβαξ ηαζ ηναηαζυξ· επζαθέπεζ ζημοξ ηαπεζκμφξ 

ακενχπμοξ, αθθά ηαζ ημοξ οπενδθάκμοξ ημοξ δζαηνίκεζ ηαζ ημοξ βκςνίγεζ 

απυ ιαηνάκ αηυιδ.  

Ψαθ. 137,7 ἐὰκ πμνεοε ἐκ ιέζῳ εθίρεςξ, γήζεζξ ιε· ἐπ᾿ ὀνβὴκ ἐπενκ ιμο 

ἐλέηεζκαξ πεῖνάξ ζμο, ηαὶ ἔζςζέ ιε  δελζά ζμο.  

Ταθ. 137,7 Δάκ εζξ ηδκ πμνείακ ηδξ γςήξ ιμο πενζπέζς εζξ εθίρεζξ, ζο Θονζε, εα ιε 

ζχζδξ απυ ημοξ εακαζίιμοξ ηζκδφκμοξ. Δκακηίμκ ηςκ ςνβζζιέκςκ 

επενχκ ιμο ήπθςζεξ ηα πακημδφκαια πένζα ζμο ηαζ ιε έζςζεκ δ 

αηαηακίηδημξ δελζά ζμο.  

Ψαθ. 137,8 Κφνζμξ ἀκηαπμδχζεζ ὑπὲν ἐιμῦ. Κφνζε, ηὸ ἔθευξ ζμο εἰξ ηὸκ αἰκα, 

ηὰ ἔνβα ηκ πεζνκ ζμο ιὴ πανίδῃξ. 

Ταθ. 137,8 Ν Θονζμξ είκαζ πάκημηε μ οπεναζπζζηήξ ιμο ηαζ αοηυξ εα ακηαπμδχζδ 

ηδκ δζηαίακ ηζιςνίακ οπέν ειμφ εκακηίμκ ηςκ επενχκ ιμο. Θονζε ημ 

εθευξ ζμο είκαζ αζχκζμκ. Κδ αδζαθμνήζδξ δζα ηα ένβα ηςκ πεζνχκ ζμο. 

  



  

ΨΑΛΜΟΣ 138 (Μαζ. 139) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ηῶ Γαοΐδ, ραθιὸξ Εαπανίμο ἐκ ηῆ δζαζπμνᾷ. 

Ψαθ. 138,1 Κφνζε, ἐδμηίιαζάξ ιε, ηαὶ ἔβκςξ ιε·  

Ταθ. 138,1 Θονζε, ιε εδμηίιαζεξ, ιε εβκχνζζεξ ηαζ έιαεεξ πμζυξ είιαζ.  

Ψαθ. 138,2 ζὺ ἔβκςξ ηὴκ ηαεέδνακ ιμο ηαὶ ηὴκ ἔβενζίκ ιμο, ζὺ ζοκηαξ ημὺξ 

δζαθμβζζιμφξ ιμο ἀπὸ ιαηνυεεκ·  

Ταθ. 138,2 Πο ιε εβκςνζζεξ ηαθά ηαζ υηακ ακαπαφςιαζ ηαζ υηακ εβείνςιαζ. Νθδ δ 

πμνεία ηδξ γςήξ ιμο ηαηά ηδκ διένακ ηαζ ηαηά ηδκ κφηηα ζμο είκαζ 

βκςζηή. Πο ηαηακμείξ ηαθχξ ημοξ δζαθμβζζιμφξ ιμο απυ ιαηνάκ, πνζκ 

αηυιδ ζοθθδθεμφκ εζξ ηδκ δζάκμζάκ ιμο.  

Ψαθ. 138,3 ηὴκ ηνίαμκ ιμο ηαὶ ηὴκ ζπμῖκυκ ιμο ἐλζπκίαζαξ ηαὶ πάζαξ ηὰξ ὁδμφξ 

ιμο πνμεῖδεξ,  

Ταθ. 138,3 Νθυηθδνμκ ημκ δνυιμκ ηδξ γςήξ ιμο, υζμκ δζήκοζα ιέπνζ ζήιενα ηαζ 

υζμξ οπμθείπεηαζ αηυιδ ζο ημκ βκςνίγεζξ ιέπνζ ηαζ ηςκ παναιζηνμηένςκ 

θεπημιενεζχκ. Νθαξ ηαξ πμνείαξ ιμο εη ηςκ πνμηένςκ βκςνίγεζξ, Θονζε.  

Ψαθ. 138,4 ὅηζ μὐη ἔζηζ δυθμξ ἐκ βθχζζῃ ιμο.  

Ταθ. 138,4 Θαζ βκςνίγεζξ, υηζ δεκ οπάνπεζ δμθζυηδξ εζξ ηδκ βθχζζακ ιμο.  

Ψαθ. 138,5 ἰδμφ, Κφνζε, ζὺ ἔβκςξ πάκηα, ηὰ ἔζπαηα ηαὶ ηὰ ἀνπαῖα· ζὺ ἔπθαζάξ 

ιε ηαὶ ἔεδηαξ ἐπ᾿ ἐιὲ ηὴκ πεῖνά ζμο.  

Ταθ. 138,5 Ηδμφ, Θονζε, ζο ςξ πακημβκχζηδξ εβκχνζζεξ υθα, ηα πνυζθαηα ηαζ ηα 

ανπαία. Πο ιε επθαζεξ ηαζ ιε έεεζεξ ηάης απυ ημ πνμζηαηεοηζηυκ ζμο 

πένζ.  



Ψαθ. 138,6 ἐεαοιαζηχεδ  βκζίξ ζμο ἐλ ἐιμῦ· ἐηναηαζχεδ, μὐ ιὴ δφκςιαζ 

πνὸξ αὐηήκ.  

Ταθ. 138,6 Γειάημξ εαοιαζιυκ ιέκς ειπνυξ εζξ ηδκ αηνζαεζηάηδκ βκχζζκ, ηδκ 

μπμίακ έπεζξ πενί ειμφ. Δίκαζ άθεαζημξ ηαζ αζφβηνζημξ, αδφκαημκ κα 

ηδκ ζοθθάας ιε ηαξ αζεεκείξ δζακμδηζηάξ δοκάιεζξ ιμο. 

Ψαθ. 138,7 πμῦ πμνεοε ἀπὸ ημῦ πκεφιαηυξ ζμο ηαὶ ἀπὸ ημῦ πνμζχπμο ζμο 

πμῦ θφβς;  

Ταθ. 138,7 Ξμο είκαζ δοκαηυκ κα πμνεοεχ, χζηε κα είιαζ ιαηνάκ απυ ημ Ξκεφιά 

ζμο; Θαζ πμο κα ηαηαθφβς, χζηε κα ιδ εονίζηςιαζ ηάης απυ ημ ζδζηυκ 

ζμο αθέιια;  

Ψαθ. 138,8 ἐὰκ ἀκαα εἰξ ηὸκ μὐνακυκ, ζὺ ἐηεῖ εἶ, ἐὰκ ηαηαα εἰξ ηὸκ ᾅδδκ, 

πάνεζ·  

Ταθ. 138,8 Δάκ ακααχ ζημκ μονακυκ, ζο οπάνπεζξ εηεί. Δάκ ηαηααχ ζημκ άδδκ, ζο 

πανεονίζηεζαζ εηεί.  

Ψαθ. 138,9 ἐὰκ ἀκαθάαμζιζ ηὰξ πηένοβάξ ιμο ηαη᾿ ὄνενμκ ηαὶ ηαηαζηδκχζς εἰξ 

ηὰ ἔζπαηα ηξ εαθάζζδξ,  

Ταθ. 138,9 Δάκ απμηηήζς πηένοβαξ ηαζ ηαηά ηα πανάιαηα ιε αοηάξ πεηάλς πνζκ 

ακαηείθδ μ ήθζμξ, ηαζ ηαηαζηδκχζς εζξ ηα άηνα ηδξ λδνάξ ηαζ ηδξ 

εαθάζζδξ, εηεί υπμο δφεζ μ ήθζμξ, εηεί ζο οπάνπεζξ.  

Ψαθ. 138,10 ηαὶ βὰν ἐηεῖ  πείν ζμο ὁδδβήζεζ ιε, ηαὶ ηαεέλεζ ιε  δελζά ζμο.  

Ταθ. 138,10 Θαζ ημ ζημνβζηυ ζμο πένζ εα ιε ηαεμδδβήζδ ηαζ δ πακημδφκαιμξ δελζά 

ζμο εα ιε ηναηήζδ ηαζ εα ιε οπμζηδνίλδ.  

Ψαθ. 138,11 ηαὶ εἶπα· ἄνα ζηυημξ ηαηαπαηήζεζ ιε, ηαὶ κὺλ θςηζζιὸξ ἐκ ηῆ 

ηνοθῆ ιμο·  

Ταθ. 138,11 Δάκ είπς· αξ έθεδ θμζπυκ ζημηάδζ κα ιε πενζαάθδ απυ υθα ηα ζδιεία ηαζ 



κα ιε ζηεπάζδ ηαζ δ ζημηεζκή κολ αξ οπμηαηαζηήζδ ημκ θςηζζιυκ ηδξ 

διέναξ, χζηε κα δζένπςιαζ αεέαημξ εκ ηνοθή ηαξ χναξ ηδξ γςήξ ιμο, εα 

πθακδεχ.  

Ψαθ. 138,12 ὅηζ ζηυημξ μὐ ζημηζζεήζεηαζ ἀπὸ ζμῦ, ηαὶ κὺλ ὡξ ιένα 

θςηζζεήζεηαζ· ὡξ ηὸ ζηυημξ αὐηξ, μὕηςξ ηαὶ ηὸ θξ αὐηξ.  

Ταθ. 138,12 Γζυηζ ημ ζηυημξ δεκ είκαζ δζα ζε ζημηάδζ, ηαζ δ κφηηα είκαζ εκχπζυκ ζμο 

θςηζζιέκδ, υπςξ δ διένα. Ρμ ζηυημξ ηδξ κοηηυξ είκαζ υπςξ ημ θςξ ηδξ 

διέναξ. Νθα μθυθςηα ηαζ ηαεανά είκαζ εκχπζυκ ζμο.  

Ψαθ. 138,13 ὅηζ ζὺ ἐηηήζς ημὺξ κεθνμφξ ιμο, Κφνζε, ἀκηεθάαμο ιμο ἐη 

βαζηνὸξ ιδηνυξ ιμο.  

Ταθ. 138,13 Γζυηζ ζο, Θονζε, έπεζξ ςξ ηηήιά ζμο ηαζ βκςνίγεζξ πμθφ ηαθά ημοξ 

κεθνμφξ ιμο, υθμκ δδθαδή ημκ εζςηενζηυκ ιμο ηυζιμκ. Πο ιε ακέθααεξ 

οπυ ηδκ πνμζηαζίακ ζμο απυ ηυηε, πμο ήιδκ έιανομκ εζξ ηδκ ημζθίακ ηδξ 

ιδηνυξ ιμο.  

Ψαθ. 138,14 ἐλμιμθμβήζμιαί ζμζ, ὅηζ θμαενξ ἐεαοιαζηχεδξ· εαοιάζζα ηὰ 

ἔνβα ζμο, ηαὶ  ροπή ιμο βζκχζηεζ ζθυδνα.  

Ταθ. 138,14 Θα ζε δμλμθμβχ, θμζπυκ, ιε εοβκςιμζφκδκ, δζυηζ ηαζ εζξ αοηυ ημ ζδιείμκ 

εδείπεδξ αλζμεαφιαζημξ, χζηε κα πνμηαθήξ ηαηάπθδλζκ ηαζ θυαμκ. 

Θαοιαζηά είκαζ ηα ένβα ζμο, Θονζε, ηαζ εβχ ηα βκςνίγς ηαθά, πάνα 

πμθφ ηαθά απυ πνμζςπζηήκ ιμο πείνακ.  

Ψαθ. 138,15 μὐη ἐηνφαδ ηὸ ὀζημῦκ ιμο ἀπὸ ζμῦ, ὃ ἐπμίδζαξ ἐκ ηνοθῆ, ηαὶ  

ὑπυζηαζίξ ιμο ἐκ ημῖξ ηαηςηάημζξ ηξ βξ·  

Ταθ. 138,15 Γεκ έιεζκε ηνοπηυξ ηαζ άβκςζημξ εζξ ζε μ ζπδιαηζζιυξ ηςκ μζηέςκ ιμο, 

ηα μπμία δζειμνθχκμκημ αθακχξ εζξ ηδκ ημζθίακ ηδξ ιδηνυξ ιμο. Γεκ 

έιεζκεκ άβκςζημξ ηαζ αθακήξ εζξ ζε δ ανπζηή ιμο οπυζηαζζξ, υηακ εκ ηδ 

ημζθία ηδξ ιδηνυξ ιμο, ςξ εζξ ηα ηαηχηαηα ηδξ βδξ δζειμνθχκεημ.  

Ψαθ. 138,16 ηὸ ἀηαηένβαζηυκ ιμο εἶδμκ μἱ ὀθεαθιμί ζμο, ηαὶ ἐπὶ ηὸ αζαθίμκ ζμο 



πάκηεξ βναθήζμκηαζ· ιέναξ πθαζεήζμκηαζ ηαὶ μὐεεὶξ ἐκ αὐημῖξ.  

Ταθ. 138,16 Ρμ άπθαζημκ ηαζ αδζαιυνθςημκ εζξ ηδκ ημζθίακ ηδξ ιδηνυξ ιμο έιανομκ, 

ημ είδακ μζ μθεαθιμί ζμο ηαζ ζημ αζαθίμκ ζμο είκαζ βναιιέκμζ υθμζ μζ 

άκενςπμζ. πυ ημ ζδζηυκ ζμο αθέιια εα δζαπθαζεμφκ διένακ ιε ηδκ 

διένακ ςξ έιανοα ηαζ εα ιεβαθχζμοκ, ηαζ μφηε έκαξ απυ αοημφξ δεκ εα 

αβκμδεή απυ ζέ.  

Ψαθ. 138,17 ἐιμὶ δὲ θίακ ἐηζιήεδζακ μἱ θίθμζ ζμο, ὁ Θευξ, θίακ ἐηναηαζχεδζακ 

αἱ ἀνπαὶ αὐηκ·  

Ταθ. 138,17 Ξμθφηζιμζ ιμο είκαζ μζ θίθμζ ζμο, ς Θεέ. Ζ ανπή ηαζ δ πμνεία ηδξ γςήξ 

ηςκ ηαζ εκ βέκεζ δ δφκαιίξ ηςκ, ηάης απυ ημ πνμζηαηεοηζηυ ζμο πένζ, 

οπήνλακ ελυπςξ ζζποναί ηαζ ζηαεενμί.  

Ψαθ. 138,18 ἐλανζειήζμιαζ αὐημφξ, ηαὶ ὑπὲν ἄιιμκ πθδεοκεήζμκηαζ· ἐλδβένεδκ 

ηαὶ ἔηζ εἰιὶ ιεηὰ ζμῦ.  

Ταθ. 138,18 Ξνμζπαεχ κα ημοξ ηαηαιεηνήζς, αθθά έπμοκ πθδεοκεή ηαζ αολδεή 

πενζζζυηενμκ απυ ηδκ άιιμκ. Θμζιάιαζ ιε ηαξ ζενάξ αοηάξ ζηέρεζξ ηςκ 

εαοιαζίςκ ζμο. Πδηχκμιαζ ημ πνςσ ηαζ πάθζκ είιαζ ιαγή ζμο, έπςκ εζξ 

ζε κμοκ ηαζ ηανδίακ εζηναιιέκα. 

Ψαθ. 138,19 ἐὰκ ἀπμηηείκῃξ ἁιανηςθμφξ, ὁ Θευξ, ἄκδνεξ αἱιάηςκ, ἐηηθίκαηε 

ἀπ᾿ ἐιμῦ,  

Ταθ. 138,19 Δάκ εεακάηςκεξ ημοξ αζεαείξ ηαζ αιεηακμήημοξ αιανηςθμφξ, ένβμκ 

δζηαζμζφκδξ εα έπναηηεξ, Θονζε. Ακδνεξ αζεαείξ, άκδνεξ αζιμαυνμζ, 

απμιαηνοκεήηε ηαζ θφβεηε απυ ημκηά ιμο.  

Ψαθ. 138,20 ὅηζ ἐνζζηαί ἐζηε εἰξ δζαθμβζζιμφξ· θήρμκηαζ εἰξ ιαηαζυηδηα ηὰξ 

πυθεζξ ζμο.  

Ταθ. 138,20 Γζυηζ είζεε ενζζηζημί ηαζ πάκημηε ζηέπηεζεε θζθμκεζηίαξ ηαζ ιάπαξ. 

Καηαίςξ εα ηαηαθάαμοκ ηαξ ζδζηάξ ζμο πυθεζξ, Θονζε, δζυηζ απυ αοηάξ 

εα εηδζςπεμφκ ιε ηδκ ζδζηήκ ζμο δφκαιζκ.  



Ψαθ. 138,21 μὐπὶ ημὺξ ιζζμῦκηάξ ζε, Κφνζε, ἐιίζδζα ηαὶ ἐπὶ ημὺξ ἐπενμφξ ζμο 

ἐλεηδηυιδκ;  

Ταθ. 138,21 Δβχ, Θονζε, δεκ ειίζδζα αοημφξ ημοξ αζεαείξ, μζ μπμίμζ ζε ιζζμφκ ηαζ 

δεκ έθοςζα ςζάκ ηενί ελ αζηίαξ ηδξ αδδίαξ ηαζ απμζηνμθήξ ιμο πνμξ 

ημοξ επενμφξ ζμο;  

Ψαθ. 138,22 ηέθεζμκ ιῖζμξ ἐιίζμοκ αὐημφξ, εἰξ ἐπενμὺξ ἐβέκμκηυ ιμζ.  

Ταθ. 138,22 Κε υθδκ ιμο ηδκ ηανδζά ηαζ ηδκ ροπήκ ημοξ ειίζδζα ηαζ εηείκμζ έβζκακ 

επενμί ιμο.  

Ψαθ. 138,23 δμηίιαζυκ ιε, ὁ Θευξ, ηαὶ βκεζ ηὴκ ηανδίακ ιμο, ἔηαζυκ ιε ηαὶ 

βκεζ ηὰξ ηνίαμοξ ιμο.  

Ταθ. 138,23 Γμηίιαζέ ιε, Θονζε, ηαζ ιάεε ηαθά ηδκ ηανδζά ιμο. Δλέηαζε ηαζ ιάεε 

ημκ ηνυπμκ ηδξ γςήξ ιμο.  

Ψαθ. 138,24 ηαὶ ἴδε εἰ ὁδὸξ ἀκμιίαξ ἐκ ἐιμί, ηαὶ ὁδήβδζυκ ιε ἐκ ὁδῶ αἰςκίᾳ. 

Ταθ. 138,24 Θαζ ίδε ακ οπάνπδ μδυξ πανακμιίαξ εζξ ειέ. Δάκ, δδθαδή, δεκ έγδζα, 

υπςξ ζο εέθεζξ. Νδήβδζέ ιε, Θονζε, ιέπνζ ηέθμοξ εζξ ηδκ μδυκ ηδξ 

αζςκζυηδηαξ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 139 (Μαζ. 140) 

  

Δἰξ ηὸ ηέθμξ· ραθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 139,2 λεθμῦ ιε, Κφνζε, ἐλ ἀκενχπμο πμκδνμῦ, ἀπὸ ἀκδνὸξ ἀδίημο ῥῦζαί 

ιε,  



Ταθ. 139,2 Γθφηςζέ ιε, Θονζε, απυ πμκδνυκ άκενςπμκ· απυ άδζημκ άκενςπμκ ζχζε 

ιε.  

Ψαθ. 139,3 μἵηζκεξ ἐθμβίζακημ ἀδζηίακ ἐκ ηανδίᾳ, ὅθδκ ηὴκ ιένακ 

πανεηάζζμκημ πμθέιμοξ·  

Ταθ. 139,3 Αοημί ζοκεπχξ ζηέπημκηαζ απυ ιέζα ηςκ ηαζ ηαηαζηνχκμοκ ζπέδζα κα 

ιε αδζηήζμοκ. Νθδκ ηδκ διένακ πνμεημζιάγμκηαζ ηαζ γδημφκ αθμνιάξ δζ' 

ένζδαξ ηαζ ιάπαξ.  

Ψαθ. 139,4 ηυκδζακ βθζζακ αὐηκ ὡζεὶ ὄθεςξ, ἰὸξ ἀζπίδςκ ὑπὸ ηὰ πείθδ 

αὐηκ. (δζάραθια).  

Ταθ. 139,4 Δηνυπζζακ ηδκ ζοημθακηζηήκ ηςκ βθχζζακ, ηδκ έηαιακ ςζάκ ημο 

θζδζμφ. Γδθδηήνζμκ μπζάξ οπάνπεζ ηάης απυ ηα πείθδ ηςκ. 

Ψαθ. 139,5 θφθαλυκ ιε, Κφνζε, ἐη πεζνὸξ ἁιανηςθμῦ, ἀπὸ ἀκενχπςκ ἀδίηςκ 

ἐλεθμῦ ιε, μἵηζκεξ δζεθμβίζακημ ημῦ ὑπμζηεθίζαζ ηὰ δζααήιαηά ιμο·  

Ταθ. 139,5 Φοθαλέ ιε, Θονζε, απυ ημ πένζ αιανηςθμφ ακενχπμο. Γθφηςζέ ιε απυ 

αδίημοξ ακενχπμοξ, μζ μπμίμζ εζηέθεδζακ κα ιε ακαηνέρμοκ ηαζ 

ηαηαπαηήζμοκ ζημ έδαθμξ.  

Ψαθ. 139,6 ἔηνορακ ὑπενήθακμζ παβίδα ιμζ ηαὶ ζπμζκία δζέηεζκακ, παβίδα ημῖξ 

πμζί ιμο, ἐπυιεκα ηνίαμοξ ζηάκδαθα ἔεεκηυ ιμζ. (δζάραθια).  

Ταθ. 139,6 Δβςσζηαί ηαζ ζδζμηεθείξ άκενςπμζ ιμο έζηδζακ ηνοθά παβίδα. 

Ζπθςζακ, ςζάκ ζπμζκία, ηα δίηηοα ηδξ δμθζυηδηυξ ηςκ, δζα κα 

παβζδεφζμοκ ηα πυδζα ιμο. Θαζ πθδζίμκ ζημκ δνυιμκ, απυ ημκ μπμίμκ εα 

επενκμφζα, εημπμεέηδζακ πνμζηυιιαηα, δζα κα ζημκηάρς.  

Ψαθ. 139,7 εἶπα ηῶ Κονίῳ· Θευξ ιμο εἶ ζφ, ἐκχηζζαζ, Κφνζε, ηὴκ θςκὴκ ηξ 

δεήζεχξ ιμο.  

Ταθ. 139,7 Δκχπζμκ αοημφ ημο ηζκδφκμο είπα ζημκ Θονζμκ· Πο είζαζ μ Θευξ ιμο. 

Αημοζε, Θονζε, ηαζ ηάιε δεηηήκ ηδκ θςκήκ ηδξ δεήζεχξ ιμο.  



Ψαθ. 139,8 Κφνζε, Κφνζε, δφκαιζξ ηξ ζςηδνίαξ ιμο, ἐπεζηίαζαξ ἐπὶ ηὴκ 

ηεθαθήκ ιμο ἐκ ιένᾳ πμθέιμο.  

Ταθ. 139,8 Θονζε, Θονζε, ζο είζαζ δ δφκαιζξ, δζα ηδξ μπμίαξ ηαζ ιυκδξ εβχ εα ζςεχ. 

Δννζρεξ ηδκ ζηζακ ηδξ πνμζηαζίαξ ζμο, ςξ ζζπονάκ πενζηεθαθαίακ, 

επάκς ζημ ηεθάθζ ιμο ηαηά ηδκ διένακ, πμο εηείκμζ ιε επμθειμφζακ.  

Ψαθ. 139,9 ιὴ παναδῶξ ιε, Κφνζε, ἀπὸ ηξ ἐπζεοιίαξ ιμο ἁιανηςθῶ· 

δζεθμβίζακημ ηαη᾿ ἐιμῦ, ιὴ ἐβηαηαθίπῃξ ιε, ιήπμηε ὑρςεζζκ. 

(δζάραθια).  

Ταθ. 139,9 Κδ ιε παναδχζδξ, Θονζε, εζξ ηα πένζα αιανηςθμφ, πνάβια ημ μπμίμκ 

ααεφηαηα απμζηνέθμιαζ. Δηείκμζ ζοκέθααακ ηαζ ηαηέζηνςζακ εκακηίμκ 

ιμο ζπέδζα ελμκηχζεςξ. Κδ ιε εβηαηαθίπδξ ηαζ επζηφπμοκ ηα ζπέδζά 

ηςκ, δζα κα ιδ οπενδθακεοεμφκ απέκακηζ ηςκ ακενχπςκ ζμο.  

Ψαθ. 139,10  ηεθαθὴ ημῦ ηοηθχιαημξ αὐηκ, ηυπμξ ηκ πεζθέςκ αὐηκ 

ηαθφρεζ αὐημφξ.  

Ταθ. 139,10 Ν ανπδβυξ ηδξ ζοιιμνίαξ ηςκ επενχκ ιμο έπεζ αθαγμκζηχξ ορςιέκδκ 

ηδκ ηεθαθήκ ημο. Νιςξ επάκς ηςκ εα πέζδ ηαζ εα ημοξ ζηεπάζδ δ 

δμθζυηδξ ηαζ δ ζοημθακηία ημο ζηυιαηυξ ηςκ.  

Ψαθ. 139,11 πεζμῦκηαζ ἐπ᾿ αὐημὺξ ἄκεναηεξ, ἐκ πονὶ ηαηαααθεῖξ αὐημφξ, ἐκ 

ηαθαζπςνίαζξ μὐ ιὴ ὑπμζηζζκ.  

Ταθ. 139,11 Θα πέζμοκ επάκς εζξ ηα ηεθάθζα ηςκ ακαιιέκα ηάναμοκα, εα ημοξ 

νίρδξ ιέζα εζξ ηδκ θςηζάκ, δεκ εα ακεέλμοκ εζξ ηαξ ηαθαζπςνίαξ ηαζ ηαξ 

ηζιςνίαξ, πμο εα ημοξ οπμαάθδξ.  

Ψαθ. 139,12 ἀκὴν βθςζζχδδξ μὐ ηαηεοεοκεήζεηαζ ἐπὶ ηξ βξ, ἄκδνα ἄδζημκ 

ηαηὰ εδνεφζεζ εἰξ δζαθεμνάκ.  

Ταθ. 139,12 Ακενςπμξ, μ μπμίμξ έπεζ ενζζηζηήκ ηαζ ζοημθακηζηήκ ηδκ βθχζζακ, δεκ 

εα ηαηεομδςεή εζξ ηδκ βδκ αοηήκ. Ρμκ άδζημκ άκενςπμκ εα ημκ 

ηοκδβήζμοκ ηαζ εα ημκ ζοθθάαμοκ, ςζάκ εήναια, ηαζ εα ημκ μδδβήζμοκ 



εζξ ηδκ ηαηαζηνμθήκ αζ ηαθαζπςνίαζ ηαζ αζ ζοιθμναί. 

Ψαθ. 139,13 ἔβκςκ ὅηζ πμζήζεζ Κφνζμξ ηὴκ ηνίζζκ ηκ πηςπκ ηαὶ ηὴκ δίηδκ ηκ 

πεκήηςκ.  

Ταθ. 139,13 Απυ ημ θςξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ζμο ηαζ απυ ηδκ πνμζςπζηήκ ιμο πείνακ, 

έιαεα ηαζ επείζεδκ, υηζ μ Θονζμξ εα οπεναζπίζδ ηδκ δζηαίακ οπυεεζζκ 

ηςκ πηςπχκ ηαζ εα απμδχζδ ημ δίηαζμκ ζημοξ εβηαηαθεθεζιιέκμοξ ηαζ 

πηςπμφξ.  

Ψαθ. 139,14 πθὴκ δίηαζμζ ἐλμιμθμβήζμκηαζ ηῶ ὀκυιαηί ζμο, ηαημζηήζμοζζκ 

εὐεεῖξ ζὺκ ηῶ πνμζχπῳ ζμο. 

Ταθ. 139,14 Νζμκ υιςξ ηαζ ακ εζξ ιενζηάξ πενζζηάζεζξ επζηναηή αδζηία, μζ δίηαζμζ εα 

ενζαιαεφζμοκ ηεθζηχξ, εα δμλμθμβήζμοκ ημ υκμιά ζμο, Θονζε. Νζ δε 

εοεείξ ηαζ εζθζηνζκείξ εα ηαημζημφκ αζθαθείξ ιαγή ζμο, Θονζε. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 140 (Μαζ. 141) 

  

Ψαθιὸξ ηῶ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 140,1 Κφνζε, ἐηέηναλα πνὸξ ζέ, εἰζάημοζυκ ιμο· πνυζπεξ ηῆ θςκῆ ηξ 

δεήζεχξ ιμο ἐκ ηῶ ηεηναβέκαζ ιε πνὸξ ζέ.  

Ταθ. 140,1 Θονζε, πμθθέξ θμνέξ έηναλα πνμξ ζέ. Θαιε δεηηήκ ηδκ πνμζεοπήκ ιμο. 

Γχζε πνμζμπήκ εζξ ηδκ θςκήκ ηδξ δεήζεχξ ιμο ηάεε θμνάκ, πμο ιε 

ηναοβήκ ζζπονάκ απεοεφκμιαζ πνμξ ζέ.  

Ψαθ. 140,2 ηαηεοεοκεήης  πνμζεοπή ιμο ὡξ εοιίαια ἐκχπζυκ ζμο, ἔπανζζξ 

ηκ πεζνκ ιμο εοζία ἑζπενζκή.  



Ταθ. 140,2 Αξ ακέθεδ ηαη'εοεείακ δ πνμζεοπή ιμο ςξ εοάνεζημκ εοχδεξ εοιίαια 

εκχπζυκ ζμο. Θαηά ηδκ χνακ ηδξ πνμζεοπήξ, δ ακφρςζζξ ηςκ πεζνχκ ιμο 

πνμξ ζε αξ βίκδ δεηηή ςξ εοάνεζημξ εζπενζκή εοζία.  

Ψαθ. 140,3 εμῦ, Κφνζε, θοθαηὴκ ηῶ ζηυιαηί ιμο ηαὶ εφνακ πενζμπξ πενὶ ηὰ 

πείθδ ιμο.  

Ταθ. 140,3 Θέζε, Θονζε, θνμονάκ ζημ ζηυια ιμο, χζηε κα εθέβπδ ηαζ ιδ αθήκδ κα 

αβαίκμοκ υθα ηα θυβζα ιμο. Θέζε, Θονζε, εφνακ, χζηε κα πενζηθείδ ηα 

πείθδ ιμο, δζα κα ιδ ελένπςκηαζ θυβμζ ηαημί απυ αοηά.  

Ψαθ. 140,4 ιὴ ἐηηθίκῃξ ηὴκ ηανδίακ ιμο εἰξ θυβμοξ πμκδνίαξ ημῦ 

πνμθαζίγεζεαζ πνμθάζεζξ ἐκ ἁιανηίαζξ ζὺκ ἀκενχπμζξ 

ἐνβαγμιέκμζξ ηὴκ ἀκμιίακ, ηαὶ μὐ ιὴ ζοκδοάζς ιεηὰ ηκ ἐηθεηηκ 

αὐηκ.  

Ταθ. 140,4 Κδ επζηνέρδξ κα πανεηηθίκδ δ ηανδία ιμο εζξ θυβμοξ ηαζ απμθάζεζξ 

πμκδνάξ, χζηε κα παναζονεχ εζξ ακμήημοξ πνμθάζεζξ, δζα κα 

δζηαζμθμβήζς μθμθάκενεξ αιανηίεξ ιμο, ηαηά ημ πανάδεζβια ηςκ 

ακενχπςκ, μζ μπμίμζ ηαηαπαημφκ ημκ Λμιμκ ζμο ηαζ ενβάγμκηαζ ημ 

ηαηυκ. Γεκ εέθς κα ζοκακαζηνέθμιαζ ηαζ κα έπς επζημζκςκίακ μφηε ιε 

ημοξ εηθεηημφξ άκδναξ αοηχκ.  

Ψαθ. 140,5 παζδεφζεζ ιε δίηαζμξ ἐκ ἐθέεζ ηαὶ ἐθέβλεζ ιε, ἔθαζμκ δὲ ἁιανηςθμῦ 

ιὴ θζπακάης ηὴκ ηεθαθήκ ιμο· ὅηζ ἔηζ ηαὶ  πνμζεοπή ιμο ἐκ ηαῖξ 

εὐδμηίαζξ αὐηκ·  

Ταθ. 140,5 Αξ ιε δζαπαζδαβςβήζδ μ δίηαζμξ, έζης ηαζ ιε αοζηδνυηδηα, ηδκ μπμίακ 

υιςξ εα ημο ειπκέδ δ πνμξ ειέ αβάπδ ημο ηαζ ζοιπάεεζα, ηαζ αξ ιε 

εθέβλδ. Κονςιέκμκ εοχδεξ έθαζμκ αιανηςθμφ κα ιδ ανςιαηίζδ πμηέ 

ηδκ ηεθαθήκ ιμο. Γεκ γδθεφς ηδκ εοδιενίακ ηςκ αιανηςθχκ, 

πνμζεφπμιαζ ελ ακηζεέημο πμηέ κα ιδ ιεηάζπς εζξ αοηήκ.  

Ψαθ. 140,6 ηαηεπυεδζακ ἐπυιεκα πέηναξ μἱ ηνζηαὶ αὐηκ· ἀημφζμκηαζ ηὰ 

ῥήιαηά ιμο ὅηζ δφκεδζακ.  



Ταθ. 140,6 Γζυηζ μζ πνυηνζημζ ηαζ επίζδιμζ ιεηαλφ αοηχκ ηαηεπμκηίζεδζακ εζξ ηδκ 

εάθαζζακ πθδζίμκ απμηνήικςκ ανάπςκ. Νζ δίηαζμζ εα αημφζμοκ ηα 

θυβζα ιμο αοηά ηαζ εα αζζεακεμφκ βθοηείακ ηαζ δζηαίακ ζηακμπμζδζζκ. 

Ψαθ. 140,7 ὡζεὶ πάπμξ βξ ἐῤῥάβδ ἐπὶ ηξ βξ, δζεζημνπίζεδ ηὰ ὀζηᾶ αὐηκ 

πανὰ ηὸκ ᾅδδκ.  

Ταθ. 140,7 Νπςξ μζ αχθμζ ημο παπέμξ πχιαημξ υηακ νίπηςκηαζ εζξ ηδκ βδκ, ζπάγμοκ 

ηαζ δζαζημνπίγμκηαζ ςξ πχια, έηζζ εα δζαζημνπζζεμφκ άηαθα ηα μζηά 

ηςκ αζεαχκ ακενχπςκ παναπθεφνςξ ζημ ζηυια ημο άδμο.  

Ψαθ. 140,8 ὅηζ πνὸξ ζέ, Κφνζε, Κφνζε, μἱ ὀθεαθιμί ιμο· ἐπὶ ζμὶ ἢθπζζα, ιὴ 

ἀκηακέθῃξ ηὴκ ροπήκ ιμο.  

Ταθ. 140,8 Θα ηζιςνδεμφκ αοημί, δζυηζ εβχ πνμξ ζε, Θονζε Θονζε, έπς εζηναιιέκα 

ηα ιάηζα ιμο. Δζξ ζε έπς ζηδνίλεζ ηδκ εθπίδα ιμο. Κδ επζηνέρδξ κα 

αθαζνεεή δ γςδ ιμο απυ ημοξ πμκδνμφξ ακενχπμοξ.  

Ψαθ. 140,9 θφθαλυκ ιε ἀπὸ παβίδμξ, ἥξ ζοκεζηήζακηυ ιμζ, ηαὶ ἀπὸ ζηακδάθςκ 

ηκ ἐνβαγμιέκςκ ηὴκ ἀκμιίακ.  

Ταθ. 140,9 Φοθαλέ ιε απυ ηαξ παβίδαξ, ηαξ μπμίαξ αοημί μθυβονά ιμο έπμοκ ζηήζεζ 

ηαζ απυ ηα πνμζηυιιαηα, ηα μπμία πανειαάθθμοκ ζημκ δνυιμκ ιμο 

αοημί, πμο ηαηαπαημφκ ημκ Λμιμκ ζμο ηαζ ενβάγμκηαζ ημ ηαηυκ.  

Ψαθ. 140,10 πεζμῦκηαζ ἐκ ἀιθζαθήζηνῳ αὐηκ μἱ ἁιανηςθμί· ηαηὰ ιυκαξ εἰιὶ 

ἐβὼ ἕςξ ἂκ πανέθες. 

Ταθ. 140,10 Νζ αιανηςθμί εα πέζμοκ ηαζ εα πενζπθαημφκ εζξ ηα δίηηοα ηδξ 

δμθζυηδηυξ ηςκ, ηα μπμία είπακ ηαηαζηεοάζεζ ηαζ ζηήζεζ δζα ημοξ 

άθθμοξ. Δβχ υιςξ εα γς ιειμκςιέκμξ, πςνζζιέκμξ απυ αοημφξ, έςξ 

υημο πνμζπενάζς ζχμξ ηαζ ααθααήξ απυ ηα πμκδνά δζααμφθζά ηςκ. 

  

  



ΨΑΛΜΟΣ 141 (Μαζ. 142) 

  

Σοκέζεςξ ηῶ Γαοΐδ, ἐκ ηῶ εἶκαζ αὐηὸκ ἐκ ηῶ ζπδθαίῳ· πνμζεοπή. 

Ψαθ. 141,2 Φςκῆ ιμο πνὸξ Κφνζμκ ἐηέηναλα, θςκῆ ιμο πνὸξ Κφνζμκ ἐδεήεδκ.  

Ταθ. 141,2 Κε εενιήκ ιεβαθυθςκμκ πνμζεοπήκ έηναλα πνμξ ημκ Θονζμκ. Απυ ηα 

αάεδ ηδξ ροπήξ ιμο ημκ πανεηάθεζα.  

Ψαθ. 141,3 ἐηπε ἐκχπζμκ αὐημῦ ηὴκ δέδζίκ ιμο, ηὴκ εθῖρίκ ιμο ἐκχπζμκ 

αὐημῦ ἀπαββεθ.  

Ταθ. 141,3 Θα αθήζς κα ποεή εκχπζμκ αοημφ δ δέδζίξ ιμο. Θα ελαββείθς ειπνυξ 

εζξ αοηυκ ηδκ εθίρζκ ηδξ ροπήξ ιμο.  

Ψαθ. 141,4 ἐκ ηῶ ἐηθείπεζκ ἐλ ἐιμῦ ηὸ πκεῦιά ιμο, ηαὶ ζὺ ἔβκςξ ηὰξ ηνίαμοξ 

ιμο· ἐκ ὁδῶ ηαφηῃ, ᾗ ἐπμνεουιδκ, ἔηνορακ παβίδα ιμζ.  

Ταθ. 141,4 Ρςνα, πμο ειπνυξ ζημοξ ιεβάθμοξ ηζκδφκμοξ θζπμροπχ ηαζ ηζκδοκεφς 

κα πάζς ηδκ γςήκ ιμο, ζο, Θονζε, έπεζξ βκςνίζεζ ηαζ βκςνίγεζξ πυζμκ 

αεχα οπήνλεκ δ πμνεία ηδξ γςήξ ιμο. Νιςξ εζξ ηδκ εοεείακ αοηήκ μδυκ, 

ηδκ μπμίακ εαάδζζα ηαζ ααδίγς, έζηδζακ ηνοθά παβίδα μζ επενμί ιμο, 

δζα κα ιε ζοθθάαμοκ.  

Ψαθ. 141,5 ηαηεκυμοκ εἰξ ηὰ δελζὰ ηαὶ ἐπέαθεπμκ, ηαὶ μὐη ἤκ ὁ ἐπζβζκχζηςκ ιε· 

ἀπχθεημ θοβὴ ἀπ᾿ ἐιμῦ, ηαὶ μὐη ἔζηζκ ὁ ἐηγδηκ ηὴκ ροπήκ ιμο.  

Ταθ. 141,5 Πηνέθς ηα αθέιιαηά ιμο πνμξ ηα δελζά, παναηδνχ ιε πνμζμπήκ ηαζ 

αβςκίακ, δζα κα εφνς αμδευκ, ηαζ δεκ οπάνπεζ ηακείξ, μ μπμίμξ κα έπδ 

επίβκςζζκ ημο ηζκδφκμο, πμο δζαηνέπς, ηαζ κα δφκαηαζ κα ιε αμδεήζδ. 

Δπάεδηε ηάεε ηνυπμξ δζαθοβήξ απυ ημκ ηίκδοκμκ αοηυκ. Θακείξ πθέμκ, 

μφηε απυ ημοξ θίθμοξ ιμο, δεκ θνμκηίγεζ δζα ηδκ ζςηδνίακ ηδξ γςήξ ιμο.  

Ψαθ. 141,6 ἐηέηναλα πνὸξ ζέ, Κφνζε, εἶπα· ζὺ εἶ  ἐθπίξ ιμο, ιενίξ ιμο εἶ ἐκ βῆ 



γχκηςκ.  

Ταθ. 141,6 Σςνίξ ηαιιίακ πθέμκ αμήεεζακ εη ιένμοξ ηςκ ακενχπςκ ηνάγς ιε υθδκ 

ιμο ηδκ δφκαιζκ πνμξ ζε, Θονζε, ηαζ δζαηδνφηης· Πο είζαζ δ εθπίξ ιμο· 

Πο είζαζ δ πμθφηζιμξ ηθδνμκμιία ιμο εζξ ηδκ πανμφζακ γςήκ.  

Ψαθ. 141,7 πνυζπεξ πνὸξ ηὴκ δέδζίκ ιμο, ὅηζ ἐηαπεζκχεδκ ζθυδνα· ῥῦζαί ιε 

ἐη ηκ ηαηαδζςηυκηςκ ιε, ὅηζ ἐηναηαζχεδζακ ὑπὲν ἐιέ.  

Ταθ. 141,7 Γχζε, θμζπυκ, πνμζμπήκ εζξ ηδκ δέδζίκ ιμο, δζυηζ έπς ηαημπαεήζεζ πμθφ 

ηαζ απμηάιεζ. Πχζε ιε απυ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ ιε ηαηαδζχημοκ 

γδημφκηεξ ηδκ ελμκηςζίκ ιμο, δζυηζ είκαζ πμθφ ζζπονυηενμζ απυ ειέ.  

Ψαθ. 141,8 ἐλάβαβε ἐη θοθαηξ ηὴκ ροπήκ ιμο ημῦ ἐλμιμθμβήζαζεαζ ηῶ 

ὀκυιαηί ζμο· ἐιὲ ὑπμιεκμῦζζ δίηαζμζ, ἕςξ μὗ ἀκηαπμδῶξ ιμζ. 

Ταθ. 141,8 Ββάθε ιε απυ ηδκ θοθαηήκ ημο ζπδθαίμο, χζηε εθεφεενμξ ηαζ βειάημξ 

εοβκςιμζφκδκ κα δμλμθμβχ ημ άβζμκ Νκμιά ζμο. Νζ δίηαζμζ εα 

πενζιέκμοκ κα ίδμοκ ηδκ ηαθήκ έηααζζκ, ηδκ μπμίακ ζο ςξ αιμζαήκ ηςκ 

εθπίδςκ ιμο εα δχζδξ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 142 (Μαζ. 143) 

  

Τῶ Γαοΐδ, ὅηε ηαηεδίςηεκ αὐηὸκ Ἀαεζζαθὼι ὁ οἱὸξ αὐημῦ. 

Ψαθ. 142,1 Κφνζε, εἰζάημοζμκ ηξ πνμζεοπξ ιμο, ἐκχηζζαζ ηὴκ δέδζίκ ιμο ἐκ 

ηῆ ἀθδεείᾳ ζμο, εἰζάημοζυκ ιμο ἐκ ηῆ δζηαζμζφκῃ ζμο·  

Ταθ. 142,1 Θονζε, άημοζε ηαζ ηάιε δεηηήκ ηδκ πνμζεοπήκ ιμο. Αημοζε ηδκ 

ζηεηεοηζηήκ πανάηθδζίκ ιμο εκ μκυιαηζ ηδξ θζθαθδεείαξ ζμο ηαζ ηςκ 

οπμζπέζεςκ, πμο ιαξ έπεζξ δχζεζ. Δζζάημοζυκ ιμο εκ μκυιαηζ ηδξ 



δζηαζμζφκδξ ζμο, δ μπμία απαζηεί ηδκ πνμζηαζίακ ημο ηάεε αεχμο.  

Ψαθ. 142,2 ηαὶ ιὴ εἰζέθεῃξ εἰξ ηνίζζκ ιεηὰ ημῦ δμφθμο ζμο, ὅηζ μὐ 

δζηαζςεήζεηαζ ἐκχπζυκ ζμο πᾶξ γκ.  

Ταθ. 142,2 Κδ εεθήζδξ υιςξ κα πνμαήξ εζξ θεπημιενή ελέηαζζκ ηδξ γςήξ ειμφ ημο 

δμφθμο ζμο, δζυηζ ηακείξ απυ ημοξ γχκηαξ ακενχπμοξ επί ηδξ βδξ δεκ εα 

εονεεή ηεθείςξ αεχμξ ηαζ ακαιάνηδημξ εκχπζυκ ζμο.  

Ψαθ. 142,3 ὅηζ ηαηεδίςλεκ ὁ ἐπενὸξ ηὴκ ροπήκ ιμο, ἐηαπείκςζεκ εἰξ βκ ηὴκ 

γςήκ ιμο, ἐηάεζζέ ιε ἐκ ζημηεζκμῖξ ὡξ κεηνμὺξ αἰκμξ·  

Ταθ. 142,3 Αημοζε, θμζπυκ, Θονζε, ημ δίηαζμκ αίηδιά ιμο, δζυηζ επενυξ αδίζηαηημξ 

ιε ηαηαδζχηεζ γδηχκ κα ιμο αθαζνέζδ ηδκ γςήκ. Κε επμδμπάηδζε ηάης 

ζημ πχια, ιε ελδοηέθζζε, ιε έπεζ ηαείζεζ ζημ πείθμξ ημο ηάθμο. Κε έπεζ 

μδδβήζεζ ζημ ζηυια ημο ζημηεζκμφ άδμο, υπμο εονίζημκηαζ μζ απυ 

ανπαζυηαηα πνυκζα κεηνμί.  

Ψαθ. 142,4 ηαὶ ηδδίαζεκ ἐπ᾿ ἐιὲ ηὸ πκεῦιά ιμο, ἐκ ἐιμὶ ἐηανάπεδ  ηανδία 

ιμο.  

Ταθ. 142,4 Απυ ηαξ αανείαξ αοηάξ εθίρεζξ έπεζ ηαηαθδθεή απυ αεοιίακ ημ πκεφια 

ιμο. Ζ ηανδία ιμο εκηυξ ιμο ζοκεπχξ ηανάζζεηαζ.  

Ψαθ. 142,5 ἐικήζεδκ ιενκ ἀνπαίςκ, ἐιεθέηδζα ἐκ πᾶζζ ημῖξ ἔνβμζξ ζμο, ἐκ 

πμζήιαζζ ηκ πεζνκ ζμο ἐιεθέηςκ.  

Ταθ. 142,5 Δζξ αοηήκ ηδκ πμθοχδοκμκ ηαηάζηαζζκ εονζζηυιεκμξ εκεεοιήεδκ 

παθαζάξ διέναξ εζνήκδξ ηαζ αζθαθείαξ. Δαφεζζα ηδκ ζηέρζκ ιμο εζξ ηα 

ένβα ηδξ ζδζηήξ ζμο πνμζηαζίαξ, ειεθέηδζα ηαθχξ ηα ένβα ηςκ πεζνχκ 

ζμο.  

Ψαθ. 142,6 δζεπέηαζα πνὸξ ζὲ ηὰξ πεῖνάξ ιμο,  ροπή ιμο ὡξ β ἄκοδνυξ ζμζ. 

(δζάραθια).  

Ταθ. 142,6 Απυ ηδκ ιεθέηδκ αοηήκ ημκςεείξ εζξ ηδκ πίζηζκ ηαζ ηδκ εθπίδα πνμξ ζέ, 



φρςζα ζηεηεοηζηάξ ηαξ πείνάξ ιμο πνμξ ζε ηαζ δ ροπή ιμο, ςζάκ βδ 

ηαηάλδνμξ, εγήηδζε δνυζμκ ηαζ ακαροπήκ απυ ζέ.  

Ψαθ. 142,7 ηαπὺ εἰζάημοζυκ ιμο, Κφνζε, ἐλέθζπε ηὸ πκεῦιά ιμο· ιὴ 

ἀπμζηνέρῃξ ηὸ πνυζςπυκ ζμο ἀπ᾿ ἐιμῦ, ηαὶ ὁιμζςεήζμιαζ ημῖξ 

ηαηαααίκμοζζκ εἰξ θάηημκ.  

Ταθ. 142,7 Νζμκ ημ δοκαηυκ ηαπφηενμκ ηάιε δεηηήκ, Θονζε, ηδκ πνμζεοπήκ ιμο. 

Απέηαια πθέμκ, ςθζβμρφπδζε ηαζ ηζκδοκεφεζ κα ζαήζδ ημ πκεφια ιμο. 

Κδ βονίζδξ αθθμφ ημ πνυζςπυκ ζμο απυ ειέ. Γζυηζ ηυηε εα μιμζάζς 

πθέμκ ιε ημοξ κεηνμφξ, μζ μπμίμζ ηαηεααίκμοκ μνζζηζηχξ εζξ ημκ ηάθμκ.  

Ψαθ. 142,8 ἀημοζηὸκ πμίδζυκ ιμζ ηὸ πνςΐ ηὸ ἔθευξ ζμο, ὅηζ ἐπὶ ζμὶ ἢθπζζα· 

βκχνζζυκ ιμζ, Κφνζε, ὁδυκ, ἐκ ᾗ πμνεφζμιαζ, ὅηζ πνὸξ ζὲ ἤνα ηὴκ 

ροπήκ ιμο·  

Ταθ. 142,8 Δοδυηδζε, Θονζε, κα αημφζς ηαζ κα αζζεακεχ θίακ πνςσ, ζοκηυιςξ, ημ 

έθευξ ζμο, δζυηζ εβχ εζξ ζε ιυκμκ έπς ζηδνίλεζ ηαξ εθπίδαξ ιμο. Θαιε 

βκςζηήκ εζξ ειέ, Θονζε, ηδκ μδυκ, ημ άβζυκ ζμο εέθδια, ζφιθςκα πνμξ 

ημ μπμίμκ κα νοειίζς ηδκ πμνείακ ηδξ γςήξ ιμο. Γζυηζ πνμξ ζέε ορχκς 

ηαζ παναδίδς μθυηθδνμκ ηδκ ροπήκ ιμο.  

Ψαθ. 142,9 ἐλεθμῦ ιε ἐη ηκ ἐπενκ ιμο, Κφνζε, ὅηζ πνὸξ ζὲ ηαηέθοβμκ.  

Ταθ. 142,9 Ββάθε ιε ηαζ εθεοεένςζέ ιε, Θονζε, απυ ημοξ επενμφξ ιμο, δζυηζ εβχ 

πνμξ ζε απ' ανπήξ ηαζ ιέπνζ ζήιενμκ ηαηαθεφβς. 

Ψαθ. 142,10 δίδαλυκ ιε ημῦ πμζεῖκ ηὸ εέθδιά ζμο, ὅηζ ζὺ εἶ ὁ Θευξ ιμο· ηὸ 

πκεῦιά ζμο ηὸ ἀβαεὸκ ὁδδβήζεζ ιε ἐκ βῆ εὐεείᾳ.  

Ταθ. 142,10 Γζδαλέ ιε, πμίμκ είκαζ ημ εέθδιά ζμο ηαζ δμξ ιμο ηδκ αβαεήκ δζάεεζζκ 

κα ημ εθανιυγς πάκημηε, δζυηζ ζο είζαζ μ Θευξ ιμο. Ρμ Ξκεφιά ζμο ημ 

αβαευκ αοηυ εα ιε μδδβήζδ εζξ ηδκ εοεείακ ηαζ εοάνεζημκ εζξ ζε μδυκ.  

Ψαθ. 142,11 ἕκεηεκ ημῦ ὀκυιαηυξ ζμο, Κφνζε, γήζεζξ ιε, ἐκ ηῆ δζηαζμζφκῃ ζμο 

ἐλάλεζξ ἐη εθίρεςξ ηὴκ ροπήκ ιμο·  



Ταθ. 142,11 Δκεηεκ ημο μκυιαηυξ ζμο, πμο ζδιαίκεζ έθεμξ ηαζ αβάπδκ, εα 

πενζθνμονήζδξ ηαζ εα παναηείκδξ ηδκ γςήκ ιμο. Δκ ηδ δζηαζμζφκδ ζμο 

εα αβάθδξ ηδκ ροπήκ ιμο απυ ηδκ αανείακ εθίρζκ, πμο μζ επενμί ιμο 

έπμοκ επζθένεζ.  

Ψαθ. 142,12 ηαὶ ἐκ ηῶ ἐθέεζ ζμο ἐλμθμενεφζεζξ ημὺξ ἐπενμφξ ιμο ηαὶ ἀπμθεῖξ 

πάκηαξ ημὺξ εθίαμκηαξ ηὴκ ροπήκ ιμο, ὅηζ ἐβὼ δμῦθυξ ζμφ εἰιζ. 

Ταθ. 142,12 Κε ημ έθευξ ζμο αοηυ, πμο εα δείλδξ πνμξ ειέ, εα ελμθμενεφζδξ ημοξ 

επενμφξ ιμο, εα ηαηαζηνέρδξ υθμοξ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ εθίαμοκ ηδκ 

γςήκ ιμο, δζυηζ εβχ είιαζ ζδζηυξ ζμο δμφθμξ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 143 (Μαζ. 144) 

  

Τῶ Γαοΐδ, πνὸξ ηὸκ Γμθζάε. 

Ψαθ. 143,1 Δὐθμβδηὸξ Κφνζμξ ὁ Θευξ ιμο ὁ δζδάζηςκ ηὰξ πεῖνάξ ιμο εἰξ 

πανάηαλζκ, ημὺξ δαηηφθμοξ ιμο εἰξ πυθειμκ·  

Ταθ. 143,1 Γμλαζιέκμξ αξ είκαζ μ Θονζμξ ηαζ Θευξ ιμο, μ μπμίμξ δζδάζηεζ ηα πένζα 

ιμο κα πεζνίγμκηαζ ηδκ ζπάεδκ ηαηά ηαξ ζοιπθμηάξ εζξ ηαξ ιάπαξ, ηαζ ηα 

δάηηοθά ιμο κα πνδζζιμπμζμφκ ημ ηυλμκ ηαηά ημοξ πμθέιμοξ.  

Ψαθ. 143,2 ἔθευξ ιμο ηαὶ ηαηαθοβή ιμο, ἀκηζθήπηςν ιμο ηαὶ ῥφζηδξ ιμο, 

ὑπεναζπζζηήξ ιμο, ηαὶ ἐπ᾿ αὐηῶ ἢθπζζα, ὁ ὑπμηάζζςκ ηὸκ θαυκ 

ιμο ὑπ᾿ ἐιέ.  

Ταθ. 143,2 Αοηυξ είκαζ ημ έθευξ ιμο, ημ ηαηαθφβζυκ ιμο, μ πνμζηάηδξ ιμο ηαζ μ 

εθεοεενςηήξ ιμο, μ οπεναζπζζηήξ ιμο, ηαζ εζξ αοηυκ έπς ζηδνίλεζ ηαξ 

εθπίδαξ ιμο· εζξ αοηυκ, μ μπμίμξ οπμηάζζεζ μιμκμδιέκμκ ημκ θαυκ ιμο 



εζξ ειέ.  

Ψαθ. 143,3 Κφνζε, ηί ἐζηζκ ἄκενςπμξ ὅηζ ἐβκχζεδξ αὐηῶ, ἠ οἱὸξ ἀκενχπμο ὅηζ 

θμβίγῃ αὐηῶ;  

Ταθ. 143,3 Θονζε, ηζ είκαζ ηάπα μ εοηεθήξ άκενςπμξ, χζηε κα απμηαθφπηδξ ηαζ κα 

ηαεζζηάξ ημκ εαοηυκ ζμο βκςζηυκ εζξ αοηυκ; Ζ μ οζυξ ημο ακενχπμο, 

χζηε κα ημκ θμβανζάγδξ ηαζ κα ημκ θαιαάκδξ οπ υρζκ ζμο;  

Ψαθ. 143,4 ἄκενςπμξ ιαηαζυηδηζ ὡιμζχεδ, αἱ ιέναζ αὐημῦ ὡζεὶ ζηζὰ 

πανάβμοζζ.  

Ταθ. 143,4 Ν άκενςπμξ είκαζ υιμζμξ πνμξ ημ ιάηαζμκ ηαζ πανμδζηυκ. Αζ διέναί ημο 

πανένπμκηαζ ςζάκ ζηζα.  

Ψαθ. 143,5 Κφνζε, ηθῖκμκ μὐνακμὺξ ηαὶ ηαηάαδεζ, ἅραζ ηκ ὀνέςκ, ηαὶ 

ηαπκζζεήζμκηαζ.  

Ταθ. 143,5 Πο υιςξ, Θονζε, πμο είζαζ ηυζμκ ζοβηαηαααηζηυξ πνμξ διάξ ημοξ 

εοηεθείξ ακενχπμοξ, παιήθςζε ημοξ μονακμφξ ηαζ ηαηέαα. Δββζζε ιε ηα 

πένζα ζμο ηα αμοκά ηαζ εα ακάρμοκ ηαζ εα βειίζμοκ ηαπκυκ.  

Ψαθ. 143,6 ἄζηναρμκ ἀζηναπὴκ ηαὶ ζημνπζεῖξ αὐημφξ, ἐλαπυζηεζθμκ ηὰ αέθδ 

ζμο ηαὶ ζοκηανάλεζξ αὐημφξ.  

Ταθ. 143,6 Αζηναρε αζηναπήκ επάκς απυ ημοξ επενμφξ ιμο ηα εα ημοξ 

δζαζημνπίζδξ. Πηείθε εκακηίμκ ηςκ ηα αέθδ ζμο, ηαζ εα ημοξ ζοβηθμκίζδξ 

Ψαθ. 143,7 ἐλαπυζηεζθμκ ηὴκ πεῖνά ζμο ἐλ ὕρμοξ, ἐλεθμῦ ιε ηαὶ ῥῦζαί ιε ἐλ 

ὑδάηςκ πμθθκ, ἐη πεζνὸξ οἱκ ἀθθμηνίςκ,  

Ταθ. 143,7 Απθςζε, Θονζε, ημ πένζ ζμο απυ ημ μονάκζμκ φρμξ, αβάθε ιε ηαζ βθφηςζέ 

ιε απυ ηα πμθθά μνιδηζηά φδαηα, πμο απεζθμφκ κα ιε πκίλμοκ· απυ ηα 

πένζα δδθαδή ηςκ αθθμεεκχκ ακενχπςκ.  

Ψαθ. 143,8 ὧκ ηὸ ζηυια ἐθάθδζε ιαηαζυηδηα, ηαὶ  δελζὰ αὐηκ δελζὰ ἀδζηίαξ.  



Ταθ. 143,8 Αοηχκ, ηςκ μπμίςκ ημ ζηυια εθάθδζε δυθζα ηαζ αζφζηαηα πνάβιαηα ηαζ 

δ δελζά ηςκ πεζν είκαζ υνβακμκ αδζηδιάηςκ.  

Ψαθ. 143,9 ὁ Θευξ, ᾠδὴκ ηαζκὴκ ᾄζμιαί ζμζ, ἐκ ραθηδνίῳ δεηαπυνδῳ ραθ ζμζ  

Ταθ. 143,9 Υ Θεέ ιμο, εζξ ηδκ κέακ αοηήκ ζοκηνζαήκ ηςκ επενχκ ιμο, εα ράθθς εβχ 

πνμξ ζε κέμκ άζια εοβκςιμζφκδξ. Κε δεηάπμνδμκ ιμοζζηυκ υνβακμκ εα 

ζε οικμθμβήζς· ζέ,  

Ψαθ. 143,10 ηῶ δζδυκηζ ηὴκ ζςηδνίακ ημῖξ ααζζθεῦζζ, ηῶ θοηνμοιέκῳ Γαοΐδ ηὸκ 

δμῦθμκ αὐημῦ ἐη ῥμιθαίαξ πμκδνᾶξ.  

Ταθ. 143,10 μ μπμίμξ ακέηαεεκ δίδεζξ κίηαξ ηαζ ζςηδνίακ ζημοξ ααζζθείξ· ζέ, μ 

μπμίμξ έζςζεξ ειέ, ημκ δμφθμκ ζμο Γαοίδ απυ ηδκ εακαηδθυνμκ 

νμιθαίακ ημο Γμθζάε. 

Ψαθ. 143,11 ῥῦζαί ιε ηαὶ ἐλεθμῦ ιε ἐη πεζνὸξ οἱκ ἀθθμηνίςκ, ὧκ ηὸ ζηυια 

ἐθάθδζε ιαηαζυηδηα ηαὶ  δελζὰ αὐηκ δελζὰ ἀδζηίαξ.  

Ταθ. 143,11 Απάθθαλέ ιε ηαζ ηχνα ηαζ βθφηςζέ ιε απυ ηα πένζα ηςκ αθθμεεκχκ, ηςκ 

μπμίςκ ημ ζηυια εθάθδζε ηαζ θαθεί ρεοδμθμβίαξ, δ δε δελζά ηςκ πεζν 

είκαζ υνβακμκ αδζηίαξ.  

Ψαθ. 143,12 ὧκ μἱ οἱμὶ ὡξ κευθοηα ἱδνοιέκα ἐκ ηῆ κευηδηζ αὐηκ, αἱ εοβαηένεξ 

αὐηκ ηεηαθθςπζζιέκαζ, πενζηεημζιδιέκαζ ὡξ ὁιμίςια καμῦ,  

Ταθ. 143,12 Αοημί απμθαιαάκμοκ ζήιενμκ υθα ηα αβαεά. Ρα παζδζά ηςκ θυβς ηδξ 

κευηδηυξ ηςκ υιμζάγμοκ ζακ αθαζηάνζα ηαθχξ νζγςιέκα ηαζ εαθενά. Αζ 

εοβαηένεξ ηςκ είκαζ ηαθθςπζζιέκεξ ηαζ ζημθζζιέκεξ ιε ημζιήιαηα ζημ 

ζχια ηςκ, ςζάκ ηα αβάθιαηα εζδςθμθαηνζημφ καμφ.  

Ψαθ. 143,13 ηὰ ηαιζεῖα αὐηκ πθήνδ, ἐλενεοβυιεκα ἐη ημφημο εἰξ ημῦημ, ηὰ 

πνυααηα αὐηκ πμθφημηα, πθδεφκμκηα ἐκ ηαῖξ ἐλυδμζξ αὐηκ,  

Ταθ. 143,13 Αζ απμεήηαζ ηςκ είκαζ βειάηαζ απυ αβαεά. πενεηποθίγμοκ απυ ηάεε 

είδμξ· ηα πνυααηά ηςκ είκαζ πμθφημηα. Ξμθθαπθαζζάγμκηαζ ακανίειδηα 



ζημοξ αμζημηυπμοξ, υπμο ελένπμκηαζ πνμξ αμζηήκ.  

Ψαθ. 143,14 μἱ αυεξ αὐηκ παπεῖξ, μὐη ἔζηζ ηαηάπηςια θναβιμῦ, μὐδὲ 

δζέλμδμξ, μὐδὲ ηναοβὴ ἐκ ηαῖξ πθαηείαζξ αὐηκ,  

Ταθ. 143,14 Ρα αυσδζα ηςκ είκαζ παπέα. Θακέκαξ απυ ημοξ ημίπμοξ ηςκ μζημδμιχκ 

ηςκ δεκ έπεζ ηνδικζζεή μφηε ηαζ έπεζ οπμζηή ηαιιίακ νςβιήκ. Γεκ 

αημφεηαζ ηναοβή ενήκμο ηαζ πυκμο εζξ ηαξ πθαηείαξ ηςκ.  

Ψαθ. 143,15 ἐιαηάνζζακ ηὸκ θαυκ, ᾧ ηαῦηά ἐζηζ· ιαηάνζμξ ὁ θαυξ, μὗ Κφνζμξ ὁ 

Θεὸξ αὐημῦ. 

Ταθ. 143,15 Δηείκμζ, μζ μπμίμζ αβκμμφκ ζε ηαζ ημ εέθδιά ζμο, εηαθμηφπδζακ ημκ 

θαυκ, μ μπμίμξ απμθαιαάκεζ αοηά ηα αβαεά. Αθθά εζξ ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ιαηάνζμξ είκαζ μ θαυξ εηείκμξ, ημο μπμίμο μ αθδεζκυξ 

Θευξ είκαζ μ Θευξ ηαζ Θονζμξ ημο. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 144 (Μαζ. 145) 

  

Αἰκέζεςξ ημῦ Γαοΐδ. 

Ψαθ. 144,1 ρχζς ζε, ὁ Θευξ ιμο ὁ ααζζθεφξ ιμο, ηαὶ εὐθμβήζς ηὸ ὄκμιά 

ζμο εἰξ ηὸκ αἰκα ηαὶ εἰξ ηὸκ αἰκα ημῦ αἰκμξ.  

Ταθ. 144,1 Θα δζαθαθήζς ημ ιεβαθείμκ ζμο, ς Θεέ ιμο ηαζ ααζζθδά ιμο. Θα 

δμλμθμβήζς ημ πάκηζιμκ Νκμιά ζμο πάκημηε ηαζ ζημκ αζχκα ημο αζχκμξ.  

Ψαθ. 144,2 ηαε᾿ ἑηάζηδκ ιένακ εὐθμβήζς ζε ηαὶ αἰκέζς ηὸ ὄκμιά ζμο εἰξ ηὸκ 

αἰκα ηαὶ εἰξ ηὸκ αἰκα ημῦ αἰκμξ.  

Ταθ. 144,2 Θαεε διένακ εα ζε δμλμθμβχ ηαζ εα οικχ ημ Νκμιά ζμο, πάκημηε ηαζ 



ζημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ.  

Ψαθ. 144,3 ιέβαξ Κφνζμξ ηαὶ αἰκεηὸξ ζθυδνα, ηαὶ ηξ ιεβαθςζφκδξ αὐημῦ μὐη 

ἔζηζ πέναξ.  

Ταθ. 144,3 Κέβαξ είκαζ μ Θονζμξ ηαζ άλζμξ κα οικήηαζ πμθφ, πανά πμθφ, δζυηζ δ 

ιεβαθςζφκδ ημο είκαζ απενζυνζζημξ ηαζ απνμζιέηνδημξ.  

Ψαθ. 144,4 βεκεὰ ηαὶ βεκεὰ ἐπαζκέζεζ ηὰ ἔνβα ζμο ηαὶ ηὴκ δφκαιίκ ζμο 

ἀπαββεθμῦζζ.  

Ταθ. 144,4 Θαεε ενπμιέκδ βεκεά εα οική ζε δζα ηα εαοιαζηά ένβα ζμο, ηαζ μζ 

άκενςπμζ εα δζαηδνφηημοκ πάκημηε ηδκ πακημδοκαιίακ ζμο.  

Ψαθ. 144,5 ηὴκ ιεβαθμπνέπεζακ ηξ δυλδξ ηξ ἁβζςζφκδξ ζμο θαθήζμοζζ ηαὶ ηὰ 

εαοιάζζά ζμο δζδβήζμκηαζ.  

Ταθ. 144,5 Ρδκ ιεβαθμπνεπή θαιπνυηδηα ηδξ αβζυηδηυξ ζμο εα οικμφκ ηαζ εα 

δζδβμφκηαζ ηα εαοιαζηά ζμο ένβα.  

Ψαθ. 144,6 ηαὶ ηὴκ δφκαιζκ ηκ θμαενκ ζμο ἐνμῦζζ ηαὶ ηὴκ ιεβαθςζφκδκ 

ζμο δζδβήζμκηαζ.  

Ταθ. 144,6 Ρδκ αηαηακίηδημκ δφκαιζκ ηςκ θμαενχκ ζμο ένβςκ εκακηίμκ ηςκ 

αιεηακμήηςκ αζεαχκ εα θέβμοκ ιεηαλφ ηςκ, ηαζ ημ απένακημκ 

ιεβαθείμκ ζμο εα δζδβμφκηαζ.  

Ψαθ. 144,7 ικήιδκ ημῦ πθήεμοξ ηξ πνδζηυηδηυξ ζμο ἐλενεφλμκηαζ ηαὶ ηῆ 

δζηαζμζφκῃ ζμο ἀβαθθζάζμκηαζ.  

Ταθ. 144,7 Θα αθήκμοκ κα εηποεή απυ ηδκ ηανδίακ ηςκ δ εοβκχιςκ ακάικδζζξ ηςκ 

ακανζειήηςκ εοενβεζζχκ ηδξ ηαθςζφκδξ ζμο. Θα πθδιιονίγμοκ απυ 

αβαθθίαζζκ δζα ηδκ δζηαζμζφκδκ, ηδκ μπμίακ ζο εθανιυγεζξ πάκημηε.  

Ψαθ. 144,8 μἰηηίνιςκ ηαὶ ἐθεήιςκ ὁ Κφνζμξ, ιαηνυεοιμξ ηαὶ πμθοέθεμξ.  

Ταθ. 144,8 Νζηηίνιςκ ηαζ εφζπθαβπκμξ είκαζ μ Θονζμξ, ιαηνυεοιμξ ηαζ πμθοέθεμξ.  



Ψαθ. 144,9 πνδζηὸξ Κφνζμξ ημῖξ ζφιπαζζ, ηαὶ μἱ μἰηηζνιμὶ αὐημῦ ἐπὶ πάκηα ηὰ 

ἔνβα αὐημῦ.  

Ταθ. 144,9 Αβαευξ ηαζ εοενβεηζηυξ είκαζ μ Θονζμξ πνμξ υθμοξ βεκζηχξ, ηαζ ηα εθέδ 

αοημφ απθχκμκηαζ εζξ υθα ηα ένβα ηδξ δδιζμονβίαξ ημο. 

Ψαθ. 144,10 ἐλμιμθμβδζάζεςζάκ ζμζ, Κφνζε, πάκηα ηὰ ἔνβα ζμο, ηαὶ μἱ ὅζζμί 

ζμο εὐθμβδζάηςζάκ ζε.  

Ταθ. 144,10 Αξ ζε δμλμθμβήζμοκ, Θονζε, υθα ηα δδιζμονβήιαηά ζμο, πνμ πακηυξ δε 

αξ εοθμβήζμοκ ημ πάκηζιμκ Νκμιά ζμο μζ αθςζζςιέκμζ εζξ ζε πζζημί.  

Ψαθ. 144,11 δυλακ ηξ ααζζθείαξ ζμο ἐνμῦζζ ηαὶ ηὴκ δοκαζηείακ ζμο θαθήζμοζζ  

Ταθ. 144,11 Αοημί εα δζαθαθμφκ ηδκ έκδμλμκ ααζζθείακ ζμο ηαζ εα δζδβμφκηαζ ηδκ 

πακημδφκαιμκ ηονζανπίακ ζμο,  

Ψαθ. 144,12 ημῦ βκςνίζαζ ημῖξ οἱμῖξ ηκ ἀκενχπςκ ηὴκ δοκαζηείακ ζμο ηαὶ ηὴκ 

δυλακ ηξ ιεβαθμπνεπείαξ ηξ ααζζθείαξ ζμο.  

Ταθ. 144,12 δζα κα ηαηαζηήζμοκ βκςζηήκ ζημοξ άθθμοξ ακενχπμοξ ηδκ 

πακημδοκαιίακ ζμο ηαζ ηδκ ακοπέναθδημκ θαιπνυηδηα ηδξ ααζζθείαξ 

ζμο.  

Ψαθ. 144,13  ααζζθεία ζμο ααζζθεία πάκηςκ ηκ αἰχκςκ, ηαὶ  δεζπμηεία ζμο 

ἐκ πάζῃ βεκεᾷ ηαὶ βεκεᾷ.  

Ταθ. 144,13 Ζ ζδζηή ζμο ααζζθεία, Θονζε, είκαζ ααζζθεία αζςκία ηαζ δ ηονζανπία ζμο 

απθχκεηαζ εζξ υθαξ ηαξ βεκεάξ.  

Ψαθ. 144,13α πζζηὸξ Κφνζμξ ἐκ πᾶζζ ημῖξ θυβμζξ αὐημῦ ηαὶ ὅζζμξ ἐκ πᾶζζ ημῖξ 

ἔνβμζξ αὐημῦ.  

Ταθ. 144,13α Ν Θονζμξ είκαζ πζζηυξ ηδνδηήξ ηςκ οπμζπέζεχκ ημο ηαζ άιςιμξ εζξ υθα 

αοημφ ηα ένβα.  

Ψαθ. 144,14 ὑπμζηδνίγεζ Κφνζμξ πάκηαξ ημὺξ ηαηαπίπημκηαξ ηαὶ ἀκμνεμῖ πάκηαξ 



ημὺξ ηαηεῤῥαβιέκμοξ.  

Ταθ. 144,14 Ν Θονζμξ οπμααζηάγεζ ηαζ ζηδνίγεζ υθμοξ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ 

ηζκδοκεφμοκ κα πέζμοκ ηαζ κα ζοκηνζαμφκ, ηαζ ακεβείνεζ αοημφξ, μζ 

μπμίμζ έπμοκ πέζεζ ηαζ ζοκηνζαή.  

Ψαθ. 144,15 μἱ ὀθεαθιμὶ πάκηςκ εἰξ ζὲ ἐθπίγμοζζ, ηαὶ ζὺ δίδςξ ηὴκ ηνμθὴκ 

αὐηκ ἐκ εὐηαζνίᾳ.  

Ταθ. 144,15 Νζ μθεαθιμί υθςκ ζηνέθμκηαζ ιε εθπίδα αμδεείαξ πνμξ ζέ, δζυηζ ζο 

δίδεζξ ηδκ ηνμθήκ ηςκ ζημκ ηαηάθθδθμκ πνυκμκ.  

Ψαθ. 144,16 ἀκμίβεζξ ζὺ ηὴκ πεῖνά ζμο ηαὶ ἐιπζπθᾷξ πᾶκ γῶμκ εὐδμηίαξ.  

Ταθ. 144,16 Ακμίβεζξ ζο ηαξ πακημδοκάιμοξ ηαζ πθμοζζμδχνμοξ πείναξ ζμο ηαζ 

βειίγεζξ ηάεε γςκηακυκ μκ απυ υθα ηα αβαεά, πμο ημο πνεζάγμκηαζ.  

Ψαθ. 144,17 δίηαζμξ Κφνζμξ ἐκ πάζαζξ ηαῖξ ὁδμῖξ αὐημῦ ηαὶ ὅζζμξ ἐκ πᾶζζ ημῖξ 

ἔνβμζξ αὐημῦ.  

Ταθ. 144,17 Ν Θονζμξ είκαζ δίηαζμξ εζξ υθμοξ ημοξ ηνυπμοξ ηδξ εκενβείαξ ημο ηαζ 

άιςιμξ ηαζ αηαηδβυνδημξ εζξ υθα αοημφ ηα ένβα.  

Ψαθ. 144,18 ἐββὺξ Κφνζμξ πᾶζζ ημῖξ ἐπζηαθμοιέκμζξ αὐηυκ, πᾶζζ ημῖξ 

ἐπζηαθμοιέκμζξ αὐηὸκ ἐκ ἀθδεείᾳ.  

Ταθ. 144,18 Δίκαζ πάκημηε ημκηά εζξ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ ημκ επζηαθμφκηαζ ιε πίζηζκ, 

εζξ υθμοξ υζμζ ημκ επζηαθμφκηαζ ιε εζθζηνίκεζακ ηανδίαξ.  

Ψαθ. 144,19 εέθδια ηκ θμαμοιέκςκ αὐηὸκ πμζήζεζ ηαὶ ηξ δεήζεςξ αὐηκ 

εἰζαημφζεηαζ ηαὶ ζχζεζ αὐημφξ.  

Ταθ. 144,19 Ρα δίηαζα εεθήιαηα ηαζ αζηήιαηα αοηχκ, μζ μπμίμζ ημκ εοθααμφκηαζ, εα 

εηπθδνχζδ μ Θονζμξ, εα ηάιδ δεηηήκ ηδκ δέδζζκ ηςκ ηαζ εα ημοξ ζχζδ 

απυ ημοξ δζαθυνμοξ ηζκδφκμοξ.  

Ψαθ. 144,20 θοθάζζεζ Κφνζμξ πάκηαξ ημὺξ ἀβαπκηαξ αὐηὸκ ηαὶ πάκηαξ ημὺξ 



ἁιανηςθμὺξ ἐλμθμενεφζεζ.  

Ταθ. 144,20 Ξενζθνμονεί ηαζ θοθάζζεζ μ Θονζμξ υθμοξ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ ημκ 

αβαπμφκ. Δλ ακηζεέημο δε εα παναδχζδ ζημκ υθεενμκ υθμοξ ημοξ 

αιανηςθμφξ. 

Ψαθ. 144,21 αἴκεζζκ Κονίμο θαθήζεζ ηὸ ζηυια ιμο· ηαὶ εὐθμβείης πᾶζα ζὰνλ ηὸ 

ὄκμια ηὸ ἅβζμκ αὐημῦ εἰξ ηὸκ αἰκα ηαὶ εἰξ ηὸκ αἰκα ημῦ αἰκμξ. 

Ταθ. 144,21 ικμοξ δμλμθμβίαξ ηαζ εοβκςιμζφκδξ εα θέβδ ημ ζηυια ιμο δζανηχξ 

πνμξ ημκ Θονζμκ ηαζ ηάεε άθθμξ άκενςπμξ αξ δμλμθμβή ημ άβζμκ Νκμιά 

ημο πάκημηε ηαζ ζημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 145 (146) 

  

Ἀθθδθμφσα· Ἀββαίμο ηαὶ Εαπανίμο. 

Ψαθ. 145,1 Αἴκεζ,  ροπή ιμο, ηὸκ Κφνζμκ·  

Ταθ. 145,1 Υ ροπή ιμο, δμλμθυβδζε ημκ Θονζμκ!  

Ψαθ. 145,2 αἰκέζς Κφνζμκ ἐκ ηῆ γςῆ ιμο, ραθ ηῶ Θεῶ ιμο ἕςξ ὑπάνπς.  

Ταθ. 145,2 Θα δμλμθμβχ ημκ Θονζμκ ηαε' υθμκ ημ δζάζηδια ηδξ γςήξ ιμο. Θα ράθθς 

πνμξ αοηυκ φικμοξ, έςξ υημο γς. 

Ψαθ. 145,3 ιὴ πεπμίεαηε ἐπ᾿ ἄνπμκηαξ, ἐπὶ οἱμὺξ ἀκενχπςκ, μἷξ μὐη ἔζηζ 

ζςηδνία.  

Ταθ. 145,3 Κδ ζηδνίγεηε ηδκ πεπμίεδζζκ ηαζ ηδκ εθπίδα ζαξ ζημοξ άνπμκηαξ, ζημοξ 

οζμφξ ηςκ εκδηχκ ακενχπςκ, μζ μπμίμζ δεκ έπμοκ πάκημηε ηδκ δφκαιζκ 



κα ζαξ ζχζμοκ. 

Ψαθ. 145,4 ἐλεθεφζεηαζ ηὸ πκεῦια αὐημῦ. ηαὶ ἐπζζηνέρεζ εἰξ ηὴκ βκ αὐημῦ· ἐκ 

ἐηείκῃ ηῆ ιένᾳ ἀπμθμῦκηαζ πάκηεξ μἱ δζαθμβζζιμὶ αὐημῦ.  

Ταθ. 145,4 Ρμο ηαεεκυξ απυ αοημφξ, υζμκ ζζπονυξ ηαζ ακ θαίκεηαζ, ημ πκεφια εα 

ελέθεδ απυ ημ ζχια ηαηά ηδκ χνακ ημο εακάημο ημο. Θαζ ημ ζχια ημο 

εα επζζηνέρδ εζξ ηδκ βδκ ημο. Θαηά δε ηδκ διένακ εηείκδκ ημο εακάημο 

εα παεμφκ ηαζ εα δζαθοεμφκ υθα ηα ζπέδζά ημο.  

Ψαθ. 145,5 ιαηάνζμξ μὗ ὁ Θεὸξ Ἰαηὼα αμδεὸξ αὐημῦ,  ἐθπὶξ αὐημῦ ἐπὶ Κφνζμκ 

ηὸκ Θεὸκ αὐημῦ  

Ταθ. 145,5 Καηάνζμξ υιςξ είκαζ εηείκμξ, μ μπμίμξ έπεζ ςξ αμδευκ ημο ημκ Θευκ ημο 

Ηαηχα ηαζ μ μπμίμξ ζηδνίγεζ ηαξ εθπίδαξ ημο εζξ Θονζμκ ημκ Θευκ ημο.  

Ψαθ. 145,6 ηὸκ πμζήζακηα ηὸκ μὐνακὸκ ηαὶ ηὴκ βκ, ηὴκ εάθαζζακ ηαὶ πάκηα 

ηὰ ἐκ αὐημῖξ· ηὸκ θοθάζζμκηα ἀθήεεζακ εἰξ ηὸκ αἰκα,  

Ταθ. 145,6 Δζξ αοηυκ, μ μπμίμξ εδδιζμφνβδζε ημκ αονακυκ ηαζ ηδκ βδκ, ηδκ 

εάθαζζακ ηαζ υθα υζα οπάνπμοκ εζξ αοηά. Αοηυκ, μ μπμίμξ ηδνεί ηαζ 

θοθάζζεζ πζζηχξ ημοξ θυβμοξ ηαζ ηαξ οπμζπέζζημο εζξ υθμοξ ημοξ 

αζχκαξ.  

Ψαθ. 145,7 πμζμῦκηα ηνῖια ημῖξ ἀδζημοιέκμζξ, δζδυκηα ηνμθὴκ ημῖξ πεζκζζ. 

Κφνζμξ θφεζ πεπεδδιέκμοξ,  

Ταθ. 145,7 Αοηυκ, μ μπμίμξ ηάικεζ δζηαίακ ηνίζζκ ηαζ απμδίδεζ ημ δίηαζμκ ζημοξ 

αδζημοιέκμοξ. Γζδεζ ηνμθήκ ζημοξ πεζκχκηαξ. Ν Θονζμξ, αοηυξ θφεζ ηα 

δεζιά ηςκ ζζδδνμδειέκςκ αζπιαθχηςκ ηαζ ημοξ δίδεζ ηδκ εθεοεενίακ.  

Ψαθ. 145,8 Κφνζμξ ζμθμῖ ηοθθμφξ, Κφνζμξ ἀκμνεμῖ ηαηεῤῥαβιέκμοξ, Κφνζμξ 

ἀβαπᾷ δζηαίμοξ,  

Ταθ. 145,8 Ν Θονζμξ δίδεζ ζμθίακ ζημοξ ηοθθμφξ ιε ημ θςξ ηδξ αθδεείαξ ημο. Ν 

Θονζμξ ακμνεχκεζ ημοξ δεζηχξ ηαζ ζςιαηζηχξ ζοκηεηνζιιέκμοξ. Ν 



Θονζμξ αβαπά ημοξ δζηαίμοξ.  

Ψαθ. 145,9 Κφνζμξ θοθάζζεζ ημὺξ πνμζδθφημοξ· ὀνθακὸκ ηαὶ πήνακ 

ἀκαθήρεηαζ ηαὶ ὁδὸκ ἁιανηςθκ ἀθακζεῖ.  

Ταθ. 145,9 Ν Θονζμξ πενζθνμονεί ηαζ πνμζηαηεφεζ ημοξ λέκμοξ, αοηυξ εα ακαθάαδ 

οπυ ηδκ πνμζηαζίακ ημο ηα μνθακά ηαζ ηαξ πήναξ, ηαζ εα ελαθακίζδ ηαξ 

πμνείαξ ηςκ αιανηςθχκ.  

Ψαθ. 145,10 ααζζθεφζεζ Κφνζμξ εἰξ ηὸκ αἰκα, ὁ Θευξ ζμο, Σζχκ, εἰξ βεκεὰκ ηαὶ 

βεκεάκ. 

Ταθ. 145,10 Ν Θονζμξ εα ααζζθεφζδ ζημκ αζχκα, μ Θευξ ζμο, Πζχκ, εζξ υθαξ ηαξ 

βεκεάξ ηςκ βεκεχκ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 146 (Μαζ. 147,1-11) 

  

Ἀθθδθμφσα· Ἀββαίμο ηαὶ Εαπανίμο. 

Ψαθ. 146,1 Αἰκεῖηε ηὸκ Κφνζμκ, ὅηζ ἀβαεὸκ ραθιυξ· ηῶ Θεῶ ικ δοκεείδ 

αἴκεζζξ.  

Ταθ. 146,1 ικείηε ηαζ δμλμθμβείηε ημκ Θονζμκ, δζυηζ είκαζ εοπάνζζημκ ηαζ ςθέθζιμκ 

κα οική ηακείξ αοηυκ. Δίεε δε κα βίκδ βθοηφξ ηαζ εοπάνζζημξ μ φικμξ ιαξ 

αοηυξ πνμξ ημκ Θευκ ιαξ.  

Ψαθ. 146,2 μἰημδμικ Ἱενμοζαθὴι ὁ Κφνζμξ, ηαὶ ηὰξ δζαζπμνὰξ ημῦ Ἰζναὴθ 

ἐπζζοκάλεζ,  

Ταθ. 146,2 Αξ ημκ δμλμθμβήζςιεκ, δζυηζ μ Θονζμξ είκαζ αοηυξ πμο ακμζημδμιεί ηδκ 

Ηενμοζαθήι. Αοηυξ ζοβηεκηνχκεζ ημοξ δζαζημνπζζιέκμοξ Ηζναδθίηαξ 



απυ ηαξ λέκαξ πχναξ εζξ ηδκ παηνίδα ηςκ.  

Ψαθ. 146,3 ὁ ἰχιεκμξ ημὺξ ζοκηεηνζιιέκμοξ ηὴκ ηανδίακ ηαὶ δεζιεφςκ ηὰ 

ζοκηνίιιαηα αὐηκ,  

Ταθ. 146,3 Θεναπεφεζ ημοξ ζοκηεηνζιιέκμοξ ηαηά ηδκ ηανδίακ απυ ημ αάνμξ ηςκ 

εθίρεςκ. Υζάκ άνζζημξ ζαηνυξ επζδέκεζ ιε εεναπεοηζημφξ επζδέζιμοξ ηα 

ζοκηνίιιαηα αοηχκ.  

Ψαθ. 146,4 ὁ ἀνζεικ πθήεδ ἄζηνςκ, ηαὶ πᾶζζκ αὐημῖξ ὀκυιαηα ηαθκ.  

Ταθ. 146,4 Δπεζ ηαηαιεηνήζεζ ηαζ βκςνίγεζ ημκ απενζυνζζημκ ανζειυκ ηςκ αζηένςκ 

ηςκ δζεζπανιέκςκ ζημκ μονακυκ, ςζάκ κα έπδ δχζεζ υκμια ζημκ ηαεέκα 

απυ αοημφξ.  

Ψαθ. 146,5 ιέβαξ ὁ Κφνζμξ ικ, ηαὶ ιεβάθδ  ἰζπὺξ αὐημῦ, ηαὶ ηξ ζοκέζεςξ 

αὐημῦ μὐη ἔζηζκ ἀνζειυξ.  

Ταθ. 146,5 Κέβαξ είκαζ μ Θονζμξ ιαξ ηαζ ιεβάθδ δ δφκαιίξ ημο ηαζ ηακείξ πμηέ δεκ 

είκαζ εζξ εέζζκ κα ηαηαιεηνήζδ, κα ζοθθάαδ ηαζ κα πενζβνάρδ ηδκ 

άπεζνμκ ζμθίακ ημο.  

Ψαθ. 146,6 ἀκαθαιαάκςκ πνᾳεῖξ ὁ Κφνζμξ, ηαπεζκκ δὲ ἁιανηςθμὺξ ἕςξ ηξ 

βξ.  

Ταθ. 146,6 Ν Θονζμξ ακαθαιαάκεζ οπυ ηδκ πνμζηαζίακ ημο ημοξ πνάμοξ, ημοξ δε 

οπενδθάκμοξ ηαζ αιανηςθμφξ εα ημοξ ηαπεζκχζδ ηαζ εα ημοξ νίρδ ηάης 

ιέπνζξ εδάθμοξ.  

Ψαθ. 146,7 ἐλάνλαηε ηῶ Κονίῳ ἐκ ἐλμιμθμβήζεζ, ράθαηε ηῶ Θεῶ ικ ἐκ 

ηζεάνᾳ  

Ταθ. 146,7 Ανπίζαηε, θμζπυκ, κα δμλμθμβήηε ημκ Θονζμκ. Ταθαηε πνμξ ηζιήκ ημο 

Θεμφ ιαξ φικμκ ιε ζοκμδίακ ηζεάναξ.  

Ψαθ. 146,8 ηῶ πενζαάθθμκηζ ηὸκ μὐνακὸκ ἐκ κεθέθαζξ, ηῶ ἑημζιάγμκηζ ηῆ βῆ 



ὑεηυκ, ηῶ ἐλακαηέθθμκηζ ἐκ ὄνεζζ πυνημκ ηαὶ πθυδκ ηῆ δμοθείᾳ ηκ 

ἀκενχπςκ,  

Ταθ. 146,8 Ταθαηε εζξ αοηυκ, μ μπμίμξ πενζαάθθεζ ημκ μονακυκ ιε εοενβεηζηάξ 

κεθέθαξ, ηαζ ιε αοηάξ πνμεημζιάγεζ ηδκ ανμπήκ δζα ηδκ βδκ. Θαζ ιε ηδκ 

ανμπήκ ηάικεζ κα αθαζηήζδ, ηαζ εζξ αοηά αηυιδ ηα υνδ, πμνηάνζ ηαζ 

πθυδ δζα ηδκ ελοπδνθέηδζζκ ηςκ ακενχπςκ.  

Ψαθ. 146,9 δζδυκηζ ημῖξ ηηήκεζζ ηνμθὴκ αὐηκ ηαὶ ημῖξ κεμζζμῖξ ηκ ημνάηςκ 

ημῖξ ἐπζηαθμοιέκμζξ αὐηυκ.  

Ταθ. 146,9 Γμλμθμβήζαηε αοηυκ, μ μπμίμξ πανέπεζ ηνμθήκ εζξ ηα ηηήκδ, υπςξ 

επίζδξ ηαζ εζξ ηα ιζηνά πμοθζά ηςκ ημνάηςκ, ηα μπμία ιε ημοξ ηνςβιμφξ 

ηςκ θαίκεηαζ ζακ κα ημκ επζηαθμφκηαζ.  

Ψαθ. 146,10 μὐη ἐκ ηῆ δοκαζηείᾳ ημῦ ἵππμο εεθήζεζ, μὐδὲ ἐκ ηαῖξ ηκήιαζξ ημῦ 

ἀκδνὸξ εὐδμηεῖ·  

Ταθ. 146,10 Γεκ εοανεζηείηαζ μ Θονζμξ μφηε ηαζ δίδεζ ηδκ κίηδκ ζημ ζζπονυκ ζππζηυκ 

μφηε ζημοξ ηαπείξ ηαζ ζζπονμφξ πυδαξ ημο ακενχπμο.  

Ψαθ. 146,11 εὐδμηεῖ Κφνζμξ ἐκ ημῖξ θμαμοιέκμζξ αὐηὸκ ηαὶ ἐκ πᾶζζ ημῖξ 

ἐθπίγμοζζκ ἐπὶ ηὸ ἔθεμξ αὐημῦ. 

Ταθ. 146,11 Ν Θονζμξ εοανεζηείηαζ εζξ εηείκμοξ, πμο ημκ εοθααμφκηαζ· εζξ υθμοξ 

αοημφξ, πμο εθπίγμοκ ζημ έθευξ ημο. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 147 (Μαζ. 147,12-20) 

  

  Ἀθθδθμφσα· Ἀββαίμο ηαὶ Εαπανίμο. 



Ψαθ. 147,1 παίκεζ, Ἱενμοζαθήι, ηὸκ Κφνζμκ, αἴκεζ ηὸκ Θευκ ζμο, Σζχκ,  

Ταθ. 147,1 Υ Ηενμοζαθήι, ράθθε φικμοξ ηαζ εβηχιζα πνμξ ημκ Θονζμκ! Γμλμθυβεζ 

ημκ Θευκ ζμο, Πζχκ.  

Ψαθ. 147,2 ὅηζ ἐκίζποζε ημὺξ ιμπθμὺξ ηκ ποθκ ζμο, εὐθυβδζε ημὺξ οἱμφξ 

ζμο ἐκ ζμί·  

Ταθ. 147,2 Γζυηζ εζηενέςζε ηαζ έηαιε ζζπονμφξ ημοξ ιμπθμφξ, ιε ημοξ μπμίμοξ 

ηθείμκηαζ αζθαθχξ αζ πφθαζ ηςκ κεμηηζζιέκςκ ηεζπχκ ζμο. Ν Θονζμξ 

δοθυβδζε ημοξ οζμφξ ζμο, μζ μπμίμζ εονίζημκηαζ εκηυξ ηδξ πενζμπήξ ζμο.  

Ψαθ. 147,3 ὁ ηζεεὶξ ηὰ ὅνζά ζμο εἰνήκδκ ηαὶ ζηέαν πονμῦ ἐιπζπθκ ζε·  

Ταθ. 147,3 Αοηυξ εβηαηέζηδζεκ εζνήκδκ εζξ ηα υνζά ζμο, ζε πενζθνμονεί απυ ημοξ 

επενμφξ ζμο ηαζ πμνηαίκεζ ιε εηθεηηυκ ζίημκ ηα ηέηκα ζμο.  

Ψαθ. 147,4 ὁ ἀπμζηέθθςκ ηὸ θυβζμκ αὐημῦ ηῆ βῆ, ἕςξ ηάπμοξ δναιεῖηαζ ὁ 

θυβμξ αὐημῦ·  

Ταθ. 147,4 Αοηυξ απμζηέθθεζ ηδκ πακημδφκαιμκ εοενβεηζηήκ πνμζηαβήκ ημο δζα ηδκ 

ηανπμθμνίακ ηδξ βδξ. Θαζ δ πνμζηαβή ημο ηαπφηαηα εα ηνέλδ πνμξ ηδκ 

βδκ ηαζ εα βίκδ αιέζςξ ένβμκ.  

Ψαθ. 147,5 δζδυκημξ πζυκα αὐημῦ ὡζεὶ ἔνζμκ, ὁιίπθδκ ὡζεὶ ζπμδὸκ πάζζμκημξ·  

Ταθ. 147,5 Αοηυξ είκαζ πμο δίδεζ πζυκζ μθυθεοημ, ςζάκ ημ ιαθθί ημο πνμαάημο, μ 

μπμίμξ ζημνπίγεζ ζακ ζηάηηδκ ηδκ μιίπθδκ.  

Ψαθ. 147,6 αάθθμκημξ ηνφζηαθθμκ αὐημῦ ὡζεὶ ρςιμφξ, ηαηὰ πνυζςπμκ 

ρφπμοξ αὐημῦ ηίξ ὑπμζηήζεηαζ;  

Ταθ. 147,6 Οζπηεζ ηδκ πάθαγακ ιε υζδκ εοημθίακ διείξ νίπημιεκ ηα ρζπία ημο 

ρςιζμφ. Ξμζυξ διπμνεί κα οπμζηή ηαζ ακεέλδ ειπνυξ ζημ ρφπμξ ηςκ 

πάβςκ ηαζ ηςκ πζυκςκ ηαζ ηςκ παβςιέκςκ μνιδηζηχκ ακέιςκ;  

Ψαθ. 147,7 ἐλαπμζηεθεῖ ηὸκ θυβμκ αὐημῦ ηαὶ ηήλεζ αὐηά· πκεφζεζ ηὸ πκεῦια 



αὐημῦ ηαὶ ῥοήζεηαζ ὕδαηα.  

Ταθ. 147,7 Αοηυξ ιυκμξ εα δχζδ πνμζηαβήκ ηαζ εα θοχζμοκ μζ πάβμζ ηαζ ηα πζυκζα, 

εα πκεφζδ δδθαδή μ εοενβεηζηυξ άκειυξ ημο, εα θοχζμοκ ηα πζυκζα ηαζ 

μζ πάβμζ ηαζ εα νεφζμοκ φδαηα, δζα κα πμηίζμοκ υνδ ηαζ πεδζάδαξ.  

Ψαθ. 147,8 ὁ ἀπαββέθθςκ ηὸκ θυβμκ αὐημῦ ηῶ Ἰαηχα, δζηαζχιαηα ηαὶ ηνίιαηα 

αὐημῦ ηῶ Ἰζναήθ.  

Ταθ. 147,8 Αοηυξ απεηάθορε ηαζ ηαηέζηδζε βκςζηυκ ημ άβζμκ εέθδιά ημο ζημοξ 

απμβυκμοξ ημο Ηαηχα, ηαξ εκημθάξ ημο ηαζ ηα δίηαζα πνμζηάβιαηά ημο 

ζημκ ζζναδθζηζηυκ θαυκ.  

Ψαθ. 147,9 μὐη ἐπμίδζεκ μὕηςξ πακηὶ ἔεκεζ ηαὶ ηὰ ηνίιαηα αὐημῦ μὐη 

ἐδήθςζεκ αὐημῖξ. 

Ταθ. 147,9 Γεκ έπναλεκ υιςξ ημ ίδζμκ ηαζ δζα ηάεε άθθμ έεκμξ. Γεκ εθακένςζε εζξ 

υθα ηα έεκδ ηα παναββέθιαηά ημο ηαζ ηαξ εκημθάξ ημο. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 148 

  

Ἀθθδθμφσα· Ἀββαίμο ηαὶ Εαπανίμο. 

Ψαθ. 148,1 Αἰκεῖηε ηὸκ Κφνζμκ ἐη ηκ μὐνακκ· αἰκεῖηε αὐηὸκ ἐκ ημῖξ ὑρίζημζξ.  

Ταθ. 148,1 Πεζξ μζ άββεθμζ αζκείηε ημκ Θονζμκ επάκς απυ ημοξ μονακμφξ. Γμθμβείηε 

αοηυκ ιέπνζ ηςκ αηνυηαηςκ πενζμπχκ ημο μονακμφ.  

Ψαθ. 148,2 αἰκεῖηε αὐηυκ, πάκηεξ μἱ ἄββεθμζ αὐημῦ· αἰκεῖηε αὐηυκ, πᾶζαζ αἱ 

δοκάιεζξ αὐημῦ.  



Ταθ. 148,2 Γμλμθμβήζαηε αοηυκ υθμζ μζ άββεθμζ. Αζκέζαηέ ημκ ηαζ οικείηε ημκ 

ζοκεπχξ υθαζ αζ μονάκζαζ δοκάιεζξ ημο.  

Ψαθ. 148,3 αἰκεῖηε αὐηὸκ ἣθζμξ ηαὶ ζεθήκδ, αἰκεῖηε αὐηὸκ πάκηα ηὰ ἄζηνα ηαὶ 

ηὸ θξ.  

Ταθ. 148,3 Γμλμθμβείηε αοηυκ μ ήθζμξ, δ ζεθήκδ· δμλμθμβείηε αοηυκ υθα ηα άζηνα 

ηαζ ημ θςξ.  

Ψαθ. 148,4 αἰκεῖηε αὐηὸκ μἱ μὐνακμὶ ηκ μὐνακκ ηαὶ ηὸ ὕδςν ηὸ ὑπενάκς 

ηκ μὐνακκ.  

Ταθ. 148,4 Αζκείηε αοηυκ μζ πκεοιαηζημί μονακμί, πμο εηηείκμκηαζ πένακ απυ ημοξ 

αζηνζημφξ μονακμφξ. Αξ επαζκέζδ ηαζ δμλμθμβήζδ ημκ Θονζμκ ημ φδςν, 

ημ μπμίμκ είκαζ απμεδηεοιέκμκ επάκς απυ ημκ μονακυκ.  

Ψαθ. 148,5 αἰκεζάηςζακ ηὸ ὄκμια Κονίμο, ὅηζ αὐηὸξ εἶπε, ηαὶ ἐβεκήεδζακ, 

αὐηὸξ ἐκεηείθαημ, ηαὶ ἐηηίζεδζακ.  

Ταθ. 148,5 Ρα πάκηα αξ δμλμθμβήζμοκ ημ υκμιά ημο Θονίμο, δζυηζ αοηυξ έκα ιυκμκ 

θυβμκ είπε ηαζ εδδιζμονβήεδζακ. Αοηυξ έδςζε δζαηαβήκ ηαζ αιέζςξ 

εηηίζεδζακ.  

Ψαθ. 148,6 ἔζηδζεκ αὐηὰ εἰξ ηὸκ αἰκα ηαὶ εἰξ ηὸκ αἰκα ημῦ αἰκμξ· 

πνυζηαβια ἔεεημ, ηαὶ μὐ πανεθεφζεηαζ.  

Ταθ. 148,6 Δκδνιυκζζεκ, εζηενέςζε ηαζ έζηδζεκ αοηά αζθαθή ζημκ αζχκα ηαζ ζημκ 

αζχκα ημο αζχκμξ. Δλέδςηε πακημδφκαιμκ πνυζηαβια, ημ μπμίμκ δεκ 

πνυηεζηαζ κα αηονςεή.  

Ψαθ. 148,7 αἰκεῖηε ηὸκ Κφνζμκ ἐη ηξ βξ, δνάημκηεξ ηαὶ πᾶζαζ ἄαοζζμζ·  

Ταθ. 148,7 Γμλμθμβείηε ημκ Θονζμκ ηαζ απυ ηδκ βδκ, ηα εαθάζζζα ηήηδ ηαζ υθαζ αζ 

εάθαζζαζ.  

Ψαθ. 148,8 πῦν, πάθαγα, πζχκ, ηνφζηαθθμξ, πκεῦια ηαηαζβίδμξ, ηὰ πμζμῦκηα 



ηὸκ θυβμκ αὐημῦ·  

Ταθ. 148,8 Ρμ πον ηδξ αζηναπήξ, δ πάθαγα, δ πζχκ, μζ πάβμζ, μ μνιδηζηυξ άκειμξ ηδξ 

ηαηαζβίδμξ, υθα αοηά πμο ηζκμφκηαζ ηαζ εηηεθμφκ ηδκ πακημδφκαιμκ 

πνμζηαβήκ ημο.  

Ψαθ. 148,9 ηὰ ὄνδ ηαὶ πάκηεξ μἱ αμοκμί, λφθα ηανπμθυνα ηαὶ πᾶζαζ ηέδνμζ·  

Ταθ. 148,9 Αζκείηε αοηυκ ηα υνδ ηα ορδθά ηαζ υθμζ μζ θυθμζ, υθα ηα ηανπμθυνα ηαζ 

υθα ηα άβνζα δέκδνα, υπςξ είκαζ αζ ηέδνμζ.  

Ψαθ. 148,10 ηὰ εδνία ηαὶ πάκηα ηὰ ηηήκδ, ἑνπεηὰ ηαὶ πεηεζκὰ πηενςηά·  

Ταθ. 148,10 Ρα άβνζα εδνία ηδξ οπαίενμο ηαζ υθα ηα ηηήκδ, ηα ενπεηά ηαζ υθα ηα 

ζπηάιεκα πηδκά.  

Ψαθ. 148,11 ααζζθεῖξ ηξ βξ ηαὶ πάκηεξ θαμί, ἄνπμκηεξ ηαὶ πάκηεξ ηνζηαὶ βξ·  

Ταθ. 148,11 Αζκείηε αοηυκ μζ ααζζθείξ ηδξ βδξ ηαζ υθμζ μζ θαμί, μζ άνπμκηεξ ηαζ υθμζ μζ 

δζηαζηαί ηςκ ακενχπςκ.  

Ψαθ. 148,12 κεακίζημζ ηαὶ πανεέκμζ, πνεζαφηενμζ ιεηὰ κεςηένςκ·  

Ταθ. 148,12 Νζ κέμζ άκδνεξ ηαζ αζ πανεέκμζ, μζ βενμκηυηενμζ ιαγή ιε ημοξ κεςηένμοξ.  

Ψαθ. 148,13 αἰκεζάηςζακ ηὸ ὄκμια Κονίμο, ὅηζ ὑρχεδ ηὸ ὄκμια αὐημῦ ιυκμο· 

 ἐλμιμθυβδζζξ αὐημῦ ἐπὶ βξ ηαὶ μὐνακμῦ.  

Ταθ. 148,13 Αξ οικήζμοκ υθμζ ημ υκμιά ημο Θονίμο, δζυηζ αοημφ ιυκμκ ημ Νκμια 

ειεβαθφκεδ ηαζ ελορχεδ. Ζ δμλμθμβία ημο απθχκεηαζ εζξ ηοκ μονακυκ 

ηαζ εζξ ηδκ βδκ.  

Ψαθ. 148,14 ηαὶ ὑρχζεζ ηέναξ θαμῦ αὐημῦ· ὕικμξ πᾶζζ ημῖξ ὁζίμζξ αὐημῦ, ημῖξ 

οἱμῖξ Ἰζναήθ, θαῶ ἐββίγμκηζ αὐηῶ. 

Ταθ. 148,14 Θα ελορχζδ ηαζ εα εκζζπφζδ μ Θονζμξ ηδκ δφκαιζκ ημο θαμφ ημο. ικμξ 

ηαζ δυλα εα απμδμεή εζξ υθμοξ ημοξ αθςζζςιέκμοξ πνμξ αοηυκ, ζημοξ 



απμβυκμοξ ημο Ηζναήθ, ζημκ θαυκ, μ μπμίμξ ημκ πθδζζάγεζ ιε πίζηζκ ηαζ 

ημο είκαζ μζηείμξ ηαζ αβαπδηυξ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 149 

  

Ἀθθδθμφσα. 

Ψαθ. 149,1 Ἄζαηε ηῶ Κονίῳ ᾆζια ηαζκυκ,  αἴκεζζξ αὐημῦ ἐκ ἐηηθδζίᾳ ὁζίςκ.  

Ταθ. 149,1 Ταθαηε ζημκ Θονζμκ ηαζκμφνβζμκ άζια δζα ηαξ πθμοζίαξ αοημφ 

εοθμβίαξ, ηαζ μ αίκμξ αοηυξ αξ ραθή εζξ ηδκ ζοβηέκηνςζζκ ηςκ 

αθμζζςιέκςκ δμφθςκ ημο, ηςκ Ηζναδθζηχκ.  

Ψαθ. 149,2 εὐθνακεήης Ἰζναὴθ ἐπὶ ηῶ πμζήζακηζ αὐηυκ, ηαὶ μἱ οἱμὶ Σζὼκ 

ἀβαθθζάζεςζακ ἐπὶ ηῶ ααζζθεῖ αὐηκ.  

Ταθ. 149,2 Αξ εοθνακεή μ ζζναδθζηζηυξ θαυξ δζα ημκ Θονζμκ, μ μπμίμξ ακέδεζλεκ 

αοηυκ εηθεηηυκ θαυκ ημο, ηαζ μζ ηάημζημζ ηδξ Πζχκ αξ εοθνακεμφκ, αξ 

ζηζνηήζμοκ απυ πανάκ ηαζ αβαθθίαζζκ, δζυηζ έπμοκ ααζζθέα ημκ Θευκ.  

Ψαθ. 149,3 αἰκεζάηςζακ ηὸ ὄκμια αὐημῦ ἐκ πμνῶ, ἐκ ηοιπάκῳ ηαὶ ραθηδνίῳ 

ραθάηςζακ αὐηῶ,  

Ταθ. 149,3 Αξ οικμθμβήζμοκ ημ Νκμιά ημο ιε ζενμφξ εοθααείξ πμνμφξ οπυ ημκ ήπμκ 

ηφιπακςκ ηαζ ιε ηδκ ζοκμδείακ ηζεάναξ.  

Ψαθ. 149,4 ὅηζ εὐδμηεῖ Κφνζμξ ἐκ ηῶ θαῶ αὐημῦ ηαὶ ὑρχζεζ πναεῖξ ἐκ ζςηδνίᾳ.  

Ταθ. 149,4 Γζυηζ μ Θονζμξ έδεζλε ηαζ πάθζκ ηαζ δεζηκφεζ ηδκ εοιέκεζάκ ημο πνμξ ημκ 

θαυκ ημο. Θα δμλάζδ ηαζ εα πανίζδ ζςηδνίακ ζημοξ πνάμοξ ηαζ 

οπμιμκδηζημφξ.  



Ψαθ. 149,5 ηαοπήζμκηαζ ὅζζμζ ἐκ δυλῃ ηαὶ ἀβαθθζάζμκηαζ ἐπὶ ηκ ημζηκ αὐηκ.  

Ταθ. 149,5 Θα ηαοπχκηαζ μζ αθςζζςιέκμζ δμφθμζ ημο δζα ηδκ έκδμλμκ επζζηνμθήκ 

ηςκ, εα πθδιιονίγμοκ απυ αβαθθίαζζκ δζα ηδκ απεθεοεένςζίκ ηςκ ηαζ 

εα ηαηαηθίκςκηαζ πθήνεζξ πανάξ ηαζ αβαθθζάζεςξ.  

Ψαθ. 149,6 αἱ ὑρχζεζξ ημῦ Θεμῦ ἐκ ηῶ θάνοββζ αὐηκ, ηαὶ ῥμιθαῖαζ δίζημιμζ 

ἐκ ηαῖξ πενζὶκ αὐηκ  

Ταθ. 149,6 Αζ δμλμθμβίαζ ηαζ ηα εβηχιζα ημο Θεμφ ηςκ εα οπάνπμοκ πάκημηε, ηαζ εα 

απαββέθθςκηαζ δζα ημο θάνοββυξ ηςκ. Ραοημπνυκςξ υιςξ αζ ιεβάθαζ 

δίζημιμζ νμιθαίαζ εα εονίζηςκηαζ εζξ ηα πένζα ηςκ,  

Ψαθ. 149,7 ημῦ πμζζαζ ἐηδίηδζζκ ἐκ ημῖξ ἔεκεζζκ, ἐθεβιμὺξ ἐκ ημῖξ θαμῖξ,  

Ταθ. 149,7 δζα κα ακηεπελέθεμοκ εκακηίμκ ηςκ επενζηχκ θαχκ ηαζ κα ηζιςνήζμοκ 

αοημφξ·  

Ψαθ. 149,8 ημῦ δζαζ ημὺξ ααζζθεῖξ αὐηκ ἐκ πέδαζξ ηαὶ ημὺξ ἐκδυλμοξ αὐηκ 

ἐκ πεζνμπέδαζξ ζζδδναῖξ,  

Ταθ. 149,8 δζα κα δέζμοκ ημοξ ααζζθείξ ηςκ εεκχκ ιε ζζδδνά δεζιά ηαζ ημοξ 

εκδυλμοξ άνπμκηάξ ηςκ ιε ζζδενέκζεξ πεζνμπέδεξ,  

Ψαθ. 149,9 ημῦ πμζζαζ ἐκ αὐημῖξ ηνῖια ἔββναπημκ· δυλα αὕηδ ἔζηαζ πᾶζζ ημῖξ 

ὁζίμζξ αὐημῦ. 

Ταθ. 149,9 χζηε κα εθανιμζεή εκακηίμκ αοηχκ δ βναιιέκδ εζξ ηαξ πνμθδηείαξ 

δζηαία απυθαζίξ ημο Θεμφ. Θαζ δ εηηέθεζζξ ηδξ δζηαίαξ αοηήξ 

απμθάζεςξ εα είκαζ ιεβάθδ δυλα ζημοξ αθςζζςιέκμοξ ημο Ημοδαίμοξ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 150 



  

Ἀθθδθμφσα. 

Ψαθ. 150,1 Αἰκεῖηε ηὸκ Θεὸκ ἐκ ημῖξ ἁβίμζξ αὐημῦ, αἰκεῖηε αὐηὸκ ἐκ ζηενεχιαηζ 

ηξ δοκάιεςξ αὐημῦ·  

Ταθ. 150,1 Γμλμθμβείηε ημκ Θονζμκ εζξ ηα άβζα αοημφ ζηδκχιαηα, ζημκ καυκ ηαζ ημ 

εοζζαζηήνζυκ ημο. Αζκείηε αοηυκ υθμζ υζμζ γήηε ηάης απυ ημ ζηενέςια 

ημο μονακμφ, ένβμκ ηδξ πακημδοκαιίαξ ημο.  

Ψαθ. 150,2 αἰκεῖηε αὐηὸκ ἐπὶ ηαῖξ δοκαζηείαζξ αὐημῦ, αἰκεῖηε αὐηὸκ ηαηὰ ηὸ 

πθεμξ ηξ ιεβαθςζφκδξ αὐημῦ.  

Ταθ. 150,2 Αζκείηε αοηυκ δζα ηα ιεβάθα ηαζ εαοιαζηά ένβα ημο, πμο ιανηονμφκ ηδκ 

πακημδοκαιίακ ημο. Αζκείηε αοηυκ ηαηά ηδκ άπεζνμκ αοημφ ιεβαθςζφκδκ 

ηαζ δυλακ.  

Ψαθ. 150,3 αἰκεῖηε αὐηὸκ ἐκ ἢπῳ ζάθπζββμξ, αἰκεῖηε αὐηὸκ ἐκ ραθηδνίῳ ηαὶ 

ηζεάνᾳ·  

Ταθ. 150,3 Αζκείηε αοηυκ ιε ημκ ήπμκ ηδξ ζάθπζββμξ, αζκείηε αοηυκ ιε θφνακ ηαζ 

ηζεάνακ.  

Ψαθ. 150,4 αἰκεῖηε αὐηὸκ ἐκ ηοιπάκῳ ηαὶ πμνῶ, αἰκεῖηε αὐηὸκ ἐκ πμνδαῖξ ηαὶ 

ὀνβάκῳ·  

Ταθ. 150,4 Αζκείηε αοηυκ ιε ηφιπακα ηαζ ζενμφξ πμνμφξ, αζκείηε αοηυκ ιε έβπμνδα 

ηαζ ιε άθθα ιμοζζηά υνβακα.  

Ψαθ. 150,5 αἰκεῖηε αὐηὸκ ἐκ ηοιαάθμζξ εὐήπμζξ, αἰκεῖηε αὐηὸκ ἐκ ηοιαάθμζξ 

ἀθαθαβιμῦ.  

Ταθ. 150,5 Αζκείηε αοηυκ ιε ηφιααθα πμο ακαδίδμοκ βθοηείξ ηαζ ςναίμοξ ήπμοξ, 

αζκείηε αοηυκ ιε ηφιααθα πμο αθαθάγμοκ.  



Ψαθ. 150,6 πᾶζα πκμὴ αἰκεζάης ηὸκ Κφνζμκ. ἀθθδθμφσα. 

Ταθ. 150,6 Θαεε ηζ ημ μπμίμκ ακαπκέεζ, αξ αζκέζδ ηαζ αξ δμλμθμβήζδ ημκ Θονζμκ. 

Αζκείηε ημκ Θονζμκ. 

  

  

ΨΑΛΜΟΣ 151 

  

Οὗημξ ὁ ραθιὸξ ημῦ Γαοΐδ ἐζηζ· ηαὶ ἔλςεεκ ημῦ ἀνζειμῦ ηκ 

ἑηαηὸκ πεκηήημκηα ραθικ, ὅηε ἐιμκμιάπδζε πνὸξ ηὸκ Γμθζάε. 

Ν ραθιυξ αοηυξ ζοκεηέεδ απυ άβκςζημκ πμζδηήκ εζξ πνυκμοξ 

ιεηαβεκεζηένμοξ ημο Γαοΐδ. 

  

Μζηνὸξ ἢιδκ ἐκ ημῖξ ἀδεθθμῖξ ιμο ηαὶ κεχηενμξ ἐκ ηῶ μἴηῳ ημῦ 

παηνυξ ιμο· ἐπμίιαζκμκ ηὰ πνυααηα ημῦ παηνυξ ιμο.  

Κζηνυξ ηαζ άζδιμξ ήιδκ ιεηαλφ ηςκ αδεθθχκ ιμο. Λεχηενμξ ηαηά ηδκ 

δθζηίακ εζξ ηδκ μζηίακ ημο παηνυξ ιμο. Γζ' αοηυ ηαζ έαμζηα ηα πνυααηα 

ημο παηνυξ ιμο.  

Ψαθ. 151,2 αἱ πεῖνέξ ιμο ἐπμίδζακ ὄνβακμκ, ηαὶ μἱ δάηηοθμί ιμο ἣνιμζακ 

ραθηήνζμκ.  

Ταθ. 151,2 Ρα πένζα ιμο ηαηεζηεφαζακ ιμοζζηυκ υνβακμκ ηαζ ηα δάηηοθά ιμο 

ζοκδνιμθυβδζακ ραθηήνζμκ, δζα κα ακοικμθμβχ ημκ Θονζμκ.  

Ψαθ. 151,3 ηαὶ ηίξ ἀκαββεθεῖ ηῶ Κονίῳ ιμο; αὐηὸξ Κφνζμξ, αὐηὸξ εἰζαημφζεζ.  

Ταθ. 151,3 Ξμίμξ είκαζ ζηακυξ ηαζ άλζμξ κα ακοικμθμβήζδ ημκ Θονζμκ; Αοηυξ υιςξ μ 



ίδζμξ μ Θονζμξ, απμαθέπςκ εζξ ηδκ αβαεήκ δζάεεζζκ ηδξ ηανδίαξ ιμο, εα 

ηάιδ εοιεκχξ δεηηυκ ημκ φικμκ, πμο εα ημο ράθς.  

Ψαθ. 151,4 αὐηὸξ ἐλαπέζηεζθε ηὸκ ἄββεθμκ αὐημῦ ηαὶ ἤνέ ιε ἐη ηκ πνμαάηςκ 

ημῦ παηνυξ ιμο ηαὶ ἔπνζζέ ιε ἐκ ηῶ ἐθαίῳ ηξ πνίζεςξ αὑημῦ.  

Ταθ. 151,4 Αοηυξ έζηεζθε ημκ άββεθυκ ημο ηαζ ιε επήνε έλαθκα απυ ηα πνυααηα ημο 

παηνυξ ιμο ηαζ ιε έπνζζε ιε ημ έθαζμκ, ιε ημ μπμίμκ πνίμκηαζ μζ ααζζθείξ.  

Ψαθ. 151,5 μἱ ἀδεθθμί ιμο ηαθμὶ ηαὶ ιεβάθμζ, ηαὶ μὐη εὐδυηδζεκ ἐκ αὐημῖξ ὁ 

Κφνζμξ.  

Ταθ. 151,5 Νζ αδεθθμί ιμο ήζακ ςναίμζ ηαζ εφζςιμζ, αθθά δεκ εοδνεζηήεδ εζξ 

αοημφξ μ Θονζμξ.  

Ψαθ. 151,6 ἐλθεμκ εἰξ ζοκάκηδζζκ ηῶ ἀθθμθφθῳ, ηαὶ ἐπζηαηδνάζαηυ ιε ἐκ ημῖξ 

εἰδχθμζξ αὐημῦ·  

Ταθ. 151,6 Δλήθεμκ, δζα κα ακηζιεηςπίζς ηαζ ιμκμιαπήζς ιε ημκ αθθυθοθμκ 

Γμθζάε, ηαζ εηείκμξ ιε ηαηδνάζεδ επζηαθεζεείξ εκακηίμκ ιμο ηα είδςθά 

ημο.  

Ψαθ. 151,7 ἐβὼ δέ, ζπαζάιεκμξ ηὴκ παν᾿ αὐημῦ ιάπαζνακ, ἀπεηεθάθζζα αὐηὸκ 

ηαὶ ἤνα ὄκεζδμξ ἐλ οἱκ Ἰζναήθ. 

Ταθ. 151,7 Δβχ υιςξ ακέζπαζα ηδκ ζδζηήκ ημο ιάπαζνακ ηαζ ημκ απεηεθάθζζα. 

Απειάηνοκα δε έηζζ ηαζ ελήθεζρα ηδκ εκηνμπήκ ημο ζζναδθζηζημφ θαμφ. 

 


